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16 DE JULHO DE 1997

1- Abertura da sessão

" - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

11I- Leitura do Expediente

OFíCIOS

Nº 256/97 - do Senhor Evandro Paes de
Farias, Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, acusando o recebimento do Ofício
SGMIP n2 459 com cópia do Relatório da Comis
são de Sindicância constituída para apresentar
relatório sobre denúncias contidas em matéria do
jomal Folha de S.Paulo, no dia 13 de maio de
1997. 19928

N2147/97 - Do Senhor Benedito Damasce
no, Presidente em exercício da Assembléia Le
gislativa do Estado do Acre, agradecendo a re
messa do Relatório da Comissão de Sindicância
instituída para apreciar as denúncias contidas em
matéria do jornal Folha de S.Paulo. 19930

N2 763/97 - Da Senhora Senadora Emília
Femandes, Primeira Secretária, em exercício, do
Senado Federal, comunicando que o Senado Fe
deral, aprovou, em revisão e com emendas, o
Projeto de Lei da Câmara n2 26, de 1997 (PL nl!
3.100/97, naquela Casa), que "dispõe sobre a
concessão de subvenção econômica a produto-
res de borracha natural e dá outras providências"... 19930

N2 568/97 - do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indieando o Deputado José
Janene para ocupar vaga de Vice-Líder. 19935

N2 148/97 - Do Senhor Deputado Ricardo
Izar, Presidente da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias solicitando
apensação do PL nl! 2.428/96 - do Senhor Wel-

son Gasparini, ao PL nl! 2.667/96 - do Senado
Federal, por tratar de matéria análoga. •................ 19935

S/NI! - Do Senhor Raimundo Bezerra Coe
lho, Prefeito Municipal de Crato - CE, comuni
cando que está impossibilitado de reassumir o
mandato de Deputado Federal, na qualidade de
titular. .•.................•..•...................... 19935

Nº 57/97 - Do Senhor Deputado Paulo Lus
tosa comunicando que aceita assumir a titularida
de do mandato de Deputado Federal, pelo Esta-
do do Ceará. 19935

COMUNICAÇÕES

- Do Senhor Deputado Aécio de Borba,
comunicando que aceita assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente,
pelo Estado do Ceará. 19935

- Do Senhor Deputado José Egydio, co
municando sua desfiliação do Partido Liberal
e sua filiação ao Partido da Frente Liberal -
PFL. 19935

- Do Senhor Deputado Antônio Joaquim
Araújo, comunicando sua filiação ao Partido li
berai (PL), e em conseqüência, seu ingresso
na bancada da mencionada agremiação parti-
dária. 19939

- Do Senhor Deputado Eliseu Moura, co
municando sua filiação ao Partido Liberal (PL), e
em conseqüência, seu ingresso na bancada da
mencionada agremiação partidária. 19942

- 00 Senhor Deputado Remi Trinta, infor-
mando seu ingresso no Quadro de Filiados do
Partido Liberal (PL)................................................ 19944

INDICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Benito Gama, Pre
sidente da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, sugerindo que os futuros
acordos bilaterais de cooperação técnica tragam
no seu corpo cláusulas que priorizem a realiza
ção de projetos para regiões menos desenvolvi-
das do Brasil. 19947
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UBIRATAN AGUIAR - Definição, pelo Mi- Elétrica do E$do - COELBA............................... 19958

nistério da Educação e dO Desporto, de currículo MOISÉS BENNESBY - Exorbitância do
mínimo para o ensino de 211 grau. Anúncio de percentual de reajuste imposto pela Companhia
apresentação, pelo orador, de projeto de lei sobre de Habitação Popular de Rondônia - COHAB -
alteração na contribuição do salário-educação..... 19949 RO - a seus mutuários. 19958

NILSON GIBSON - Problemática do déficit ERALDO TRINDADE - Reiteração das fa-

da balança comercial brasileira. 19949 zões do voto do orador, contrário à quebra do
CLÁUDIO CHAVES - Dificuldades da cen- monopólio das telecomunicações. Desinteresse

trais Elétricas do Norte do Brasil S.A. _ ELETRo- dos licitantes para a compra dos direitos de ex-
NORTE, em Manaus, Estado do Amazonas. ploração da banda B da telefonia celular na re-
Anúncio de apresentação de indicação ao Minis- gião amazOnica. Questionamento acerca da ine-
tério de Minas e Energia para extinção da Eletro- xistência de ação da Telebrás para recebimento
norte e transferência de suas unidades de Ma- dos indébitos fiscais da União. •...............••.....•...... 19960
naus e~ Boa Vista para os Governos Estaduais ALCIDES MODE:STO - Paralelo entre as
do Amazonas e de Roraima, respectivamente. .... 19950 trajetórias política, social e de luta de Nelson

CLÁUDIO CAJADO - Necessidade de am- Mandela e de José Rainha Júnior, de autoria de
pliação do número de municípios contemplados D.YoIanda Pires, Presidente de Honra da Liga
pelo Programa de Distribuição de Alimentos da Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos.......... 19960
Companhia Nacional de Abastecimento - CO- JOSÉ AUGUSTO - Críticas à polCtica eco-
NAB, especialmente na região Nordeste. 19951 nOmica do Governo Fernando Henrique cardoso. 19962

CHICO DA PRINC.ESA - Defesa de manu- PRESIDENTE (Nelson Trad) - Presença
tenção da aposentadoria" especial para os traba- na Casa da Banda de Metais do Exército da Sal-
Ihadores do setor de transporte. 19951 vação do Canadá................................................... 19963

ARLINDO VARGAS - Conveniência de ÁLVARO GAUD~NCIO NETO - Defesa da
maior exploração do carvão do Estado do Rio exclusão dos municípios considerados pobres do
Grande do Sul para produção de energia elétrica 19952 Fundo de Participação dos Municípios - FPM...... 19963

TALVANE ALBUQUERQUE - Situação de BENEDITO GUIMARÃES - Conseqüências
miséria do Estado de Alagoas............................... 19953 negativas, para os estados e municípios, da apro-

PADRE ROQUE - Protesto contra o fecha- vação da prorrogação do Fundo de Estabilização
mento de escolas técnico-agrícolas em Palmeiras Fiscal - FEF........................................................... 19964
e Ponta Grossa, no Estado do Paraná................... 19953 LUCIANO ZICA - Inconstitucionalidade do

LIMA NETl'ó - Conveniência de venda de processo de cisão de Fumas centrais Elétricas
imóveis não-operacionais da Rede Ferroviária S.A. Desrespeito ao Congresso Nacional com a
Federal aos atuais ocupantes. 19954 contratação, pelo Governo Federal, de empresa

ALDO ARANTES _ Contrariedade à prorro- inglesa para apresentação de proposta de refor-
- d F nd 19954 mulação do setor elétrico brasileiro, com vistas à

gação o u o de Estabilização Rsca!............... . . - C
p. sua pnvatiZaçao. oncessão, pela 61 Vara da
I::NIO BACCI (Pela ordem) - Elevado índi- Justiça Federal, em Brasnia, de liminar suspen-

ce de exclufdos no Pafs. 19954 sória do processo de cisão de Fumas centrais
DALlLLA FIGUEIREDO - Problemática do Elétricas S.A. 19965

adolescerite infrator. 19956 LUIZ ALBERTO - Rejeição da prorrogação
JOSÉ L1NHARES - Razões da renúncia do do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. 19965

Deputado Edson Queiroz ao mandato parlamen- PEDRO WILSON - Perplexidade com o
tar. ~xodo da população dos pequenos municí- não-pagamento dos 28% de reajuste devidos à
pios cearenses em decorrência do agravamento maioria dos servidores públicos. Insignificância
da seca no Estado. ...•...•.............................•.......... 19956 dos recursos obtidos com a venda da Usina Ca-

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Pro- choeira Dourada, do Estado de Goiás. Maior
testo contra a polCtica do Governo Federal para apoiamento do Governo Federal aos pequenos e
com o setor cafeeiro. Insignificância dos recursos médios produtores rurais. Promoção em Cuaibá,
liberados pelo Banco do Brasil para a colheita do pelo Centro de Direitos Humanos Henrique Trin-
produto no Estado do Espfrito Santo. 19957 dade, do 2ll Júri Popular, destinado ao julgamen-

WALTER PINHEIRO - Contrariedade à to simbólico dos crimes impunes no Estado. 19966
pretendida privatização do Banco do Estado da SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Per-

manecia de Deputados em Comissões da Casa. . 19967
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PRESIDENTE (Nelson Trad) - Impossibili- de Emenda à Constituição nº 449-B, de 1997,
dade regimental de prosseguimento dos traba- que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato
lhos das Comissões no horário da Ordem do Dia. 19967 das Disposições Constitucionais Transitórias, in-

PAULO FEIJÓ - Manifestação de apoio à troduzidos pela Emenda Constitucional de Revi-
reeleição de Marcello Alencar para o Governo do são nº 1, de 1994 ..

Estado do Rio de Janeiro. 19968 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
ROBERTO PAULlNO _ Excelência da de requerimento para retirada da matéria cons-

atuação do Prefeito Ricardo Amadeu de Lira Bel- tante na Ordem do Dia ..
trão, do Município de Alagoinha, Estado da Paraí- Aprovado .
ba. Preocupação do orador com o equaciona- SOCORRO GOMES (Pela ordem) - Provi-
mento da crise financeira reinante nos municípios ciências da Mesa Diretora para correção de equí-
brasileiros. 19968 voco cometido pelo jornal O Estado de S. Paulo

FERNANDO FERRO - Inoportunidade do acerca do posicionamento da oradora em vota-
comentário do Líder do PSDB, Deputado Aécio ção da proposta governamental de reforma admi-
Neves, sobre o comportamento dos mineiros, pu- nistrativa .
blicado no jornal Correio Braziliense. Responsa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
bilidade da Câmara dos Deputados na votação à Deputada Socorro Gomes .
da prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal VI- EnCerramento
-FEF..................................................................... 19969 2 _ ATA DA 14! SESSÃO, DA CÂMARA

. AÉCIO NEVES (Como Líder) - Repúdio às DOS DEPUTADOS, DA 5' SESSÃO LEGISLA-
afirmações do Deputado Fernando Ferro. 19970 TIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 50! LEGISLATU-

FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Pedi- RA, EM 16 DE JULHO DE 1997
do de uso da palavra para tréplica ao Deputado 1- Abertura da sessão
Aécio Neves........................................................... 19970 11 _ Leitura e assinatura da ata da sessão

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Indeferi- anterior
mento da solicitação do Deputado Fernando Fer- 11I_ Leitura do Expediente
ro. 19971 IV _ Pequeno Expediente

JOÃO FASSARELLA - Discussão, pela
Câmara dos Deputados, dos pedidos de verbas LAEL VARELLA - Excelência do desempe-
suplementares encaminhados pelo Governo Fe- nho do Governador Eduardo Azeredo, do Estado
de I 19971 de Minas Gerais ..

ra. PAULO GOuvÊA - Transcurso do 392 ani-
FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Con-

siderações acerca de declaração do Deputado versário de fundação do Município de Penha, Es-

Aéc' N 001' da . 19971 tado de Santa Catarina - 19 de julho .

10 IN~~ci A~:D:~I;:;:i:·d~·~~~~;~- ÊNIO BACCI- "Carta Aberta aos Poderes
. Executivo, Legislativo e Comunidade Gaúcha",

ção do FEF - Fundo de Estabilização FiscaL..... 19l}7.2 do Conselho EstaQual de Juventude Rural do Rio
JOÃO PAULO - Considerações sobre a Grande do Sul. ..

nova Lei Eleitoral................................................... 19972 CLÁUDIO CHAVES _ Anúncio do encami-
AGNELO QUEIROZ - Destinação dos re- nhamento de indicação ao Ministério de Minas e

cursos aprovados no Orçamento Geral da União Energia sobre transferência da Centrais Elétricas
para o reajuste dos funcionários públicos fede- do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, em
rais, não efetivado pelo Governo Federal. 19973 Manaus, para o Governo do Estado do Amazo-

ARTHUR VIRGíLIO - Transcurso dos 65 nas .
anos do Município de Manacaparu, Estado do TELMA DE SOUZA - Contrariedade à pro-
Amazonas - 16 de julho. 19974 posta de prorrogação da vigência do Fundo de

AUGUSTO CARVALHO - Considerações Estabilização Fiscal- FEF .
sobre a política econômico-financeira adotada FERNANDO FERRO - Contrariedade à
pelo Govemo Federal. 19974 pretendida prorrogação da vigência do Fundo de

COSTA FERREIRA - Priorização, pelo Go- Estabilização Fiscal- FEF. .
vemo Federal, de implantação de uma política VALDECI OLIVEIRA -Injustiça salarial so-
habitacional para o País ,..................... 19976 frida pelos policiais militares do Estado do Rio

V - Ordem do Dia Grande do SuL ..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- CHICO DA PRINCESA - Anúncio de apre-

ção da votação, em primeiro turno, da Proposta sentação, pelo orador, de projeto de lei sobre
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isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa- E~la Técnica Feder~1 de Química do Rio de Ja-
dos - IPI, na aquisição de automóvel por repre- neiro. 20001
sentante comercial. 19991 CECI CUNHA - Eleição da Juíza Nelma

PAULO PAIM - Realização, nas dependên- Padilha para a Presidência da Associação dos
cias da Casa, de mesa-redonda sobre salário mí- Magistrados de Alagoas. 20001
nimo e distribuição de renda. Conveniência de FERNANDO ZUPPO - Encaminhamento
aprovação do Projeto de Lei nS! 1, de 1995, de au- de requerimento à Mesa para agilização da trami-
toria do orador, sobre a matéria. 19992 tação da Proposta de Emenda à Constituição nS!

oLÁVIO ROCHA - Favorecimento, pelo 175, de 1995, referente à reforma tributária.......... 20002
Departamento de Açúcar e Álcool, de carteliza- JOÃO FASSARELLA - Restrição, pelo Go-
ção no tocante à distribuição de álcool hidratado vemo Federal, do pagamento do benefício de um
no Estado do Pará. Reiteração de pedido ao Mi- salário mínimo para idosos e pessoas portadoras
nistério da Indústria, do Comércio e do Turismo de deficiência. 20002
para alteração do conceito de período de comer- ARLINDO CHINAGLlA - Inconveniência do
cialização e adoção do efeito de cálculo de direi- fechamento do Posto de Atendimento Médico _
to, utilizado na região Centro-Sul. Anúncio do iní- PAM, Várzea do Carmo, em São Paulo, Estado
cio das obras de asfaltamento da BR-222 no Es- de São Paulo. 20003
tado do Pará :..... 19993 EDUARDO JORGE _ Solidariedade ao

RENAN KURTZ - Manifestação de solida- povo espanhol diante de atos de terrorismo prati-
riedade à reivindicação dos policiais militares es- cados pela Organização Pátria Basea e Liberda-
taduais por melhores salários. 19993 de. Necessidade de estabelecimento de negocia-

PAULO BERNARDO - Conseqüências ne- ções entre o govemo espanhol e o ETA............... 20004,
gativas para os municípios da aprovação da pror- JOSÉ MAURíCIO _ Artigo "Finalmente a
rogação da vigência do Fundo de Estabilização Procuradoria-Geral da República mandou saber
Fiscal- FEF........................................................... 19994 a razão de estarem parados processos contra

JOSÉ COIMBRA - Sugestão de uso de Marcelo e o filho", de autoria do jomalista Hélio
adesivos com nicotina pelos fumantes, durante Femandes, publicado no jomal Tribuna da Im-
os vôos, para minimização dos riscos de aciden- prensa. 20004
tes aéreos. 19995 SOCORRO GOMES -Instituição do dia da

HERMES PARCIANELLO - Razões da pa- Terceira Idade, em Itupiranga, Estado do Pará-
ralisação das atividades de Prefeituras de Muni- 5 de julho. Manifestação de voto contrário à pro-
cípios do noroeste paranaense. 19996 posta de emenda à Constituição sobre prorroga-

JAIR BOLSONARO - Esforço do Executivo ção do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. 20006
no sentido de recuperação, no Senado Federal, OSCAR ANDRADE - Inclusão no progra-
do limite de 60 anos de idade e 35 de contribui- ma de restauração de rodovias federais, pelo Go-
ção para a concessão da aposentadoria pelo re- vemo Federal, da recuperação da BR-364 no Es-
gime geral de previdência social. 19996 tado de Rondônia. 20007

DOLORES NUNES - Construção da Usina JOSÉ L1NHARES - Renúncia do Deputa-
Hidroelétrica do Lajeado, no Estado do Tocan- do Edson Queiroz ao mandato parlamentar.
tins. 19997 Saudação ao Sr. Aécio de Borba, Suplente do

FERNANDO LOPES - Conseqüências da Deputado renunciante. 20008
atual crise dos países asiáticos sobre a economia AROLDE DE OLIVEIRA - Comunicado pú-
brasileira. 19997 blico do Partido da Frente Liberal - PFL, sobre as

MURILO DOMINGOS - Considerações do finanças do Estado do Rio de Janeiro. Participa-
Comitê Intergovemamental da Hidrovia - CIH, ção do orador na solenidade de promulgação da
sobre as conseqüências da implantação da Hi- Lei Geral das Telecomunicações. 20008
drovia Paraguai/Paraná para a região do Panta- SÉRGIO CARNEIRO - Alerta ao Govemo
nal, no Estado do Mato Grosso............................. 19998 Federal para adoção de ações preventivas na re-

GONZAGA PATRIOTA - Retomada das gião Nordeste, em face da iminência de repetição
obras da Adutora do Oeste, no Estado de Per- do fenômeno EI Nino. Contrariedade à prorroga-
nambuco , , ,..,."..20000 ção do Forido"de Estabilização Fiseal- FEF........ 20010

VANESSA FELlPPE - Encaminhamento de OSVALDO BIOLCHI- ~oio à implantação
ofício ao Ministérfo da Educação e do Desporto de universidade no Município de Carazinho, Es-
em prol da cessão, pelo Ministério do Exército, de tado do Rio Grande do Sul. 20011
parcela de imóvel da União, no Realengo, para a
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ADÃO PRETTO - Contrariedade à prorro-
gação do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. ... 20012

NOEL DE OLIVEIRA - Conotação política
da presença do Presidente do BIRD no País, às
vésperas da votação da prorrogação do Fundo
de Estabilização Fiscal- FEF. 20012

ARNALDO FARIA DE SÁ - Oportunidade
de reação do Congresso Nacional diante do uso
indiscriminado, pelo Poder Executivo, do instituto
da medida provisória. 20012

LUIZ ALBERTO - Relevância do reconhe
cimento, pelo Brasil, da igualdade de direitos en
tre os africanos de língua portuguesa e os portu-
gueses :.................................................... 20013

COLBERT MARTINS - Punição para os
estados e municípios com a aprovação da prorro
gação do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF.
Solução, pelo Governo Federal, da questão sala-
rial da Polícia Rodoviária Federal. 20014

RICARDO GOMYDE - Adoção, pelo Go
verno Federal, de medidas para coibição da de
vastação da Floresta Amazônica. Requerimento
de informações ao Ministério da Educação e do
Desporto acerca das despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino. 20014

CORIOLANO SALES - Apelo ao Ministério
dos Transportes para restauração da BR-116,
trecho entre Manoel Vitorino e a divisa dos Esta-
dos da Bahia e de Minas Gerais. 20015

FEU ROSA - Divulgação, pela Fundação
Getúlio Vargas, dos resultados de pesquisa so
bre a redução do índice de Desconforto no Brasil
-IDE...................................................................... 20018

EDINHO BEZ - Congratulações pela nova
programação da TV O Estado, de Santa Catari-
na........................................................................... 20018

DUILlO PISANESCHI - Despropósito da
tentativa da transferência ao Poder Legislativo da
responsabilidade pelo possível insucesso do Pia-
no Real. 20019

NILSON GIBSON - Manifestação de voto
contrário à aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 449-B, de 1997, sobre prorroga-
ção do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. ....... 20020

GERALDO PASTANA - Saldo negativo,
para a população brasileira, da implantação do
Plano Real. 20020

FAUSTO MARTELLO - Expectativa de im-
plantação do regime parlamentarista no BrasiL.. 20020

PAUDERNEY AVELlNO - Providência do
Governo Federal para normalização do supri
mento de energia elétrica da cidade de Manaus,
Estado do Amazonas. 20021

PAULO ROCHA - Protesto contra decisão
do Governo Federal de concessão da exploração
de madeira da Floresta Nacional do Tapajós, na
região Oeste do Estado do Pará, através de pro-
cesso Iicitatório. 20022

CUNHA BUENO - Encaminhamento de re
querimento de informações ao Ministério da Saú
de acerca dos recursos destinados pelo SUS ao
Estado de São Paulo. 20023

FERNANDO RIBAS CARLI - Necessidade
de reação dos Parlamentares contra campanha
do Governo Federal para responsabilização do
Congresso Nacional pelos problemas brasileiros. 20023

ROMEL ANíZIO - Congratulações ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso pelo suces
so do Plano Real no soerguimento da economia
nacionaL................................................................. 20024

JAQUES WAGNER - Falecimento do jo
vem Ademar Dourado dos Santos após negativa
de atendimento médico pelo Hospital e Materni
dade Amália Coutinho, do Município de Riacho
de Santana, Estado da Bahia. Necessidade de
apuração da responsabilidade do Sr. Roberto
Fernandes, diretor da instituição. .. 20025

MAX ROSENMANN - Falecimento do jor-
nalista, historiador e ensaísta paranaense Sa-
muel Guimarães da Costa. 20026

JOÃO MENDES - Problemática da segu
rança do transporte aéreo. Relevância da con
cessão de aposentadoria especial para os aero-
viários. 20027

ITAMAR SERPA - Necessidade de com
promisso do Governo Federal com a transparên
cia da aplicação dos recursos oriundos do Fundo
de Estabilização Fiscal - FEF, para aprovação da
proposta de prorrogação do prazo de vigência do
fundo. 20028

PAES DE ANDRADE - Falecimento do ex-
Deputado Federal Luiz Cavalcante Sucupira. 20029

VALDIR COLATTO - Trabalho realizado
pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. 
CELESC, em benefício do desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado. 20030

MARCONI PERILLO - Otimismo do orador
com relação às safras agrícolas dos próximos
anos, diante do acerto da política agrícola adota-
da pelo Governo. 20031

HÉLIO ROSAS - Criação da União da
Agroindústria Canavieira de São Paulo - ÚNICA. 20032

RAQUEL CAPIBERIBE - Prejuízos dos es
tados e municípios com a aprovação da proposta
de prorrogação do Fuhdo de Estabilização Fiscal
- FEF. 20032

MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES - Im
plicações econômicas da abertura de crédito es-
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pecial solicitado pelo Governo Federal para con
solidação e refinanciamento das dívidas dos es
tados e da prorrogação do Fundo de Estabiliza-
ção Fiscal- FEF.................................................... 20033

SANDRO MABEL - Criação da Associação
de Esposas de Vereadores pela Câmara Munici-
pal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás. ... 20037

ALEXANDRE SANTOS - Atendimento,
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, das
reivindicações da comunidade de ItaboraL......... 20037

RUBEM MEDINA - Perspectivas do setor
de telefonia no País após aprovação da Lei Geral
de Telecomunicações............................................ 20037

PEDRO CORRÊA - Problemática do cres-
cimento demográfico mundial. Transcurso do Dia
Mundial da População - 11 de julho. ........•........... 20038

MILTON MENDES - Caráter perverso da
política governamental com relação aos aposen
tados e pensionistas da Previdência Socia!. Sub
serviência do Senado Federal às determinações
do Presidente Fernando Henrique Cardoso no to-
cante à reforma previdenciária. 20040

V - Grande Expediente

ARNON BEZERRA - Presença do Ministro
Arlindo Porto, da Pasta da Agricultura e do Abas
tecimento, na solenidade de inauguração da sede
própria da Embrapa Agroindústria Tropical, em
Fortaleza, Estado do Ceará, e na comemoração
do transcurso do 102 aniversário da unidade no
Ceará. Excelência do desempenho da empresa. . 20041

ADYLSON MOTTA (Pela ordem) - Solicita-
ção à Presidência de convocação dos Srs. Depu-
tados ao plenário para início da Ordem do Dia..... 20046

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Solicita-
ção do comparecimento dos Srs. Deputados ao
Plenário para início da Ordem do Dia. 20046

MARÇAL FILHO - Situação do Estado do
Mato Grosso do Sul em relação ao projeto neoli-
beral de globalização. 20046

JOSÉ LOURENÇO (Pela ordem) - Posição
do orador favorável à prorrogação do Fundo de
Estabilização Fiscal- FEF. 20051

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Artigo
"Bateu-levou", da jornalista Anamaria Rossi, pu
blicado no Correio Braziliense, sobre a demis
são do jornalista Claúdio Humberto Rosa e Silva
da direção da gráfica da Câmara Legislativa do
Distrito Federal. Determinação, pelo Governador
Cristovam Buarque, de investigação das empre
sas que praticam espionagem em Brasília, Distri-
to Federa!. :................................................ 20051

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados ao Ple-
nário para apreciação da Ordem do Dia. 20052

WIGBERTO TARTUCE (Pela ordem) 
Apoio do Governador Cristovam Buarque, do Dis
trito Federal, à aprovação da prorrogação do
Fundo de Estabilização Fiscal - FEF. Conclama
ção aos Deputados do PT do Distrito Federal
para voto favorável à aprovação da proposta. 20052

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi-
nação à Secretaria da Mesa de acionamento das
campainhas. 20053

CUNHA BUENO (Pela ordem) - Solicitação
à Presidência do acionamento das campainhas e
do início do encaminhamento de votação do pro
jeto referente à prorrogação do Fundo de Estabili-
zação Fiscal- FEF. .............•................................. 20053

WELSON GASPARINI (Pela ordem) - De
fesa de exclusão das verbas dos municípios do
Fundo de Estabilização Fiscal- FEF.................... 20053

EDSON ANDRINO (Pela ordem) - Proble-
mática do pagamento dos vencimentos dos poli-
ciais rodoviários federais. 20053

MARTA SUPLlCY (Pela ordem) - Defesa
do estabelecimento da cota mínima de 30% para
a candidatura de mulheres ao Parlamento. 20054

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Sugestão para agilidade das decisões judiciais
acerca das questões trabalhistas. Modernização,
pela Editora Abril, do sistema de reprodução grá
fica. Cumprimentos ao Presidente da Casa, De
putado Michel Temer, pela interferência na revo
gação de dispositivos de medida provisória con
trários aos interesses dos beneficiados por acu-
mulação de pensão elou aposentadoria. 20055

SILVIO TORRES (Pela ordem) - Transcur-
so do Dia do Comerciante - 16 de julho. 20055

JOSÉ MACHADO (Como Líder) - Conve
niência de retirada, da emenda da Deputada
Yeda Crusius, dos prejuízos incidentes sobre os
municípios em face da prorrogação do Fundo de
Estabilização Fiscal- FEF. •.................................. 20056

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Compro
misso regimental e posse do Deputado Aécio de
Borba. 20058

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nll 449-B, de 1997,
que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de Revi-
são nll 1, de 1994. 20059

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque
para Votação em Separado nll 22, da Emenda n2 8. 20059

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .... 20059
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Usaram da palavra para orientação das COSTA, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OUVEI-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARUN- RA, HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO,
DO VARGAS, ODELMO LEÃO, GIOVANNI INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,
QUEIROZ, ALEXANDRE CARDOSO, AÉCIO MARCONI PERILLO.............................................. 20063
NEVES, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLlVEI- Usou da palavra pela ordem, para registro
RA, VALDEMAR COSTA NETO, Luís EDUARDO. 20060 de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MAURíCIO. 20063

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição Usaram da palavra para orientação das
do requerimento. 20061 respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-

Usou da palavra para orientação da res- BERTO COSTA, ODELMO LEÃO. 20064
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
OLIVEIRA. 20061 ção de voto, o Sr. Deputado AUGUSTO NARDES.. 20064

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Pedi- Usaram da palavra para orientação das
do de verificação de quorum. 20061 respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi- CONI PERILLO, WAGNER ROSSI, HUMBERTO
mento do pedido do Deputado Humberto Costa... 20061 COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO

Usaram da palavra para orientação das COSTA, Luís EDUARDO, INÁCIO ARRUDA,
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- Luís EDUARDO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUM-
MO LEÃO, HUMBERTO COSTA, MARCONI PE- BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SIMA-
RILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO RA ELLERY, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO
COSTA, ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, OLIVEIRA. 20064
INOCÊNCIO OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA LIMA, Usou da palavra pela ordem, para retifica-
HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO, ARLlN- ção de voto, o Sr. Deputado MALULY NETO. 20064
DO VARGAS, HUMBERTO COSTA, Luís Usaram da palavra para orientação das
EDUARDO, MARCONI PERILLO, HUMBERTO respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
COSTA, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLl- BERTO COSTA, RONALDO CEZAR COELHO,
VEIRA ODELMO LEÃO.......................................... 20061 SIMARA ELLERY, ODELMO LEÃO, MARCONI

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PERILLO, ROBSON TUMA................................... 20064
HUMBERTO COSTA.............................................. 20062 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado AÉCIO DE BORBA........ 20065
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCONI PERIL- Usaram da palavra para orientação das
LO. 20062 respectivas bancadas os Srs. Deputados RO-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado NALDO CEZAR COELHO, HUMBERTO COSTA,
HUMBERTO COSTA............................................ 20062 INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, AÉ-

Usou da palavra pela ordem, para retifica- CIO NEVES, ODELMO LEÃO, SIMARA ELLERY... 20065
ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MAURíCIO. ... 20062 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra pela ordem, para registro HUMBERTO COSTA............................................. 20065
de voto, o Sr. Deputado HERÁCLITO FORTES... 20062 Usaram· da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- MO LEÃO, HUMBERTO COSTA, ODELMO
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, INOCÊN- LEÃO, RONALDO CEZAR COELHO, INOCÊN-
CIO OLIVEIRA....................................................... 20062 CIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, ARLINDO

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- VARGAS, MARCONI PERILLO, SIMARA ELLE-
putados HUMBERTO COSTA, MARCONI PERIL- RY, ODELMO LEÃO, HUMBERTO COSTA, INO

CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,
LO, HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO.. 20062 ODELMO LEÃO, SIMARA ELLERY, MARCONI

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PERILLO, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO
HUMBERTO COSTA............................................ 20063 OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, HUMBERTO

Usou da palavra para orientação da res- COSTA, SIMARA ELLERY, MARCONI PERILLO,
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL.. 20063 HUMBERTO COSTA, RONALDO CEZAR COE-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado LHO, ARLINDO VARGAS, HUMBERTO COSTA,
HUMB~RTO COSTA............................................. 20063 RONALDO CEZAR COELHO, MARCONI PERIL-

Usaram da palavra para orientação das LO, ROBSON TUMA, HUMBERTO COSTA,
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- MARCONI PERILLO, ROBSON TUMA, HUM-
CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUM- BERTO COSTA, RONALDO CEZAR COELHO,
BERTO COSTA, AÉCIO NEVES, HUMBERTO HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO, MARCO-
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NI PERILLO, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO Usaram da palavra para orientação das
OLIVEIRA. 20065 respectivas bancadas os Srs. Deputados INo-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado CÊNCIO OLIVEIRA, Luís EDUARDO, GEDDEL
HUMBERTO COSTA............................................. 20067 VIEIRA LIMA, ODELMO LEÃO, MARCONI PE-

Usaram da palavra para orientação das res- RILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 20084
pectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
COSTA, ODELMO LEÃO. 20067 bre os critérios adotados para declaração de pre-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado judicialidade de emendas. 20085
MARCONI PERILLO. 20068 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

Usou da palavra pela ordem, para registro ao Deputado José Genoíno. 20086
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO SABÓiA. 20068 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usou da palavra para orientação da respecti- Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, PAULO
va bancada o Sr. Deputado ARLINDO VARGAS. 20068 BERNARDO. 20086

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- Usaram da palavra para orientação das
mento da votação. 20068 respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR

CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, MARCO-
Rejeição do requerimento............................ 20068 NI PERILLO, HUMBERTO COSTA, AÉCIO NE-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação VES, ROBSON TUMA, ODELMO LEÃO, HUM-

da emenda adotada pela Comissão Especial, BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, PE-
ressalvados os destaques..................................... 20073 ORO VALADARES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,

Usou da palavra para encaminhamento da MARCONI PERILLO, PEDRO VALADARES........ 20086
votação o Sr. Deputado PAULO BERNARDO...... 20074 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, a Sr! Deputada VANESSA FELlPPE. ..... 20087
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT. .... 20075 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para encaminhamento da respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
votação o Sr. Deputado JOSÉ LOURENÇO......... 20075 ARRUDA, AÉCIO NEVES. 20087

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usou da palavra pela ordem, para registro
HUMBERTO COSTA............................................. 20075 de voto, o Sr. Deputado VANIO DOS SANTOS... 20087

Usaram da palavra para encaminhamento Usou da palavra para orientação da res-
da votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO, pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
Luís EDUARDO. 20075 COSTA................................................................... 20087

Usou da palavra a Sr! Deputada YEDA Usou da palavra pela ordem, para registro
CRUSIUS, Relatora da matéria............................. 20077 de voto, o Sr. Deputado HUGO RODRIGUES DA

HUMBERTO COSTA - Questão de ordem CUNHA. 20087
sobre necessidade de esclarecimento, pela Pre- Usaram da palavra para orientação das
sidência, da matéria em votação acerca dos crité- respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
rios utilizados para declaração de prejudicialida- CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA........... 20087
de de emendas. 20078 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta de voto, o Sr. Deputado ANTONIO FEIJÃO. 20087
ao Deputado-Humberto Costa............................... 20078 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ~AR-

respectivas bancadas os Srs. Deputados FER- CONI PERILLO,. ARLINDO VARGAS, PEDRO
NANDO GABEIRA, SÉRGIO AROUCA, VALDE- VALADARES :................................................. 20087
MAR COSTA NETO, SÉRGIO GUERRA. 20078 Usou da palavra pela ordem. para registro

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ALDEMIR. 20088
MILTON TEMER. 20080 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta HUMBERTO COSTA............................................. 20088
ao Deputado Milton temer. 20080 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra para orientação das de voto, o Sr. Deputado BOSCO FRANÇA........... 20088
respectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO Usaram da palavra para orientação das
HESLANDER, ODELMO LEÃO, HUMBERTO respectivas bancadas os Srs. Deputados RO-
COSTA. AÉCIO NEVES, GEDDEL VIEIRA LIMA. 20080 NALDO CEZAR COELHO, INOCÊNCIO OLlVEI-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga- RA, HUMBERTO COSTA...................................... 20088
cão da sessão......................................................... 20084
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ODlUO BALBINOTTI. .... 20088

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO..................................................................... 20088

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados OSMÂNIO PE-
REIRA, JOSÉ ROCHA. 20088

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA. ......................................................•••.....••• 20088

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROGÉRIO SILVA,
MARCONI PERILLO. 20088

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MI
GUEL ROSSETTO, ODELMO LEÃO, ROBSON
TUMA, HUMBERTO COSTA, MARCONI PERIL-
LO, RICARDO GOMYDE, MARCONI PERILLO.... 20088

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sr- Deputada FÁTIMA PELAES........... 20089

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
BERTO COSTA, ODELMO LEÃO. 20089

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA. 20089

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PEDRO VALADARES. 20089

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ROB
SON TUMA, HUMBERTO COSTA, Luís
EDUARDO, INOC~NCIO OLIVEIRA, AÉCIO NE-
VES, ODELMO LEÃO, ARLINDO VARGAS......... 20089

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL. 20089

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
VALADARES, ROBSON TUMA, WALTER PI-
NHEIRO................................................................. 20090

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSWALDO SOLER........ 20090

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE
XANDRE CARDOSO, LUIZ CARLOS HAULY,
INÁCIO ARRUDA, ROBSON TUMA. 20090

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBÉRIO ARAÚJO. 20090

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO..................................................................... 20090

Usou da palavra pela ordem, para" reg!s~"ro

de voto, o Sr. Deputadõ HÉLIO ROSAS............... 20090

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
cOsTA................................................................... 20091

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MENDONÇA FILHO. 20091

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado PEDRO VALA-
DARES................................................................... 20091

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUís BARBOSA. 20091

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL
MO LEÃO, INOC~NCIO OLIVEIRA, FERNANDO
FERRO, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, AÉ
CIO NEVES, ARLINDO VARGAS, MARCONI
PERILLO, INÁCIO ARRUDA, MARCONI PERIL-
LO. 20091

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO RO-
DRIGUES, WALTER PiNHEIRO........................... 20091

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO. 20091

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ARY KARA. 20092

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RICARDO RIQUE,
MARCELO DÉDA. 20092

PRESIDENTE (Michel Temer) - Registro
de elevado quorum na presente sessão. 20092

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL
MO LEÃO, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLI-
VEIRA, MARCONI PERILLO................................. 20092

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HERMES PARCIANEL-
LO.......................................................................... 20092

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RO-
NALDO CEZAR COELHO, HUMBERTO COSTA. 20092

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AÉCIO DE BORBA......... 20092

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉR-
GIO AROUCA, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 20093

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
VANIO DOS SANTOS........................................... 20093

ROBSON TUMA (Pela ordem) - Solicita-
ção à Presidência de concessão da palavra à Re-
latora da matéria. 20093

PRESIDENTE (Michel "Temer) - Resposta
ao Deputado Rob~on l)Jma....,............................. 20093
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Usou da palavra para orientação da res- JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Apresen-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODElMO tação de recurso ao Plenário contra a decisão da
lEÃO. 20094 Presidência 20101............................................................

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
tro de voto, os Srs. Deputados CIRO NOGUEI- mento do recurso do Deputado José Genoíno ao
RA, EFRAIM MORAIS. 20094 Plenário. Designação do Deputado Gerson Peres

Usou da palavra para orientação da res- para emissão de parecer ao recurso em substitui-
pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO CE- ção à Comissão de Constituição e Justiça e de
ZAR COELHO. 20094 Redação................................................................. 20101

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para proferir parecer ao
de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 20094 recurso, em substituição à Comissão de Consti-

Usaram da palavra para orientação das tuição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ GERSON PERES. 20102
ANíBAL, ROBSON TUMA, HUMBERTO COSTA. 20094 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

Usou da palavra pela ordem, para registro do recurso do Deputado José Genoíno. 20103
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS. ..... 20094 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para orientação da res- re:-pectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO CENCIO OLIVEIRA, ARLINDO VARGAS, WAG-
OLIVEIRA. 20094 NER ROSSI........................................................... 20103

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
tro de voto, os Srs. Deputados ODElMO lEÃO, do recurso. 20103
FELlX MENDONÇA............................................... 20094 JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Pedido de

Usaram da palavra para orientação das verificação da votação. 20103
respectivas bancadas os Srs. Deputados ROB- PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
SON TUMA, ODElMO lEÃO, HUMBERTO mento do pedido do Deputado José Genoíno....... 20103
COSTA. 20094 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra pela ordem, para regis- respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
tro de voto, os Srs. Deputados ADAUTO PEREI- ANíBAL, ODElMO lEÃO, WAGNER ROSSI
RA, ANTONIO JORGE. 20095 Luís EDUARDO, ARLINDO VARGAS, INOCÊN~

Usaram da palavra para orientação das CIO OLIVEIRA, JOSÉ MACHADO, ROBSON
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- TUMA, JOSÉ LOURENÇO, ODElMO lEÃO,
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROB- JOSÉ ANíBAL, Luís EDUARDO, ARLINDO
SON TUMA, HUMBERTO COSTA. 20095 VARGAS, NilSON GIBSON, ODElMO lEÃO,

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra- INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,

mento da votação. 20095 ~g~~~~A~~~;~~~í~~E,RR~~;g~~~~~~~.-
Usou da palavra pela ordem, para registro 20103

de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO. 20095 Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, a Sr-' Deputada MARIA LAURA........ 20105

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODElMO Usou da palavra pela ordem, para registro
lEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANíBAL, de voto, o Sr. Deputado SilVIO TORRES............ 20105
ROBSON TUMA, ODElMO lEÃO. 20095 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Aprovação respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-

da emenda............................................................. 20095 ~~N~~~~I;~~~I~~g~~g~~~~;6~\~~;.~-
Declaração de prejudicialidade dos Desta- 20105

ques Simples nºs 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 15; das Usou da palavra pela ordem, para registro
Emendas Aglutinativas nºs 7, 10, 11, 13, 14, 15, de voto, a Sr-' Deputada TELMA DE SOUZA........ 20105
17, parcialmente, e 18; e do Destaque de Banca- Usaram da palavra para orientação das
da nº 22, referente à Emenda nº 8. 20100 respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEl-

JOSÉ GENOíNO _ Questão de ordem so- MO lEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ MA-
bre a prejudicialidade do Destaque de Bancada CHADO, ROBÉRIO ARAÚJO, RONALDO CE-
º 22 I' . E ZAR COELHO, ODElMO lEÃO, ARLINDO VAR-

n , re ativo a menda nº 8. 20100 GAS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ MACHADO
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta JOSÉ ANíBAL, ODElMO lEÃO, RONALDO CE~

à questão de ordem do Deputado José Genoíno. 20100 ZAR COELHO, ROBSON TUMA, ARLINDO
VARGAS, ODElMO lEÃO, MARCONI PERlllO,
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RONALDO CEZAR COELHO, JOSÉ ANIBAL, LINDO CHINAGLlA, SENHORES líDERES,
WAGNER ROSSI, SALVADOR ZIMBALDI........... 20105 VALDIR COLATTO, LUIZ ALBERTO, MARQUI-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado NHO CHEDID, MARINHA RAUPP, JOÃO MEN-
SÉRGIO MIRANDA............................................... 20106 DES, MILTON TEMER, RAQUEL CAPIBERIBE E

Usaram da palavra para orientação das OUTROS, PAULO PAIM, AUGUSTO NARDES,
respectivas bancadas os Srs. Deputados SALVA- JAIRO AZI, CELSO RUSSOMANNO. 20115
DOR ZIMBALDI, ODELMO LEÃO, JOSÉ MA- VII- Encerramento.
CHADO....::............................................................ 20106 3 - ATA DA 151 SESSÃO, DA CÂMARA

Usou da palavra pela ordem, para registro DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NO-
de voto, o Sr. Deputado BENEDITO DOMINGOS. 20107 TURNA, DA 51 SESSÃO LEGISLATIVA EX-

Usaram da palavra para orientação' das TRAORDINÁRIA, DA 5()! LEGISLATURA, EM
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- 16 DE JULHO DE 1997.
C~NCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, JOSÉ 1_ Abertura da sessão
MACHADO, RONALDO CEZAR COELHO, WAG- 11 Leit • at d ta d -

É • - ura e assln ura a a a sessaoNER ROSSI, JOS GENOINO. 20107 t ri
.. an e or

Usou da palavra pela ordem, para retifICa-
ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ AUGUSTO. ... 20107 111- Leitura do Expediente

Usaram da palavra para orientação das IV - Ordem do Dia
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua-
NEVES, GERSON PERES, INOC~NC10 OLlVEI- ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
RA, WAGNER ROSSI, JOSÉ GENOINO, GER- de Emenda à Constituição nll 449/B, de 1997,
SON PERES, INOC~NCIO OLIVEIRA.! RONAL- que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato
DO CEZAR COELHO, ODELMO LEAO, GER- das Disposições Constitucionais Transitórias, in-
SON PERES, RONALDO CEZAR COELHO........ 20107 troduzidos pela Emenda Constitucional de Revi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado são n2 1, de 1994................................................... 20142
ODELMO LEÃO. 20108 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

Usaram da palavra para orientação das à questão de ordem formulada pelo Deputado
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- Sérgio Miranda em sessão anterior. 20142
C~NCIO 9L1VEIRA, RONALDO CEZAR COE- SÉRGIO CARNEIRO _ Questão de ordem
LHO, JOSE MACHADO, WAGNER ROSSI.......... 20108 sobre rejeição da Emenda Aglutinativa nll 3. 20143

Usou ~ palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) _ Rejeição

ODEL~~E~~~~~~~··(~~·~·~~··~~~·~;)··~··~~~~~~_ 20108 da q.uestão ~ ordem suscitada pelo Deputado

d
- 20108 SérgiO Carneiro...................................................... 20143

mento a votaçao .
Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem os Srs.

de voto, o Sr. Deputado MOACYR ANDRADE..... 20108 Deputados RICARDO BARROS, ROBSON
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado TUMA..................................................................... 20143

ERALDO TRINDADE. 20108 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Re'ei -o da Proposta de.Em.enda à Constituição nll 449-B,

J ça de 1997, em pnmelro turno, ressalvados os des-
do recu~o.............................................................. 20108 taques. 20143

SERGIO MIRANDA - Questão de ordem
sobre não-acolhimento, pela Mesa Diretora, de Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
emendas aglutinativas........................................... 20114 HUMBERTO COSTA............................................. 20144

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Usou da palavra para encaminhamento da
ao Deputado Sérgio Miranda. ......................•........ 20114 votação o Sr. Deputado GIOVANNI QUEIROZ..... 20144

Usaram da palavra pela ordem, para regis- ZÉ GOMES DA ROCHA (Pela ordem) -
tro de voto, os Srs. Deputados VALDIR COLAT- Repúdio ao tratamento dispensado aos políticos
TO, JOSÉ CARLOS LACERDA. 20114 por setores da mídia. 20145

Apresentação de proposições: WIGBER- PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
TO TARTUCE, RITA CAMATA, PEDRO WILSON de pronunciamento à Nação a respeito dos traba-
e HÉLIO BICUDO,' MARINHA RAUPP E OU- lhos realizados pelo Poder Legislativo. 20145
TROS, CHICO DA PRINCESA, CLÁUDIO CHA-'

Usaram da palavra para encaminhamento
VES, RICARDO GOMYDE, CUNHA BUENO, da votação os Srs. Deputados INOC~NCIO OLl-
DUILlO PISANESCHI, HUMBERTO COSTA, AR- VEIRA, MIGUEL ROSSETTO, Luís EDUARDO.. 20145
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Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WAGNER ROS-
Si............................................................................ 20146

Usou da paJavra pela ordem o Sr. Deputado
HUMBERTO COSTA............................................. 20146

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO
BERNARDO, Luís EDUARDO, ODELMO LEÃO,
SILVIO TORRES, ARLINDO VARGAS, GEDDEL
VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO
NEVES, ODELMO LEÃO, PEDRO VALADARES,
HUMBERTO COSTA, WAGNER ROSSI, ODEL
MO LEÃO, HUMBERTO COSTA, WAGNER
ROSSI, ARLINDO VARGAS, WAGNER ROSSI,
Luís EDUARDO, MARCONI PERILLO, INOCÊN-
CIO OLIVEIRA....................................................... 20146

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 20148

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA........... 20148

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AÉCIO DE BORBA. 20148

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, PEDRO VALADARES, ARLIN
DO VARGAS, HUMBERTO COSTA, CARLOS
AíRTON, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLI-
VEIRA, RONALDO CEZAR COELHO. 20148

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado URSICINO QUEIROZ. ... 20148

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, MARCONI PERILLO, ARLINDO
VARGAS, RONALDO CEZAR COELHO, MAR
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, RONALDO
CEZAR COELHO, LUís EDUARDO, HUMBER-
TO COSTA. 20148

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES.................................................. 20149

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MI
GUEL ROSSETTO, GERSON PERES, WAG
NER ROSSI, SILVIO TORRES, ARLINDO VAR
GAS, GERSON PERES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
MIGUEL ROSSETTO............................................ 20149

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WOLNEY QUEIROZ. ..... 20149

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RO-
NALDO CEZAR COELHO, MARCONI PERILLO. 20149

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 20149

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira. 20149

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG
NER ROSSI, PEDRO VALADARES, GERSON
PERES, MARCONI PERILLO, GERSON PERES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCUS VICENTE,
GERSON PERES. 20150

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANíBAL........................................................ 20150

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MIGUEL ROS-
SETTO. 20150

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 20150

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RO-
NALDO CEZAR COELHO, ODELMO LEÃO. 20150

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANíBAL. 20151

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados GER
SON PERES, RONALDO CEZAR COELHO,
ROBSON TUMA, RONALDO CEZAR COELHO,
JÚLIO REDECKER................................................ 20151

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputâdo
GERSON PERES.................................................. 20151

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANíBAL, RONALDO CEZAR COELHO, HUM-
BERTO COSTA. 20151

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DARCíSIO PERONDI. 20151

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, ROBSON TUMA, HUMBER-
TO COSTA............................................................. 20151

ANTONIO GERALDO (Pela ordem) - Pre
vidências da Procuradoria da Casa contra críticas
do jornalista Carlos Chagas aos Parlamentares... 20152

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Antonio Geraldo. 20152

ARY KARA (Pela ordem) - Informação ao
Plenário sobre existência de cópias do novo Có-
digo Nacional de Trânsito...................................... 20152

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA................................................................... 20152

FERNANDO LYRA (Pela ordem) - Respos-
ta às críticas do Deputado Antonio Geraldo.......... 20152

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 20152
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Usou da palavra pela ordem, para retifica- COSTA, MARCONI PERILLO, HUMBERTO
ção de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE CE- COSTA, GEDDEL VIEIRA LIMA, MARCONI PE-
RANTO.................................................................. 20152 RILLO, ODELMO LEÃO, PEDRO VALADARES,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,
da Proposta de Emenda à Constituição n2 449-B, RONALDO CEZAR COELHO, MARCONI PERIL-
de 1997.................................................................. 20153 LO, GIOVANNI QUEIROZ, HUMBERTO COSTA. 20160

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Usaram da palavra pela ordem os Srs.
de requerimento para votação em globo dos des- Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, GERSON
taques simples....................................................... 20158 PERES. 20161

Aprovado...................................................... 20158 Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-

Usaram da palavra para orientação das MO LEÃO, MARCONI PERILLO, DARCíSIO PE-
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- RONDI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 20158 COSTA, GERSON PERES. 20162

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Usou da palavra pela ordem, para registro
dos destaques simples em globo.......................... 20158 de voto, o Sr. Deputado AÉCIO DE BORBA......... 20162

Rejeitados. 20159 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra para orientação da res- MARÇAL FILHO. 20162
pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO Usaram da palavra para orientação das
COSTA. 20159 respectivas bancadas os Srs. Deputados JÚLIO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- REDECKER, RONALDO CEZAR COELHO,
menta de preferência para votação dos Desta- ROBSON TUMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GER-
ques de Bancada n~ 17,18,20,21 e 23. 20159 SON PERES, ROBSON TUMA............................. 20162

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados Luís de voto, o Sr. Deputado BENEDITO DOMINGOS. 20161
EDUARDO, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO Usou da palavra para orientação da res-
OLIVEIRA, ROBSON TUMA, GERSON PERES, pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO CE-
AÉCIO NEVES, PEDRO VALADARES. 20159 ZAR COELHO. 20162

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Usou da palavra pela ordem, para retifica-
do requerimento de preferência. 20159 ção de voto, a SI" Deputada YEDA CRUSIUS. 20162

Aprovado...................................................... 20159 Usaram da palavra para orientação das
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado respectivas bancadas os Srs. Deputados RO-

GERSON PERES. 20159 NALDO CEZAR COELHO, NICIAS RIBEIRO,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- HUMBERTO COSTA, GERSON PERES, INÁCIO

mento de Destaque de Bancada n2 17 para su- ARRUDA, RONALDO CEZAR COELHO, INo-
pressão do art. 4!! da emenda adotada pela Co- CÊNCIO OLIVEIRA, NICIAS RIBEIRO, RONAL-
missão EspeciaL.................................................. 20159 DO CEZAR COELHO, GERSON PERES, Ro-

VALDEMAR COSTA NETO (Pela ordem) - NAlDO CEZAR COELHO, NICIAS RIBEIRO,
Retirada do requerimento...................................... 20160 HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PERONDI, NI-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- CIAS RIBEIRO, HUMBERTO COSTA.................. 20163
menta de Destaque de Bancada n2 18 para su- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
pressão do art. 42 da Emenda da Comissão Es- ção de voto, o Sr. DepUtado UDSON BANDEIRA. 20163
pecial. 20160 Usou da palavra para orientação da res-

Usou da palavra para orientação da res- pectiva bancada o Sr.' Deputado INOCÊNCIO
pectiva bancada o Sr. Deputado ALEXANDRE OLIVEIRA. 20163
CARDOSO............................................................. 20160 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usaram da palavra para encaminhamento Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ, ROBSON
da votação os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLl- TUMA. 20163
VEIRA, AÉCIO NEVES. 20160 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN-
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- DO VARGAS, HUMBERTO COSTA, INOCÊN-
BERTO COSTA, LUís EDUARDO, ODELMO CIO OLIVEIRA, GERSON PERES, ROBSON
LEÃO, HUMBERTO COSTA, ARLINDO VAR- TUMA, AÉCIO NEVES, GEDDEL VIEIRA L1MA... 20164
GAS, PEDRO VALADARES, INOCÊNCIO OLl- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
VEIRA, GEDDEL VIEIRA LIMA, HUMBERTO menta da votação. 20164
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Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado OSVALDO REiS...... 20164

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 20164

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO SABÓiA. ...... 20164

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados GERSON PERES, NICIAS RIBEIRO,
ARLINDO VARGAS, GERSON PERES, DARCí-
SIO PERONDI. 20164

PRESIDENTE (Michel Temer) - Mantido o
texto. 20165

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de Bancada n2 20, para su
pressão da expressão "prioritariamente" no caput
do art. 71, constante no art. 12 da Proposta de

Emenda à Constituição nº 449, de 1997............... 20170
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

HUMBERTO COSTA............................................. 20170
Usou da palavra para encaminhamento da

votação a Sr' Deputada JANDIRA FEGHALI. ...... 20170
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado SANDRO MABEL........... 20171
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados GER
SON PERES, ALEXANDRE CARDOSO, HUM
BERTO COSTA, ARLINDO VARGAS, Luís
EDUARDO, AÉCIO NEVES, WAGNER ROSSI,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARLINDO VARGAS,
WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, WAGNER
ROSSI.................................................................... 20171

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VANIO DOS SANTOS... 20172

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ARLINDO VAR-
GAS. 20172

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ROBSON TUMA.................................................... 20172

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA. 20172

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, HÉLIO RO
SAS, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEI-
RA, HUMBERTO COSTA. 20172

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO FEIJÃO. ........ 20173

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ROB
SON TUMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANí
BAL, PAULO ~ERNARDO, WAGNER ROSSI,
HUMBERTO CbSTA,·INOCÊNCIO OLIVEIRA:
PEDRO VALADARES, ODELMO' LEÃO, JOSÉ
ANíBAL. 20173

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados GERSON PERES, DARCíSIO PE-
RONDI. ,.......................................... 20173

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, Luís
EDUARDO............................................................. 201'74

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ERALDO TRINDADE, GERSON PE-
RES, DARCíSIO PERONDI. 20174

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, AÉCIO
NEVES, ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃO,
ROBSON TUMA. 20174

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DARCíSIO PERONDI............................................ 20174

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, ODELMO
LEÃO. 20174

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados AÉCIO DE BOR-
BA, AGNELO QUEIROZ. 20175

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DARCíSIO PERONDI............................................ 20175

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado MARQUINHO CHE-
DID......................................................................... 20175

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL
MO LEÃO, RONALDO CEZAR COELHO, AÉCIO
NEVES................................................................... 20175

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BENEDITO DOMINGOS. 20175

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados GER-
SON PERES, RONALDO CEZAR COELHO. 20175

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados NICIAS RIBEIRO, GERSON PERES. 20175

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 20176

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados AÉCIO NEVES, GERSON PERES..... 20176

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Deputados para apreciação da Ordem
do Dia da sessão matutina de 18 de julho de
1997....................................................................... 20176

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JQSÉ ANísAL....,................................................... 20176

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. De'putado ODELMO
LEÃO. 20176



20182

20177

20183

20177

20177
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado LAPROVITA VIEIRA......

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCONI PERILLO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Mantida a
expressão .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
nQ 21, para supressão da expressão "e despesas
orçamentárias associadas a programas de rele
vante interesse econômico e social", no caput do
art. 71, constante do art. 1li da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 449, de 1997 .

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Reti-
rada do destaque .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção de sessão extraordinária para continuidade
da votação da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 449, de 1997, sobre prorrogação do prazo
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. de vigência do Fundo de Estabilização Fiscal -
Deputados Luís EDUARDO, ODELMO LEÃO...... 201'76 FEF. 20183

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- V - Encerramento
mento da votação. 20177 4 - ATO DA PRESIDÊNCIA

Usaram da palavra pela ordem os Srs. - Declara efetivado como titular no manda-
Deputados DARCrSIO PERONDI, ODELMO to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
LEÃO. 20177 238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter

no, o Senhor Deputado Paulo Lustosa, suplente
em exerclcio, a partir de 16-6-97........................... 20187

COMISSÕES
5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, nQ 1, em 16-7-97
(Conv. Ext.)............................................................ 20187

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nQ 1, em 16-7-97 (Conv. Ext.)... 20187

&-MESA

7 - LíDERES E VICE~LíDERES

8 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

(OfIcio nQ 556/P, de 1994)

Solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, parágrafo 1Q da Constituição Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Sérgio Barcelos, sairá publicado em suplemento
a este Diário.

Ata da 13! sessão, da Câmara dos Deputados, Extraordinária,
Matutina, da 5! Sessão Legislativa, Extraordinária da 50ª

Legislatura, em16 de julho de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes,

19 Vice-Presidente; Nelson Trad, 29 Secretário

ÀS 9 HORAS E ao MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim

Pará
Benedito Guimarães - PPB; Geraldo Pastana 

BlocolPT; Gerson Peres - PPB; Olávio Rocha 
PSDB.

Rondônia
Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade 

PFL.

Tocantins
Darci Coelho - PPB; Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão

Antonio Joaquim Araújo - PL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Firmo de Castro - PSDB; José Pimentel - Blo
co/PT; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pinheiro Lan
dim - Bloco/PMDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

B. Sá - PSDB; João Henrique - Bloco/PMDB;
Júlio Cesar - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Iberê Ferreira - PFL:
João Faustino - PSDB.
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Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; Jose Luiz Clerot - Blo
co/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Femando Ferro - BlocolPT; Gonzaga Patriota 
PSB; Jose Chaves - BlocoIPMDB; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Roberto Fontes - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Jose Teles - PPB.

Bahia

Colbert Martins - Bloco/PMDB; Haroldo Lima
- Bloco/PCdoB; Jose Carlos Aleluia - PFL; Kuiz
Alberto - Bloco/PT; Nestor Duarte - PSDB; Seve
riano Alves - Bloco/PDT; Walter Pinheiro - Blo
co/PT.

Minas Gerais

Francisco Horta - PFL; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Joana Dare - BlocolPT; João Fassarella
- Bloco/PT; Lael Varella - PFL; Mareio Reinaldo Mo
reira - PPB; Neif Jabur - PPB; Romel Anízio - PPB;
Sergio Miranda - Bloco/PCdoB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes -, PTB; Luiz Durão - Bloco/PDT.

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Santana - Bloco/PT; Lima Netto 
PFL; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB.

São Paulo

Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Dalila Figueirdo 
PSDB; Delfim Netto - PPB; Jair Meneguelli - Blo
co/PT; Jose Pinotti - Bloco/PMDB; Luciano Zica 
Bloco/PT; Luiz Maximo - PSDB.

Mato Grosso

Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Jofran Frejat - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Pedrinho Abrão 
PTB; Pedro Wilson - Bloco/PT.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco/PMDB.

Paraná

Chico da Princesa - PTB; Fernando Ribas Car
li - Bloco/PDT; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Ro
que - Bloco/PT; Ricardo Barros - PPB; Valdomiro
Meger-PFL.

Santa Catarina

Hugo Biehl - PPB; Neuto de Conto - Blo
coIPMDB; Valdir Colatto - Bloco/PMDB.

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Darcisio Perondi - Bloco/PMDB; Luis Rober
to Ponte - Bloco/PMDB; Miguel Rossetto - Blo
co/PT; Nelson Harter - Bloco/PMDB; Valdeci Oli
veira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Blo
co/PT; Wilson Cignhachi - Bloco/PMDB; Veda
Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de
presença registra o comparecimento de 93 Senhores
Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2º Se
cretário procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
à leitura do expediente. .

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Evandro Paes de Farias, Procurador
Geral de Justiça do Estado do Amazonas, nos
seguintes termos:

Ofício nº 256/97-PGJ/GAJ

Manaus, 11 de junho de 1997

Senhor Presidente,
Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência,

oportunidade em que acusamos o recebimento do
Ofício SGM/P nº 459 com a respectiva documenta-
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ção, O qual foi encaminhado à Assembléia Legislati- índice de prova no sentido de que os mesmos de-
va do Amazonas, em face da competência estabele- sempenharam o papel de corruptores".
cida na Constituição do Amazonas. Sugere a Comissão que o crime praticado pelo

Na oportunidade, e renovamos protestos de Chefe do Executivo do Amazonas seria o de corrup-
elevada estima e consideração. - Evandro Paes de ção, crime comum previsto no artigo 333 do Código
Farias, Procurador-Geral de Justiça. Penal Brasileiro, in verbis:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS Art. 333. Oferecer ou prometer vanta-
Processo n21.694197-61PGJ gem indevida a funcionário público, para de-
Assunto: Encaminhamento de cópia de relatório de terminá-lo a praticar, omitir ou retardar ato
Comissão de Sindicância que a Folha de S.Paulo, de ofício.
no dia 13 de maio de 1997. Adequando-se o ato porventura praticado ao
Interessado: Deputado Michel Temer Presidente da tipo descrito, por força da Constituição Federal, a
Câmara dos Deputados competência originária para processar e julgar o Go-

Despacho vemador do Estado seria do Superior Tribunal de
1) Adoto o parecer da Chefia do Gabinete de Justiça, sendo atribuição do Ministério Público Fede-

Assuntos Jurídicos; ralo ajuizamento da ação respectiva, notadamente o
2) Encaminhem-se os presentes autos à As- Procurador-Geral da República, como se vê:

sembléia Legislativa do Amazonas; Art. 105. Compete ao Superior Tribunal
3) Cumpra-se. de Justiça:
Manaus, 11 de junho de 1997. - Evandro I - processar e julgar, originariamente:

Paes de Farias, Procurador-Geral de Justiça. a) nos crimes comuns, os Governado-
Processo n21.694197-61PGJ res dos Estados,...

Assunto: Encaminhamento de cópia de Relató- Caracterizando, porventura, o mencionado ato,
rio de Comissão de Sindicância que apurou denún- tipo previsto como crime de responsabilidade, maté-
cias publicadas no jomal a Folha de S.Paulo, no dia ria regida pela Lei nº 1.079/50, o processo e julga-
13 de maio de 1997. mento se daria na Assembléia Legislativa do Amazo-

Interessado: Deputado Michel Temer, Presi- nas, em conformidade com a citada norma e Consti-
dente da C~marados Deputados tuição Estadual, que citamos:

Parecer nº 105197 Lei nº 1.079150, art. 78 - O governador
Senhor Procurador-Geral, será julgado, nos crimes de responsabilida-
Versam os presentes acerca de cópia de relató- de, pela forma que determinar a Constitui;.

rio da Comissão de Sindicância que apurou denúncias ção do Estado...
contidas no jornal a Folha de S.Paulo, de 13-5-97. e

Constituem tais denúncias em atos de corrup- Constituição Estadual, art. 56 - Admi-
ção, precisamente o pagamento de valores a Depu- tida por dois terços dos integrantes da As-
tados Federais, atribuído aos Governadores do sembléia Legislativa a acusação contra o
Amazonas e Acre, além do diretor da Empresa Ma- Governador do Estado, será ele submetido
mud Cameli e ao Ministro Sérgio Motta. a julgamento... perante a Assembléia Le-

Concluiu a Comissão pela existência de índi- gislativa, nos crimes de responsabilidade.
ces de quebra de coro parlamentar além da prática Desta foram, foge ao Parquet estadual a compe-
de crimes de corrupção ativa e passiva, recomen- tência para promoção das ações porventura cabíveis,
dando o envio de cópia do relatório, além de outros razão pela qual sugere esta Assessoria a remessa dos
órgãos, à Procuradoria-Geral de Justiça do Amazo- documentos à Assembléia Legislativa do AmazonaS,
nas, para promoção da ação penal. para que sejam adotadas as providências que a Consti-

Do exame do relatório, subtende-se a provável tuição Estadual prevê, visto já ter sido encaminhada do-
prática ilícita do Govemador do Amazonas, Sr. Ama- cumentação idêntica à Procuradoria-Geral da República.
tonino Armando Mendes, quando consta às fls. 8 a É o parecer.
afirmativa de que "estão claros os índices de que Manaus, 5 de junho de 1997. - Aguinelo Balbi
tais autoridades desempenharam papel estratégico Junior, Promotor de .Justiça, Chefe do Gabinete de
no esquema de compra de votos, havendo, mesmo, Assuntos Jurídicos.



Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 26, de 1997 (PL n2 3.100,
de 1997, na Casa de Origem), que "dispõe
sobre a concessão de subvenção econô
mica a produtores de borracha natural e
dá outras providências".

EMENDA Nº 1

(Corresponde à Emenda n2 4 - Plenário)

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
•Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a con

ceder a subvenção econômica aos produtores nacio
nais de borracha natural, com o objetivo de incenti
var a comercialização da produção nacional."

EMENDANº2

(Corresponde à Emenda nº 5 - Plenário)

Inclua-se o seguinte artigo, após o art. 2º, renu
merando-se os demais:

•Art. 3º A subvenção econômica prevista nesta
lei poderá ser paga aos produtores nacionais de bor
racha natural, por intermédio dos compradores de
borracha natural, garantida a compensação do refe
rido pagamento da subvenção, com créditos de im
postos federais de responsabilidade dos comprado
res, na forma estabelecida pela regulamentação."

EMENDANº3

(Corresponde às Emendas n!!s 2 - CCJ e 6 - Pleário)

Inclua-se os seguintes artigos e parágrafos,
após o atual art. 6º, renumerando-se os demais:

"Art. 7º É mantida a taxa instituída no caput
do art. 21 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967,
durante o prazo de duração da subvenção econômi
ca prevista nesta lei.

§ 1º O Poder Executivo, no prazo de sessenta
dias, contado a partir da publicação desta lei, regula
mentará a cobrança da taxa mencionada no caput
deste artigo, definindo alíquotas diferenciadas entre
as borrachas de origem nacional e estrangeira, de
modo a incentivar a produção e a comercialização
da borracha nacional.

§ 22 A definição das alíquotas a serem aplica
das caberá, conjuntamente, ao Ministério da Agricul
tura e do Abastecimento, ao Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo e ao Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Brasília 2 de maio de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Carlos César Corrêa de Messias
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Acre
Rua Arlindo Porto, s/nº - Areal
Rio Branco - AC

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência, para conhecimento e providências porventura
cabíveis no âmbito desse Poder, cópia do Relatório
da Comissão de Sindicância constituída para apre
sentar relatório sobre denúncias contidas em matéria
do jornal Folha de S.Paulo, no dia 13 de maio de
1997, envolvendo membros desta Casa, solicitando
especial atenção ao item 11, das Recomendações, da
página 18.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce
lência protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Miéhel Temer, Presidente.

Da Sra. senadora Emília Fernandes, Primei
ro-Secretário, em exercício, do Senado Federal,
nos seguintes termos:

Ofício nº 763 (SF)

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão e com emendas, o Pro
jeto de Lei da Câmara nll 26, de 1997 (PL nll 3.100,
de 1997, nessa Casa), que "dispõe sobre a conces
são de subvenção econômica a produtores de borra
cha natural e dá outras providências".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes às emendas em apreço, bem
como, em devolução, um da proposição primitiva.

Rio Branco, 4 de maio de 1997

Senhor Presidente,
Ao agradecermos a remessa do Retatório da

Comissão de Sindicância instituída para apreciar as
denúncias contidas em Matéria do jornal Folha de
S.Paulo, asseveramos a V. Ex!! que o referido docu
mento será objeto de minucioso estudo no âmbito
desta Casa Legislativa.

Atenciosamente. - Deputado Benedito Da
masceno, Presidente, em exercício.

SGM/P nº 459
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Do Sr. Benedito Damasceno, Presidente em Senado Federal, 15 de julho de 1997. - Sena-
exercício da Assembléia Legislativa do Estado dora Emília Fernandes, Primeiro-Secretário, em
do Acre, nos seguintes termos: exercício.

OF/ALEA/GABP/Nº147/97



EMENDANº2

(Corresponde à Emenda nS! 5 - Plenário)

Inclua-se o seguinte artigo, após o art. 2º, renu
merando-se os demais:

liArt. 32 A subvenção econômica prevista nesta
lei poderá ser paga aos produtores nacionais de bor
racha natural, por intermédio dos compradores de
borracha natural, garantida a compensação do refe
rido pagamento da subvenção, com créditos de im
postos federais de responsabilidade dos comprado
res, na forma estabelecida pela regulamentação."

EMENDANº3

(Corresponde às Emendas n2s 2 - CCJ e 6 Plenário)

Inclua-se os seguintes artigos e parágrafos,
após o atual art. 6º, renumerando-se os demais:

"Art. 72 É mantida a taxa instituída no caput do
art. 21 da Lei n2 5.227, de 18 de janeiro de 1967, du
rante o prazo de duração da subvenção econômica
prevista nesta lei.

§ 12 O Poder Executivo, no prazo de sessenta
dias, contado a partir da publicação desta lei, regula
mentará a cobrança da taxa mencionada no caput
deste artigo, definindo alíquotas diferenciadas entre
as borrachas de origem nacional e estrangeira, de
modo a incentivar a produção e a comercialização
da borracha nacional.

§ 2º A definição das alíquotas a serem aplica
das caberá, conjuntamente, ao Ministério da Agricul
tura e do Abastecimento, ao Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo e ao Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gaI.

§ 32 Os recursos arrecadados com a taxa men
cionada no caput deste artigo deverão ser, priorita
.riamente, aplicados nos programas e atividades defi
nidos no art. 62 desta lei.

Art. 82 Revogam-se os dispositivos da Lei nº
5.227, de 18 de janeiro de 1967, que não foram ex
pressamente reafirmados por esta Lei, a Lei nº
5.459, de 21 de junho de 1968, e o Decreto-Lei nº
164, de.13 de fevereiro de 1967, a partir do início do
pagamento da subvenção de que trata esta lei."

EMENDANº4

(Correspondente à Emenda nº 3 - Relator)

Inclua-se o seguinte artigo, após o atual art. 62,

renumerando-se os demais:

(Corresponde à Emenda nS! 3 - Relator)

Inclua-se o seguinte artigo, após o atual art. 6º,
renumerando-se os demais:

"Art. O Poder Executivo deverá incluir na pro
posta anual do Orçamento Fiscal da União, durante
o prazo de duração da subvenção econômica previs
ta nesta lei, â dotação correspondente à estimativa
do montante total da subvenção econômica a ser con
cedida aos produtores nacionais de borracha natura!."

EMENDAN2 5

(Corresponde à Emenda nS! 1 - CCJ)

Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando
se os demais:

liArt. A borracha oriunda de seringais nativos da
região amazônica será objeto da política de garantia
de preços Lei n2 79, de 19 de dezembro de 1966."

EMENDAN2 6

(Corresponde às Emendas nVs 7 e 8- Plenário)

Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
"Art. 7º O Poder Executivo, em função do con

sumo interno adotará as medidas que se fizerem ne
cessárias, visando o escoamento de borracha natu
ral oriunda dos seringais nativos e de cultivos."

Senado Federal, 15 de julho de 1997. Senador An
tônio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.

Emendas do Senado ao Projeto nS!
3.100, de 1997, na Casa de Origem), que
"dispõe sobre a Concessão de subven
ção econômica a produtores de borracha
natural e dá outras providências".

EMENDA Nº 1

(Corresponde à Emend~ nS! 4 - Plenário.)

Dê-se ao art. 11! a seguinte redação:
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a con

ceder a subvenção econômica aos produtores nacio-
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§ 32 Os recursos arrecadados com a taxa men- nais de borracha natural, com o objetivo de incenti-
cionada no caput deste artigo deverão ser, priorita- var a comercialização da produção nacional.li

riamente, aplicados nos programas e atividades defi
nidos no art. 61! desta lei.

Art. 82 Revogam-se os dispositivos da Lei n2

5.227, de 18 de janeiro de 1967, que não foram ex
pressamente reafirmados por esta Lei, a Lei nº
5.459, de 21 de junho de 1968, e o Decreto-Lei 164,
de 13 de fevereiro de 1967, a partir do início do pa
gamento da subvenção de que trata esta lei.li

EMENDAN2 4
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"Art. O Poder Executivo deverá incluir na pro- Escuro tirasileiro nlZ 1 (GEB-1), sendo que, para os
posta anual do Orçamento Fiscal da União, durante demais tipos de borracha, este teto sofrerá os ágios
o prazo de duração da subvenção econômica previs- e deságios correspondentes;
ta nesta lei, a dotação correspondente à estimativa do 111 - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte
montante total da subvenção econômica a ser conce- por canto, quarenta por cento, sessenta por cento e
dida aos produtores nacionais ele borracha natural." oitenta por cento, a partir do final do quarto, do quin-

EMENDA Nº 5 to, do sexto e do sétimo anos de vigência desta Lei,
sobre o teto de que trata o inciso anterior.

(Corresponde à Emenda n
2

1 - CCJ) Parágrafo único. Os rebates referidos no inciso 11I
Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando- deste artigo só poderão ser aplicados à subvenção inci-

se os demais: dente sobre a borracha oriunda de seringais nativos da
"Art. A borracha oriunda de seringais nativos região amazônica na medida em que forem illlJlantados

da região amazônica será objeto da política de ga- pelo Poder Executivo os programas de que trata o art. 52
rantia de preços mínimos estabelecida pelo Decreto- Art. 3º O Poder Executivo disciplinará as condiçõ-
Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966." es operacionais para pagamento e controle da sub-

EMENDA Nº 6 venção de que trata esta lei, no prazo de sessenta
(Corresponde às Emendas nºs 7 e 8 _ Plenário) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 42 Fica atribuída ao Ministério da Agricultu-
Dê-se ao art. ]2 a seguinte redação: ra, e do Abastecimento a competência para formular,
"Art. 72 O Poder Executivo, em função do con- coordenar, executar e fazer executar a política na-

sumo intemo adotará as medidas que se fizerem ne- cional de fomento à heveicultura.
cessárias, visando o escoamento de borracha natu- Parágrafo único. Permanecem no âmbito do
ral oriunda dos seringais nativos e de cultivos." Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Senado Federal, 15 de julho de 1997. - Sena- Naturais Renováveis -IBAMA as demais atribuições
dor Antônio Carlos Magalhães Presidente do Se- que lhe confere o art. 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fe-
nado Federal. vereiro de 1989.

Dispõe sobre a concessão de sub- Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a doar,
venção econômica a produtores de borra- ou ceder em regime de comodato, a entidades civis
cha natural e dá outras providências. sem fins lucrativos, representativas de produtores de

O Congresso Nacional decreta: borracha natural bruta, usinas de beneficiamento de
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a borracha integrantes do patrimônio da União.

conceder subvenção econômica aos produtores na- Art. 6º O Poder Executivo deverá, no prazo de
cionais de borracha natural. sessenta dias, contados a partir da entrada em vigor

§ 1º A subvenção corresponderá à diferença en- desta lei, adotar medidas destinadas a promover a as-
tre os preços de referência das borrachas nacionais e censão econômica e social dos seringueiros da Ama-
os dos produtores congêneres no mercado intemacio- zônia, por meio de mecanismos específicos de incenti-
nal, acrescidos das despesas de nacionalização. vo ao uso múltiplo da floresta amazônica e de progra-

§ 2º Os preços da referência das borrachas na- mas de promoção social.
cionais, para efeito de cálculo da subvenção econô- Parágrafo único. O Poder Executivo garantirá
mica, serão aqueles fixados pelo Poder Executivo e os recursos financeiros necessários à implantação
em vigor na data da publicação desta lei, podendo de programas para o adensamento dos seringais na-
ser revistos periodicamente. tivos, aprimoramento das técnicas de extração e pre-

§ 32 Os preços dos produtos congêneres no paro do látex, visando à melhoria da qualidade da
mercado internacional serão apurados e divulgados peri- borracha, e diversificação das atividades econômi-
odicamente pelo Poder Executivo, com base nas cotaçõ- cas na região amazônica.
es das principais bolsas ele mercadorias intemooioflais. Art. 7º Esta Lei entra em vigor sessenta dias

Art. 2º A subvenção econômica de que trata o após a sua publicaç~o.

artigo anterior: Art. 8º Revogam-se as Leis n2s 5.227, de 18 de
l-terá a duração de oito anos; janeiro de 1967, e 5.459, de 21 de junho de 1968, e
11 - será de até R$O,90 (noventa centavos de o Decreto-Lei nº 164, de 13 de fevereiro de 1967, a

real) por quilograma de borracha do tipo Granulado partir da vigência desta lei.
Câmara dos Deputados, 25 de junho de 1997.
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ORGÃO DE ORIGEM: PRESIDENCIA DA REPUBLICA 12 05 1997
SENADO: PLC 00026 1997
CAMARA: MSC 00529 1997 PL. 03100 1997

AUTOR EXTERNO: EXECUTIVO FEDERAL
EMENTA DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA A
PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
1507 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 1607 PAG

ENCAMINHADO A :
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 15071997

TRAMITAÇÃO
25 06 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (pLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 79 (SETENTA E NOVE) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS.

25 06 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA.

25 06 19.97 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO AS CCI E CAE.
DSF 2606 PAG 12422 A 12427.

26 06 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
AO SACP, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SSCLS.

26061991 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ÂNEXADAS FOLHAS 80 A 83, NOVA FOLHA DE SINOPSE
ENCAMINHADA PELA CAMARA DOS DEPUTADOS. EM SUBSTITUIÇÃO
A ANTERIOR.

2606 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

2606 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADA AO SACP, COM DESTINO A CCJ.

2606 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO EM 26 DE JUNHO DE 1997, E ENCAMINHADO A CCI.

26061997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RETORNA A CCJ.

01 07 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN JEFFERSON PERES.

09 07 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ENCAMINHADO A SSCLS.

09 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 483, DO SEN
ELCIO ALVARES E OUTROS LIDERES, DE URGENCIA - ART. 336,
lBl. DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA
EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA UTIL

SUBSEQUENTE.
DSF 10 07 PAG 13556. 13557 E 13561.
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09071997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 09 DE JULHO DE 1997

09071997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI COPIA DA MINUTA DE PARECER DA CCJ. CONFORME
FLS. 85 A 92.

10 071997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE PARA DESIGNAR RELATOR. TENDO EM VISTA

QUE A MATERIA SERA APRECIADA EM REGIME DE URGENCIA. EM
PLENARIO. DIA 15 DE JULHO DE 1997.

10 07 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
RELATOR SEN JONAS PINHEIRO. (A MATERIA SERA APRECIADA EM
REGIME DE URGENCIA NA SESSÃO PREVISTA PARA0 DIA 15 DE
JULHO DE 1997).

1507 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 15 DE JULHO DE 1997:
JUNTADA MSG 00363 1997 - CN. DE CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL. (FL. 98).

15 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336. 'B'. DO REGIMENTO INTERNO).

15 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 370 - CCJ. FAVORAVEL AO PROJETO COM AS
EMENDAS 1 E 2 - CCJ.

15 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
PARECER ORAL DA CAE FAVORAVEL AO PROJETO COM A EMENDA
3 DE RELATOR E AS DE N" 4 A 8 - PLEN. OFERECIDAS NESTA
OPORTUNIDADE. AS DE N" 4 E 5, DO SEN JOSE SERRA. DE N° 6. DA SEN
MARINA SILVA. N" 7. DO SEN GERSON CAMATA E A DE N° 8. DO SEN
JOSE IGNACIO FERREIRA.

15071997 (SF) PLENARIO (PLEN)
PARECER ORAL DA CCJ FAVORAVEL AS EMENDAS 3, DE RELATOR E
AS DE N" 4 A 8 - PLEN. RELATOR SEN JEFFERSON PERES. EM
SUBSTITUIÇÃO.

15071997 (SF) PLENARIO (pLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA. APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN CARLOS
BEZERRA. MARINA SILVA, SEBASTIÃO ROCHA. JOSE SERRA, LUCIO
ALCANTARA, NABOR JUNIOR E FLAVIANO MELO.

15071997 (SF) PLENARIO (pLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O PROJETO COM AS EMENDAS 1 E 2 - CCJ,
3. DE RELATOR 4 A 8 - PLEN. EM GLOBO. DE PARECERES
FAVORAVEIS. E SENDO A EMENDA 6. APROVADA NOS TERMOS DO
PARECER DO RELATOR DA CCJ, QUANTO AO SEU ARTIGO OITAVO,
TENDO USADO DA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS
SEN OSMAR DIAS. MARINA SILVA. PEDRO SIMON. VALMIR
CAMPELO E ROMEU TUMA.

15 07 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR PARA A REDAÇÃO FINAl...

1507 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA PARECER 371 - CDIR OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL
DAS EMENDAS DO SENADO AO PROJETO. RELATOR SEN GERALDO
MELO.

15 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL. SEM DEBATES. ,
16071997 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFÍCIO SFIN°..i0.}.."1t
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o Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB,
nos seguintes termos:

Ofício nº 568/97

Brasília, 15 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado José Janene, para ocupar vaga de Vice-Líder.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão Líder
doPPB

Defiro Em 16-7-97. Michel Temer,
Presidente.

Do Sr. Deputado Ricardo Izar, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, nos seguintes termos:

Of. TP nº 148/97

Brasília, 18 de junho de 1997
Senhor Deputado,
Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimen

to Interno desta Casa, solicito a V. Exa. as providên
cias necessárias à apensação do Projeto de Lei nl!
2.428/96 - do Sr. Welson Gasparini - que "dispõe
sobre o condomínio em edificações e as incorpora
ções imobiliárias, reduzindo a multa moratória no pa
gamento de taxas condominiais, e dá outras provi
dências·, ao Projeto de Lei nº 2.667/96 - do Senado
Federal - que "estabelece limite para a multa de
mora decorrente do inadimplemento de obrigação
contratual e dá outras providências", por tratar de
matéria análoga.

Atenciosamente, - Deputado Ricardo Izar,
Presidente.

Prejudicado, tendo em vista o atendi
mento do pedido, conforme solicitação cons
tante de Ofício nll 163/97, da Comissão de
Constit~ição e Justiça e de Redação. Oficie
se à Comissão Requerente

Em 16-7-97. - Michel Temer Presi
dente.

Do Sr. Raimundo Bezerra Coelho, Prefei
to Municipal de Crato - CE, nos seguintes ter
mos:

Of. S/N/97

Crato - CE, de 16 de julho de 1997

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Quinta-feira 17 19935

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, em virtude de estar exercendo o
mandato de Prefeito Municipal da Cidade de Crato
- CE, considero-me nos termos regimentais, impos
sibilitado de reassumir o mandato de Deputado Fe
deral, na qualidade de titular.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente. - Raimundo Coelho Bezerra
de Farias, Prefeito Municipal de Crato.

Convoque-se o respectivo Suplente.
Em 16-7-97. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Paulo Lustosa, nos seguin

testermos:

OF nll 57 Gab-PL

Brasília/DF 16 de julho de 1997

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir a titularidade do
mandato de Deputado Federal, pelo Estado do Ceará

Aproveito a oportunidade para apresentar pro-
testos de consideração e apreço.

Atenciosamente, - Paulo Lustosa, Deputado
Federal.

CONVOCAÇÕES
DO Sr. Deputado Aécio de Borba, nos se

guintes termos:

Brasília, 16 de julho de 1997

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do do Ceará.

Aproveito a' oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Aécio de Borba
Vasconcelos.

Do Senhor Deputado José Egydio, nos se
guintes termos:

Brasília, 16/de julho de 1997

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nº 9.096, de

19 de setembro de 1995, comunico a V. Exª que,



Defiro.
Em: 16-7-97. - Michel Temer, Presi

dente.
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desfiliado anteriormente do Partido Liberal - PL, fi- Na oportunidade renovo a V. EXª os mais ele-
Hei-me, hoje, ao Partido da Frente Liberal - PFL, vados protestos de estima e consideração. - Depu-
passando a integrar sua bancada na Câmara dos tado José E"ydio Tinoco Neto.
Deputados.

Rogo a V. EXª a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os efei
tos necessários e Regimentais.

~~. _..•_----~.
~J;' • _. ----:==-====----NOME--.

DECLARO OUE ESTOU DE ACORDO COM O PROGRAMA E ESTATUTO DO PARTIDO

/

16/ 07/ 97
DATA

REClBOjCOMPROVANI'E

(j\;

Declaro que recehi e processei a presente filiação partidária nos
temos do Artigo 39, §19, d Estatuto do PFL, pnss:mdo a vigorar
a partir desta data. Dire rio Nacional do PFL, em Brasília, 16 de
julho de 1997.

\
o:. :.'.-

I,.,
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Na oportunidade agradeço a V. Ex!! e a seus
dignos pares a consideração e as atenções que me
foram dispensadas durante o tempo que passei filia
do ao seu Partido.

Cordialmente, - José Edydio Tinoco Neto.

Brasília, 16 de julho de 1997 ral- PL, filiei-me ao Partido da Frente Liberal- PFL.

Solicito a V. Exª a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os efei
tos desejados.

Exma. Sra.
Ora. Carla Suisso Laríu
Presidente do Diretório Municipal do PL
Travessa Áurea Bravo Lessa, 30 - Centro
28300-000 - ItaperunalRJ

Senhora Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nl! 9.096,

comunico a V. Ex!! que, desfiliado do Partido Libe-

. '·IJ,":!'-;.S.')I.ICJTl:AOl.J!'W t ,."

.. , -"":;'. 0'1I1r ..··:I'··..

]0· UH HEGA QUAlIfiCADA
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Brasília, 16 de julho de 1997

Exmo. Sr.
Dr. Geraldo Batista Junior
DO. Juiz da 107ª Zona Eleitoral
Avenida Cardoso Moreira 4885 sala 131
Centro Itaperuna - RJ
CEP: 28300-000

Meritíssimo Juiz,
Pelo presente, nos termos da Lei nº 9.096,

de 19 de setembro de 1995, comunico a V. Exª

que, desfiliado anteriormente do Partido Liberal 
PL, filiei-me ao Partido da Frente Liberal- PFL, pas
sando a integrar sua bancada no Congresso Nacio
nal.

Rogo a V. EXª a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os efei
tos legais necessários.

Na oportunidade renovo a V. EXª os mais ele
vados protestos de estima e consideração. - José
Egydio Tinoco Neto. .
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Do Sr. Deputado Antônio Joaquim Araújo, Defiro.
nos seguintes termos: Em: 16-7-97. - Michel Temer, Presi-

Senhor Presidente, dente.

C 'co Vo sa Excele4 ncia que em virtude Anexos: Cópias da Ficha de filiação ao PL e do
omum as, f'" d" 'd J' EI"t I

de minha filiação ao Partido Liberal (PL), nesta data, o ICIO mgl o ao U1Z el ora
estou ingressando na bancada da mencionada agre- DIRETORIA-GERAL
miação partidária, nesta Casa. Em 3-7-97

Atenciosamente, - Antonio Joaquim Araújo, Ao Departamento de Pessoal para os devidos
Deputado Federal, Vice-Líder do PFL. fins. - Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral.

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
; Preencha a fr,;';Qt:bl" ou em letra de fonnaI

A. IDENTIFICAÇAo DO FILIADO

01. NOME ANTONIO JOAQUIM ARAOJO FILHO
02. ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, N..O.lERO. COMPLEMENTO)

RUA RIO PIMENTA Nº 40
03. BAIRROIDtSTRITO

OLHO O"'AGUA IlM.CEP

65067-570 Im.. MUNICIPIO

sno LUIS
'07. TELEFONES

098 248 5102
OS. DATA NASCIMENTO 109 SEXO 10. ESTADO CIVIL 111 NATURAL DEICIOAOElESTAOO)

O() IMSC

21 I 08 I 40 (2) FEM CASADO CAXIAS-MA
12. FILIAÇÃO

~ ANTONIO JOAQUIM ARAOJO NEYDE MAGALHnES ARAOJO

1

13. N" TiTULO ELEITOR

2228141198

1

18. PROFISSÃO

MEDICO

101.Z0NA I15.SEÇÃO 116. MUNICIPIO

7ª 0001 I COOO
-

19, GRAU ESCOLARIDADE 120. OCUPA CARGO PUBLICO OU TEM MANDATO ELETIVO?

30 'l)SIM (2)N.i.o (3)CUAL? DEPUTADO 1-1- '1-1-1111

21. ATUALMENTE. EFILIADO A OUTRO PARTIDO? 122' JA FOI FILIADO A OUTRO(S) PARTIDO(S)?

,}(SIM (2\ NAo (3\QUIJ.? PFL (1) SIM )E) NAo (3) OUAL(IS)?

23. JÁ FOI CANDIDATO A CARGO(S) ELETIVO(S)? (1) SIM (2) NÃO
(EM CASO AFIRlMT1VO. MENCIONE O(S) CARGO(S).O(S) ANO(S) DAS ELEIÇOES. O(S) PARTIDO(S). AIS) VOTAçJ.O(OES). E SE FOI ELEITO ou NAo)

PREFEITO DE CODO - MA, 1983/1988
1º SUPLENTE DE DEP. FEDERAL, 1991/1994
DEPUTADO FEDERAL, 1995/1999

CONTINUA NO VERSO
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24.

DECLARO QUE eSTQU DE ACORDO COM o PROGRAMA. ESTATUTO E o cOO!Go DE ETICA 00 PARTIDO U8ERAl. (Pl).

I' \ ·-:-C·/'-~·
DATA: ASSINATURA DO FILIADO \ ... _Y

25. NOME.

ASSINATURA 00 ABONADOR'

27. FILIAÇÃO FEITA NO:

"(110M 12l Clt \131 llN

/, -"

28 DATA FIUAÇÃO 2Q N" DO REGISTRO

l'?I.: I !/{,!~ I a.: !

20. NO REGISTRO PL:

30. DATA DEFERIMENTO 31. COMUNlCACAo J.E.

Brasília-DF, 30 de junho de 1997
Excelentíssimo Senhor
Doutor
MM Juiz da 71 Zona Eleitoral

Meritíssimo

Para atender ao que dispõe o parágrafo úni
co do art. 22 da Lei nº 9.096/95, comunico a
Vossa Excelência que, nesta data, estou-me
desligando do quadro de filiados do Partido da
Frente Liberal (PFL), ao qual já solicitei o devido
cancelamento da filiação, e ingressando no do Parti
do Liberal (PL).

Respeitosamente, - Antonio Joaquim Araújo,
Deputado Federal, Vice-Líder do PFL.

33. OATARECEBlMENTC ":"

"

Brasília-DF, 30 de junho de 1997

Ao
Partido da Frente Liberal (PFL)

Prezados Senhores

Comunico a Vossas Senhorias que, a partir
desta data, estou-me desligando do quadro de filia
dos dessa Agremiação Partidária.

Em face do exposto,.e para atender ao que dis
põe o parágrafo único do art. 22 da Lei 9.906/95, so
licito o devido cancelamento de minha filiação a esse
Partido.

Atenciosamente. - Antonio Joaquim Araújo,
Deputado Federal, Vice-Líder do PFL.

2228141198

(número do título)

007

(zona)

0001

(seção)

2228141198

(número do título)

007

(zona)

0001

(seção)
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Anexos: Cópia da ficha de filiação ao PL e do
ofício dirigido ao Juiz Eleitoral.

Defiro:
Em: 16-7-97. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Eliseu Moura, nos seguin- Atenciosamente, - Deputado Eliseu Moura.
tes termos:

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de minha filiação ao Partido Liberal (PL), nesta data,
estou ingressando na bancada da mencionada Agre
miação partidária, nesta Casa.

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
(preencha OI máquina ou em letra de 10fTT1ilI

I,' . A. IDENTIFICAÇAo DO FILIADO

101 NOME ELISEU 8ARROSO DE CARVA LHO MOURA
02. ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO.......ERO. COMPLEMeHTO,

RUA DAS GRAONAS, QUADRA 05, CASA 18.
03. BAIRROIDISTRITO

RENASCENÇA II 1

04 CEP

65060-700
07 TELEFONES

(098) 227-2743 I

08 DATA NASCIMENTO 10ll SEXO 110 ESTADO CIVIL 1 11 NATURALDEICIDAOEJESTAOOI

1º I 12 I 52:= Casado Oeiras - PI
12. FILIAÇÃO

~ Raimundo de Sousa Moura "'-'E Maria de Lourdes de C. Moura
13. N' TITULO ELEITOR

7424031180 I14.Z0NA I15 SEÇÃO 116 MUNICIPIO

068 OOO~ PIRAPEMAS

18. PROFISSÃO

Eng. Civil 1

19. GRAU ESCOLARIDADE 120 OCUPA CARGO PUBLICO OU TEM MANDATO ELETIVO?

Superior OOSIM (2}N.I.o (3}OUAI' DEPUTADO FEDERA L
B.INFORMAÇÓES DE CARÁTER pOlíTICO

\TUALMENTE. E FILIADO A OUTRO PARTIDO? 22 JÁ FOI FILIADO A OUTRO(S) PARTIDO(S)?

~SIM (21 N.I.o (3)QUAL' PFL (li SIM (XN.I.o 131 QUAL('S'?

Z3 JÁ FOI CANDIDATO ACARGO(S)ELETIVO(S)? ()[SIM (2) NÃO
(EM CASO AFIRMATIVO. MENCIONE O(S) CARGOlSI.O(S, MIOlS, DAS ELEIÇOES. O(SI PARTIOO(S). AlSI VOTAÇAO(OEsI. ESE FO' ELEITO ou N.I.oI

Prefeito de Pirapemas - MA., 1989/1993, PFL;

Deputado Federal, 1995/1999, PFL.

p",,;,:; ... ''':C~OUTRAS INFORMAÇÓES::":''''';>:''''':''i':,,,::::::'':'',i',:i'iHi:'!7'::;";:;:>i':()1

124. I

k"":' D. TERMO DE COMPROMISSO 00 FllIADO"'::::::::::::":'!':"'i":i":::'ii'",::;',:,:,,:::,::H;:;:;1i:j
DECLARO OUE ESTOU DE ACORDO COM O PROGRAMA. ESTATUTO E O CÓClGO DE ET1CA DO PARTIDO UBERAL (PL).

33. DATA RECEBIMENTO

.'..- I C I

28. NO REGISTRO PL:/

--'}. ,..--.,.
1.-' /-'. . I ~. -. . { I lL I; " '.'

~ :. ~ - o. \". -'"'\ • l. I ,.

... E. ABONADO~"-:: : .

ASSINATURA DO FILIADO

25. NOME:

DATA:

I1IOM (2) OR la) llN

/",-'.

-., "/J / //;.
. (..~ / /

ASSINATURA DO ABONADOR \ - \... ~': .!

32. RECEBI ESTA FICHA EM_ viAS

ASSINATURA

I
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Em face do exposto, e para atender ao que dis
põe o parágrafo único do art. 22 da Lei nQ 9.906/95,
solicito o devido cancelamento de minha filiação a
esse Partido.

Atenciosamente. - Eliseu Barroso de Carva~

lho Moura.

Julho de 1997

Brasília, ao de junho de 1997

Ao
Partido da Frente Liberal (PFL)
Prezados Senhores

Comunico a Vossas Senhorias que, a partir
desta data, estou-me desligando do quadro de filia
dos dessa Agremiação Partidária.
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Brasília, 30 de junho de 1997 Do Sr. Deputado Remi Trinta, nos seguintes
termos.

E)(Celentíssimo Senhor
Doutor
MM Juiz da 68!! Zona Eleitoral

Meritíssimo,
Para atender ao que dispõe o parágrafo único

do art. 22 da Lei nº 9.096/95, comunico a Vossa Ex
celência que, nesta data, estou-me desligando do
quadro de filiados do Partido da Frente Liberal
(PFL), ao qual já solicitei o devido cancelamento da
filiação, e ingressando no do Partido Liberal (PL).

Respeitosamente, - Eliseu Barroso de Carva
lho Moura.

17424031180

(riúmero do título) (zona)

1"

(seção)

Brasília, 30 de junho de 1997

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, nesta data,

ingressei no Quadro de Filiados do Partido Liberal
(PL) e, conseqüentemente, solicito considerar-me in
tegrante da bancada do mencionado Partido, nesta
Casa.

Respeitosamente, - Deputado Remi Trinta.

Defiro.
Em: 16-7-97. Michel Temer, Presidente.

DIRETORIA-GERAL
Em 3-7-97

Ao Departamento de Pessoal para os devidos
fins. - Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral.

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Il"reencna .. maauirn cu nm letra de fonnaI

j:. A.IDENTIFICAÇAo DO FILIADO I
101.NOME REMI ABREU TRINTA

... ···1....B.:lNFORMAÇÔES DE CARATER POUTICO

02. ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO. ru.lERO. COMPLEMENTO) IESTRADA DO ARACAGY 30
r03. BAIRROIDISTRITO 104 CEP I05 MUNICIPIO

I;UF
ARACAGY 65047-400 SAO LUIS

07. TELEFONES I 08. DATA NASCIMENTO 09. SEXO II 10. ESTADO CIVIL 111 NATURAL DE (CIDADE/ESTADO)

(098)
;(I)MASC

248-3960 11 102 140 ~~M DIVORC. SAO BENTO - MA
12. FILIAÇÃO

PAI BERNAROI NO SENA TRINTA IME LUIZA ABREU TRINTA
13. N· TITULO ELEITOR I14.Z0NA 11S.SEÇÃ05116. MUNICIPIO 1,17. UF

94991911/98 038 0026 PALMEIRANDIA MA
111. PROFISSÃO 119. GRAU ESCOLARIDADE 20. OCUPA CARGO PUBLICO OU TEM MANDATO ELETIVO?

MEDICO SUP. {)(JSIM (2)~ (3) QUA1.'

i . . . .. ..

21 A~ALMENTE. E FILIADO A OUTRO PARTIDO? 122. JA FOI FILIADO A OUTRO(S) PARTlOO(S)?

~SIM 12)~ (31QUA1.' PMDB ~ SIM (21 ~ (31 QUA1.(ISI' PDS - PFL
23. JA FOI CANDIDATO A CARGO(S) ELETIVO(S)? (1) SIM (2) NÃO

(EM CASO AfIR""'TIVO. MENCIONE O(S) CARGO(SI.O(S) ANO(SI DAS ELEIÇOES. O(SI PARTIDO(S). AIS) VOTAÇÂO(OESI. E SE FOI ELEITO OU~)

PREFEITO EM PALMEIRANDIA , 1983/1987
DEPUTADO ESTADUAL(MA), 1987/1991,1991/1995
DEPUTADO FEDERAL, 1995/1999

CONTINUA NO VERSO
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25. NOME.

ASSINATURA DO ABONADOR:

----- _ • / 26. NO REGISTRO PL:

,/" " ..-
/ . ,I

/~ / .. / .'
J' \. ; • .Y- -

ASSINATURA.
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32. RECEBI ESTA FICHAEM~ VIAS '".
\/,/ lO

/\( ..'1...,. /#, / .. 'C:~". / ...... _ J '-c I- -

Brasília, 30 de junho de 1997

Excelentíssimo Senhor
Doutor
MM Juiz da 26ª Zona Eleitoral - Palmerândia (MA)

Meritíssimo,

Para atender ao que dispõe o parágrafo único
do art, 22 da Lei nº 9.096/95, comunico a Vossa Ex
celência que, nesta data, estou-me desligando do
quadro de filiados do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro' (PMDB), ao qual já solicitei o devi
do cancelamento da filiação, e ingressando no do
Partido Liberal (PL).

Respeitosamente, - Remi Abreu Trinta.

Brasília, 30 de junho de 1997

Ao
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB)
OrA Elisabete Leal Mendes

Prezados Senhores,
Comunico a Vossas Senhorias que, a partir

desta data, estou-me desligando do quadro de filia
dos dessa Agremiação Partidária.

Em f.ace do exposto, e para atender ao que dis
põe o parágrafo único do art. 22 da Lei 9.906/95, so
licito o devido cancelamento de minha filiação a esse
Partido.

Atenciosamente. - Remi Abreu Trinta.

94991911-98

(número do título)

38

(zona)

26

(seção)

94991911-98

(número do título)

38

(zona)

26

(seção)
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INDICAÇÃO

Do Sr. Deputado Benito Gama, nos seguin
tes termos:

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

INDICAÇÃO Nll 917. DE 1997
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Sugere que os futuros acordos bila
terais de cooperação técnica tragam no
seu corpo cláusulas que priorizem as rea
lização de projetos para as regiões me
nos desenvolvidas do Brasil.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Encontra-se em tramitação na Câmara dos De
putados Acordo Básico de Cooperação Técnica, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federal da Alema
nha, em Brasília, em 17 de outubro de 1996.

O referido Acordo é interessante para o Brasil,
porém, deixa de contemplar um aspecto que consi-.
deramos de suma importância. No acordo de coope
ração técnica atualmente em vigor com a Alemanha,
e que será revogado com a aprovação do que ora se
encontra no Congresso Nacional para apreciação,
as Partes assumiram o compromisso de "tomar em
consideração todos os elementos relevantes para o
programa e os projetos específicos se integrem no
planejamento regional, ou global, do Brasil" (art. 2.2
- grifos nossos).

Ainda que bastasse genérico, o compromisso
acima reproduzido revela uma preocupação com o
estabelecimento de critérios para o desenvolvimento
do programa de cooperação, especificando a ques
tão regional no Brasil com um dos vetores para
orientação dos projetos a serem aprovados. Esperá
vamos um avanço no sentido da definição mais pre
cisa do corte regional, especialmente no que diz res
peito à aplicação de recursos nas áreas mais pobres
do país. Ao contrário, o Acordo em apreciação silen
cia sobre critérios de aplicação dos projetos de coo
peração técnica e ignora a questão do desenvolvi
mento regional.

Queremos enfatizar a necessidade de que
acordos bilaterais como esses contenham no seu
corpo cláusulas de benefícios para as regiões mais
pobres <los países signatários. Da maneira como
são redigidos, os tratados não trazem, em nenhuma
de suas disposições, incentivo para que o outro país

invista em áreas mais carentes e necessárias de re
cursos.

É cada vez mais evidente, na era da:chamada
globalização, que o grande diferencial no processo
de desenvolvimento, a vantagem comparativa funda
mentai, inscreve-se no campo do conhecimento e da
capacidade tecnológica. Como o processo de conhe
cimento implica necessariamente a troca de informa
ções e de experiências entre pesquisadores e em
preendedores do mundo inteiro, os acordos de coo
peração técnica podem adquirir um papel ainda mais
importante nos próximos anos.

Quanto às políticas específicas de desenvolvi
mento regional, a própria Alemanha nos fornece um
exemplo da sua importância e viabilidade. A adoção
de uma política regional na Alemanha Ocidental é
feita há muitas décadas, atendendo a dispositivo
constitucional do País que exige a "preservação da
uniformidade das condições de vida" em todo o terri
tório nacional. Principalmente após a reunificação,
quando evidenciou-se um considerável desnível en
tre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o
governo alemão planejou polític.as públicas tendo em
vista superar as diferenças regionais. Como política
para a Alemanha Oriental, buscou-se reduzir o atra
so tecnológico na certeza de que a persistência das
disparidades regionais dificultaria o desenvolvimento
do país como um todo.

Também a União Européia desenvolve uma
política estrutural regional para o bloco, enfatizando
o fomento de regiões com nítido atraso em termos
de desenvolvimento.

O Brasil não só carece de uma política de de
senvolvimento regional continuada e conseqüente,
como tem deixado de alocar os instrumentos dispo
níveis para a redução dos desníveis econômicos e
sociais entre as regiões. A situação ganha contornos
mais angustiantes quando consideramos os resulta
dos da inserção voluntária do País na globalização.
Há estudos que apontam para uma reconcentração
industrial brasileira na região centro-sul, iniciada
mesmo antes de aí existirem as maiores disponibili
dades de infra-estrutura, de centros de pesquisas de
excelência e de uma longa tradição industrial asso
ciada à proximidade com o Mercusul, que segura
mente se constituirá, no futuro imediato, num fator
locacional de grande peso".

Portanto, faz-se cada vez mais urgente o in
vestimento em projetos de desenvolvimento científi
co e tecnológico voltados para programas de desen
volvimento regional, principalmente através de incre
mento da cooperação internacional nessa área.



REQUERIMENTO

(Do Sr. Aroldo Cedraz)

Requer o envio de indicação da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional ao Poder Executivo.

INDICAÇÃO Ni ,DE 1997

(do Sr. Aroldo Cedraz e outros)

Sugere que os futuros acordos bila
terais de cooperaçio técnica .tragam no
seu corpo cláusulas que priorizem a reali
zação de projetos para as regiões menos
desenvolvidas do Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro B: Vossa Excelência que, de acordo

com os termos regimentais, seja aprovada por esta
Comissão e enviada ao Poder Executivo a Indicação
anexa, que sugere que os futuros acordos bilaterais
de cooperação técnica tragam no seu corpo cláusu
las que priorizem a realização de projetos para as
regiões menos desenvolvidas do Brasil.

Sala de Sessões. - Aroldo C8draz, Deputado
Federal

Excelentíssirno Senhor Ministro
Encontra-se em tramitação na Câmara dos De

putados Acordo Básico de Cooperação Técnica ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federativa da Ale
manha, em Brasília, em 17 de outubro de 1996.

O referido Acordo é interessante para o Brasil,
porém, deixa de contemplar um aspecto que consi
deramos de suma importância. No acordo de coope
ração técnica atualmente em vigor com a Alemanha,
e que será revogado com a aprovação do que ora se
encontra no Congresso Nacional para apreciação.
as Partes assumiram o compromisso de "tomar em
consideração todos os efementos relevantes para
que o programa e os projetos específicos se inte
grem no planejamento regional, ou global, do Brasil
". (art. 2.2 - grifos nossos).
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A partir do levantamento do problema em rela~ Ainda que bastante genérico, o compromisso
ção ao Acordo em tela, sugerimos aos negociadores acima reproduzido revela uma preocupação com o
de atos intemacionais do Brasil que os futuros acor- estabelecimento de critérios para o desenvolvimento
dos bilaterais tragam no seu corpo cláusula que prio- do programa de cooperação, especificando a ques-
rizem a realização de projetos para as regiões me- tão regional no Brasil corno um dos deveres para
nos desenvolvidas do Brasil, visando a contribuir orientação dos projetos a serem aprovados. Esperá-
para a diminuição da desigualdade entre as regiões. vamos um avanço no sentido da definição mais pre-

Sala da Reunião, 16 de julho de 1997. - Depu- cisa do corte regional, especialmente no que diz res-
tado Benito Gama, Presidente. peito à aplicação de recursos nas áreas mais pobres

do país. Ao contrário, o Acordo em apreciação silen
cia sobre critérios de aplicação dos projetos de coo
peração técnica e ignora a questão do desenvolvi
mento regional.

Queremos enfatizar a necessidade de acordos
bilaterais como esses contenham no seu corpo cláu
sulas de benefícios para as regiões mais pobres dos
países signatários. Da maneira como são redigidos,
os tratados não traduzem, em nenhuma de suas dis
posições, incentivo para que o outro país invista em
áreas mais carentes e necessitadas de recursos.

É cada vez mais evidente, na área da chamada
globalização, que o grande diferencial no processo
de desenvolvimento, a vantagem comparativa funda
mentai, inscreve-se no campo do conhecimento e da
capacidade tecnológica. Como o processo de conhe
cimento implica necessariamente a troca de informa
ções e de experiências entre pesquisadores e em
preendedores do mundo inteiro, os acordos de coo
peração técnica podem adquirir um papel ainda mais
importante nos próximos anos.

Quanto às políticas especificas de desenvolvi
mento regional, a própria Alemanha nos fornece um
exemplo da sua importância e viabilidade. A adoção
de uma política regional na Alemanha Ocidental é
feita há muitas décadas, atendendo a dispositivo
constitucional do País que exige a "preservação da
uniformidade das condições de vida" em todo o terri
tório nacional. Principalmente após a reunificação,
quando evidenciou-se um considerável desnível en
tre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o
governo alemão planejou políticas tendo em vista
superar as diferenças regionais. Como política para
a Alemanha, buscou-se reduzir o atraso tecnológico
na certeza de que a persistência das disparidades
regionais dificultaria o desenvolvimento do país
corno um todo.

Também a União Européia desenvolve uma
política estrutural regional para o bloco, enfatizando
o fomento de regiões com nítido atraso em termos
de desenvolvimento.

O Brasil não só carece de uma política de de
senvolvimento regional continuada e conseqüente,



1 Guimarães Neto, Leonardo. ·A experiência brasileira de plane

jamento regional da perspectiva do Nordeste· In' Debates. A Polí

tica Regional na Era da GlobaIização. Fundação Konrad-Ade

nauer-StiftungllPEA. n2 12, 1996. p. 173.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a
leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
Tem a palavra o Sr. Ubiratan Aguiar

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De
putados, a educação brasileira tem assistido a uma
série de providências adotadas pelo Governo atual,
por intermédio do Ministro Paulo Renato Souza.
Exemplo disso é o envio a esta Casa de proposta de
emenda constitucional e de projetos de lei que pro
curam dar uma dimensão destinta, diferente da que
até então se verificava no País, visando, com essas
providências, priorizar o que é fundamental: a políti
ca de recursos humanos.

Vem-se agora dispensando atenção à parte
pedagógica. Neste contexto, quero ressaltar as últi-
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como tem deixado de alocar os instrumentos dispo- mas providências do Ministro de Educação em rela-
níveis para a redução dos desníveis econômicos e ção ao ensino de segundo grau.
sociais entre as regiões. A situação ganha contornos O acúmulo de matérias a que são submetidos os
mais angustiantes quando consideramos os resulta- alunos no 2º grau faz com que o aproveitamento seja
dos da inserção voluntária do País na globalização. bastante reduzido, principalmente porque, na sua diversi-
Há estudos que apontam para uma reconcentração dade, muitas nada têm a ver com o curso escolhido pelo
industrial brasileira na região centro-sul, iniciada aluno para a sua graduação. Uma nova política, que defi..
mesmo antes da abertura econômica do País, devi- na um currículo mínimo para o 2º grau e deixa a escolha
do principalmente -ao fato de aí existirem as maiores do elenco de disciplinas em funções que o aluno preten-
disponibilidades de infra-estrutura, de centros de de seguir, proporcionará um aproveitamento muito maior.
pesquisa de excelência e de uma longa tradição in- Não é justo um aluno que pretende cursar jornalismo ter
dustrial associada à proximidade com o Mercosul, corno matérias obrigatórias químicas e biologia, dentre
que seguramente se constituirá, no futuro imediato, outras, nos 2º grau, que deveriam ser enfrentadas pelos
num fator locacional de grande peso._ alunos da área de saúde~ Por certo, a ênfase maior deve

Portanto, faz-se cada vez mais urgente o in- estar na história da humanidade, na sociologia, na filoso-
vestimento me projetos de desenvolvimento científi- fia, nas matérias voltadas para a área social, que lhe da-
co e tecnológico voltados para programas de desen- rão o embasamento cultural necessário para enfrentar os
volvimento regional, principalmente através do incre- cursos da área de humanidade.
mento da cooperação internacional nessa área. Sr. Presidente, parabenizo a equipe do Ministé-

A partir do levantamento do problema em rela- rio da Educação por essas providências, que nos co-
ção ao Acordo em tela, sugerimos aos negociadores locam em posição de vanguarda em termos de edu-
de atos internacionais do Brasil que os futuros acor- cação no mundo contemporâneo.
dos bilaterais tragam no seu corpo cláusulas que Quero ressaltar também, Sr. Presidente, na opor-
priorizem a realização de projetos para as regiões tunidade, o projeto de lei que apresentamos há alguns
menos desenvolvidas do Brasil, visando a contribuir dias nesta Casa, propondo a alteração do percentual
para a diminuição da desigualdade entre as regiões. do salário-educação para 3%, de forma a permitir a es-

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado colaridade obrigatória no ensino fundamental não dos
Aroldo Cedraz. 7, mas dos 4 aos 14 anos, dentro de uma avaliação de

cada Conselho Estadual de Educação, porque o pro
cesso de aprendizagem, o ciclo da linguagem, o mo
mento inicial do desenvolvimento da criança na sua al
fabetizaçãO"riãoose inicia aos sete anos. Alguns enten
dem que se dá com o nascimento.

Não podemos, por certo, com os recursos desti
nados à educação, ainda escassos, buscá-los desde o
nascimento. Mas, pelo menos, com o apoio dos recur
sos financeiros decorrentes da aprovação desse proje
to de lei, a partir da alfabetização. E é com esse intuito
que nos somamos ao Ministério da Educação, dando a
nossa contribuição nesse momento de soerguimento
da educação, porque nenhuma reforma produzirá os
efeitos esperando se a escola não for dotada de meca
nismos para preparar a criança, o adolescente para o
exercício da cidadania.

Com esse intuito, essas ações somam-se na
busca da politização, fazendo com que a escola seja o
grande agente de transformação e de elevação da
nossa gente.

Muito obrigado.
O SR. NILSON GIBSON (PSDB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, feita, danou-se tudo! O déficit em
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contas externas dobrou em um ano. O saldo negati
vo em transações correntes chega a US$ 42 bilhões,
ou 4,91 % do PIB.

Sr. Presidente, o déficit em conta corrente, a
soma das transações do Brasil com o exterior, cres
ceu em junho para 4,91 % do PIB (soma das rique
zas produzidas pelo País), contra 4,07% em maio.

O saldo negativo acumulado no ano atingiu
US$ 25,62 bilhões, contra US$ 7,67 bilhões no pri
meiro semestre.

Sr. Presidente, em junho, as reservas interna
cionais no Banco Central caíram de US$ 58,459 bi
lhões para US$ 54,795 bilhões. Apenas dois paga
mentos de dívida externa somaram US$ 1,266 bi
lhão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a conta
de transações correntes é o principal termômetro do
nível de dependência do País em relação aos capi
tais internacionais. O resultado reflete o saldo da ba
lança comercial composto de exportações e importa
ções, e da conta de serviços, em que se incluem os
investimentos que entram no País e as remessas ao
exterior em pagamento de juros, transportes e via
gens internacionais. Quanto mais alto o déficit em
conta corrente, mais o País precisa buscar recursos
no exterior para cobrir a diferença entre os dólares
que entram e saem do País. Os dólares podem ser
obtidos através de empréstimos ou aplicação diretas
de estrangeiros, tanto em empresas nacionais quan
to em bolsas de valores. Em conseqüências, aumen
ta a fragilidade do País, que passa a depender do
humor dos investidores estrangeiros que aplicam
seus dólares no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Mi
nistro Pedro Malan disse que "não vê risco de o Bra
sil passar por uma crise cambial.' E afirma: •Ataques
especulativos constituem mais exceção que regra".

Sr. Presidente, discordo da afirmação do Minis
tro da Fazenda, Pedro Malan.

Concluo meu pronunciamento registrando que
a bolsa do Rio de Janeiro fechou com baixa de
7,9%, e a bolsa de Valores de São Paulo apontou
uma queda de 8,51 %, com 11.617 pontos e volumes
financeiro de R$ 1,413 bilhão.

O Ministro do Planejamento, Deputado Antônio
Kandir, creditou a queda nas bolsas à "especulação"
de operadores. S. EXª descartou a possibilidade de
crise no Brasil e afirmou ainda que não há a menor
hipótese de se mexer na política cambial brasileira.

O Governo do Presidente Fernando Cardoso é
exagerado no otimismo; data venia, devia ser mais
prudente.

Oportunamente, voltaremos ao assunto.

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero da ciências aos nobres pares da
Casa do povo do ofício que encaminhei ao Sr. Minis
tro das Minas e Energia, com o objetivo de transmitir
um apelo veemente da Federação das Indústrias do
Estado do Amazonas, que me pediu para ser o seu
porta-voz, referente à dramática situação por que
passa o serviço da ELETRONORTE na cidade de
Manaus, causando prejuízos inestimáveis à vida dos
manauaras.

Na carta que a Federação das Indústrias ende
reça ao Sr. Ministro, por meu intermédio, constam
itens como a situação de suprimento de energia elé
trica em Manaus, que atingiu os limites do insuportá
vel. Manaus agoniza sem luz., "Por que tanta enga
nação, Sr. Ministro?" - interroga-se na carta, afir
mando-se que a população está crise dessa deplorá
vel realidade, que é do conhecimento do público.
Outra interrogativa. "Como se pode admitir tanta ine
ficiência administrativa e invperância de gestão?"

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
todos sabem, Manaus tem um parque industrial
crescente e de muita importância para a economia
não só de Manaus como da região, que é a Zona
Franca, e o sistema de fornecimento de energia elé
trica representa fator imperioso para o desenvolvi
mento desse parque, como também para a vida da
cidade.

As duas únicas capitais em que o setor de
energia elétrica ainda se mantém sob o controle do
Governo Federal são Manaus e Boa Vista, discipli
nado, aqui em Brasília, por uma instituição chamada
ELETRONORTE, de custo altíssimo. Para que V.
EXªs. tenham idéia, nos últimos dez anos, a ELE
TRONORTE de Manaus tem dado um lucro da or
dem de 50 milhões de dolares/ano. Ou seja, 500 mi
lhões de dólares essa empresa rendeu nos últimos
dez anos, sem ter merecido nenhum investimento.
Pergunta-se: para onde foi tanto numerário, já que
nada foi reinvestido na região? Por que uma estrutu
ra complexa e cara, para administrar apenas duas
capitais que têm condições de se auto-administra
rem?

Hoje, pela manhã, em conversa com o Gover
nador do meu Estado, Amazonas Mendes, o maior
líder político da região amazônica, S. Exª me disse
que a ELETRONORTE será muito bem-vinda ao Go
verno do Estado e ele tem condições de fazê-Ia fun
cionar, plenamente, para a vida dos manauaras. De
igual maneira, acredito, também o Governo de Ro-
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raima terá condição de gerir o seu próprio sistema As mais de 102,8 toneladas desviadas neste
de eletrificação, que é lucrativo. primeiro semestre são 54,5 mil toneladas de produ-

Além de os Governos estaduais terem condi- tos em aquisição do Governo (AGF) e 48,3 mil em
ção de gerir o setor, o lucro dessas empresas, rein- empréstimo do Governo.
vestido na localidade, não só vão beneficiar o siste- No ano passado, foi constatada e falta de 251
ma como, também, podem ser reaplicados na eletri- mil toneladas de grãos, ou 2,5% do total vistoriado.
ficação do interior, onde os Governos têm muitas di- Sr. Presidente, estes desvios, ao meu ver, po-
ficuldades em manter o sistema atuante, pelo auto deriam ser evitados, bastando, para tanto, que fosse
custo. aumentado o número de Municípios contemplados

Portanto, quero dar ciência aos nobres pares no Programa de Distribuição, evitando-se, assim, o
da dramática situação por que passa o sistema de desperdício dos produtos e a quantidade de ações
eletrificação da ELETRONORTE em Manaus e tam- judiciais contra armazenadores inescrupulosos.
bém dizer que no dia de hoje, na sessão da tarde, Só este ano, à guisa de exemplo, a CONAB já
estou apresentando uma indicação parlamentar, su- encaminhou à Procuradoria-Geral da República cer-
gerindo ao Sr. Ministro das Minas e Energia que ca de 617 notícias-crime contra armazenadores de
acabe com a instituição ELETRONORTE e passe as graõs para abertura de processo cívil e criminal.
suas unidades de Manaus e Boa Vista para os res- A necessidade da expansão do programa de
pectivos Governos Estaduais do Amazonas e de Ro- distribuição de alimentos é permanente, principal-
raima, uma vez que a ELETRONORTE mostrou ser mente na Região Nordeste, onde a falta de recursos
uma instituição inapta, iníqua, inócua e inútil. hídricos é evidente. A Região detém as maiores ta-

Era o que tinha a dizer. xas de mortalidade infantil do País.
O SR. CLAÚDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- A bancada nordestina nesta Casa precisa se

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e mobilizar e em conjunto recorrer ao Governo Fede-
Srs. Deputados, a Companhia Nacional de Alimen- ral, exigindo o aumento do número de Municípios
tos - CONAB, responsável pelo Programa de Distri- contemplados nesse programa.
buição de Alimentos, vem ao longo dos últimos anos Precisamos nos juntar e evitar que a população
desempenhando um importante programa social, nordestina continue se alimentos, enquanto os arma-
distribuindo cestas básicas para mais de 1.500 Muni- zenadores dão prejuízos à nossa Nação.
cípios nacionais, priorizado pelo Programa Comuni-

Muito obrigado.dade Solidária e pelo Programa de Redução da Mor-
talidade na Infância, do Ministério da Saúde. O SR. CHICO DA PRINCESA (PTB-PR. Pro-

Trago esta informação por entender que num nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
País com mais de 5 mil Municípios o alcance de Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para demonstrar
apenas 1.500 é pouco. Esse número pode ser per- uma profunda preocupação a um dos setores do
feitamente aumentado. transporte que ultimamente vem sendo muito préju-

Acredito que o Governo Federal tem procurado dicado: o do motoristas profissional.
amenizar a situação de carência e pobreza nos prin- Essa classe, que dedica grande parte de sua
cipais bolsões de miséria do País, através dos diver- vida ao trabalho nos rodovias e, de carta forma, vem
sos programas desenvolvidos pelo Programa Comu- contribuindo para que o nosso País não pare um se-
nidade Solidária. gundo sequer, não vem sendo reconhecida da forma

A afirmação de que é possível aumentar o nú- pela qual deveria.
mero de Municípios contemplados com a distribuição Será que já pensamos na hipótese de vivermos
de cestas básicas pela CONAB é simples, vez que sem o trabalhador do transporte terrestre?
se atualmente já é atingido cerca de 1500 Municí- Pois bem, acredito que não. Portanto, temos
pios, é porque existe estrutura e alimentos para essa de nos conscientizar de que este trabalho - o dos
marca. motoristas profissionais - é de suma importância

O País já acumula nestes primeiros meses do para o desenvolvimento do País e que não devemos
ano um prejuízo de cerca de R$ 306 já acumula nes- ignorá-los nem discriminá-los e, sim, reconhecer e
tes primeiros meses do ano um prejuízo de cerca de assegurar seus direitos e benefícios, que, de certa
R$ 306 milhões, devidó a dívidas dos armazenado- forma, são maneiras de premi-á-Ios por todos os es-
res de grãos, que desviaram produtos em estoque forços que durante anos dedicam à profissão, dei-
do Governo. xando muitas vezes suas residências durante a ma-
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drugada, deixando levar dias ou - quem sabe? - ralisação com o objetivo de chamar a atenção de to-
meses, passando noites mal dormidas em postos de das as autoridades e espera a adesão de todos os
gasolina, garagens, nas boléias de seus caminhões integrantes desse movimento em favor dessa tese
ou até mesmo em redes improvisadas sob o chassi desenvolvida, buscando o reconhecimento dos direi-
traseiro de seus caminhões para permitir que muitos tos e benefícios que lhes são devidos, pois quem tira
de nós a salvo e tranquilos, no conforto de nossos de quem nada tem impõe um sacrifício antidemocrá-
lares, possamos receber aquele parente ou amigo tico e desumano.
que há muito tempo não víamos, ou então consumir Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de para-
uma simples produto alimentício. Isto acarretando, benizar essa categoria, que, dentro de poucos dias,
com o passar dos anos, grandes danos à saúde, estará comemorando uma data muito especial: o Dia
que, transitando pelas rodovias do Norte a Sul em do Motorista Profissional, no próximo dia 25, dia de
condições precárias, aumentando os riscos de vida; São Cristovão, padroeiro dos motoristas.
sobrevivendo a baixos salários e no final de tanta Era o que tinha a dizer.
dedicação à profissão, hora es~~ que d~v~riam estar O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re-
desfrutando de todos os be~e!lclos e. dl~eltos, perce- visão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu-
b:m que ~oucos ~os b~~eflclos e direitos ~ue lhes tados, nenhum de nós esqueceu o blecaute energé-
sao gara~tldos estao pro~lmos d~ s~rem extintos.. tico que metade da parte Sul e parte do Centro do

, AS~lm, se o motonsta proflss~onal tem contn- Brasil tiveram há poucos dias. Pois quero salientar
bUI~o ativamente para o. desenvo~vlmento do nosso desta tribuna que o meu Estado, Rio Grande do Sul,
Pais com seu trabalho ~Igno, esta na hor? ~e o .Es- possui uma riqueza extraordinária que está esqueci-
tado resgatar seu respeito com estes profissionais e da. Falo sem nenhuma dúvida do carvão gaúcho,
trat~-~os com a. dev~da dign!dad~" ~ete~in~ndo uma que está prestes a ingressar e~ novo ciclo histórico,
revlsao n~ leglslaçao. ~revldenclana, pnnclp~lmente porque deve acontecer a privatização da CRM -
c?m relaçao aos req.ulsltos para aposentadona espe- Companhia Rio-grandense de Mineração - já anun-
ciai, expresso na Lei 9.032/95. ciada pelo Govemo.

Será que estabelecer uma série de requisitos Mas, Sr. Presidente, se isso traz a esperança
burocráticos, dificultando que estes profissionais energética para o Brasil e para alguns mineiros, tam-
usufruam de um simples direito de ter uma aposen- bém traz enormes apreensões àqueles que traba-
tadoria que lhes garanta um sustento digno no final Iham nas minas.
de suas vidas, demonstra claramente o desrespeito Quero salientar que o Rio Grande do Sul im-
e o desprezo com aqueles que ajudam e ainda aju- porta aproximadamente 80% de toda a energia que
dam a construir este País? consome e que" apenas 2% dessa energia tem ori-

Por isso, volto, mais uma vez, à tribuna desta gem no carvão, o que é profundamente lamentável.
Casa para alertar que no dia 25 de julho haverá uma Há um estranho paradoxo nisso tudo, pois o Rio
reivindicação a nível nacional, em que os trabalha- Grande do Sul tem jazidas de 28 bilhões, 803 milhõ-
dores de transporte deverão se mobilizar a fim de es de toneladas, o 'que representa 90% das reservas
evitar o fim da aposentadoria especial, que, com a de carvão do País, mas, enquanto o mundo aprovei-
reforma da Previdência, poderá ser extinta. Eles têm ta o carvão para produzir energia, que é fundamental
este direito conquistado de se aposentar após 25 para o progresso, o Brasil, com essas reservas ex-
anos de trabalho, fato baseado na insalubridade do traordinárias, abandona tal fonte de energia.
serviço, no desgaste físico e psicológico, que, com o No mundo, Sr. Presidente, a média de produ-
passar dos anos, provocam sérios danos à saúde. ção de energia a partir do carvão é de 30%; nos Es-

Outro destaque será a redução da jornada de tados Unidos, chega a 55%; na Alemanhã, a 50%;
trabalho de oito horas para seis horas, sem a redu- na Espanha, a 45%; e no Brasil, apenas 15% da
ção dos salários, que possibilitará a geração de energia produzida e consumida tem origem no car-
mais empregos, isenção do IPI para caminhoneiros vão, o que é profundamente lamentável.
autônomos, assim como já concedida a outras cate- Temos alguns Municípios que possuem essa
gorias, padronização e aumento salarial, entre ou- reserva. Logo, o povo está em cima dessa riqueza
tros destaques. não explorada. São os Municípios de Minas do Leão,

O MUIT, que é o Movimento Unificado dos Butiá, Arroio dos Ratos, Guaíba, outros Municípios
Trabalhadores em Transporte, com representantes ali vizinhos e a nossa famosa é do conhecimento de
em todos os Estados brasileiros, promoverá esta pa- todos Candiota, onde o carvão está a flor da terra.
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É fundamental que tenhamos a consciência de a polícia em grave e o Exército nas ruas, lembrando
despertar o interesse de todos para o uso do cavão tristemente os tempos da repressão.
gaúcho, porque precisamos tomar consciência de Gostaria, Sr. Presidente, de apelar para a sen-
que o custo da energia produzida pelo carvão é mui- sibilidade e a solidariedade do Governo e do povo
to mais barato do que da energia produzida pelas hi- brasileiro para com o Estado de Alagoas.
drelétricas ou pelo óleo combustível. Com a chegada Acredito que, se o Governo brasileiro não con-
do gás da Bolívia e mesmo da Argentina, poder-se-á fia nos governantes alagoanos para enviar a esse
fazer um sistema misto, e isso deverá ser uma solu- Estado as verbas que possam tirar Alagoas do caos,
ção, porque, longe do gás concorrer com o carvão, pelo menos deve tomar uma atitude, decretar inter-
devemos unir esses esforços e essa tecnologia para venção, porque o povo alagoano não pode ser dizi-
a produção de energia necessária para o nosso pro- mado, não pode viver nesse estado de humilhação
gresso. constante em que se encontra.

Se esse ciclo duplo for assim combinado, a uti- Alagoas tinha um turismo muito forte, mas,
Iização do carvão e do gás será uma solução ex- hoje, as notícias veiculadas pela mídia _ infelizmen-
traordinária, segundo a Universidade Federal do Rio te, verdadeiras _ confirmam a queda do turismo em
Grande do Sul. nosso Estado. Alagoas não é só a terra do desespe-

Mas é preciso que tenhamos consciência de m. É berço de muita gente que trabalhou pelo Brasil,
que a privatização dessas minas não pode trazer como Rosa da Fonseca, Jorge de Lima, Graciliano
prejuízos àqueles que nasceram e se criaram depo-' Ramos, o cantor Djavan. Alagoas tem muita coisa
sitando todas as esperanças na mineração do car- boa, muita coisa bela para oferecer à Nação.
vão gaúcho. Apelo mais uma vez para a sensibilidade do

Falo, sem dúvida nenhuma, dos trabalhadores, povo e do Govemo brasileiro para que tenham com-
com palavras dos próprios trabalhadores, de que a paixão com o Estado de Alagoas.
mina é o oxigênio do trabalhador. Dizem eles: -Não Muito obrigado, Sr. Presidente.
sei v!ver de ~utr~ j~it~. Fechar a ~in~ s~~a co~ O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT-PR. Sem re-
n~~ tirar o oXlgênto: ~IZ um velho mineiro. ~re~l.e visão do orador. _ Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Depu-
VIVI se~pre ~m a I~ela de trabalhar no carvao.: ~IZ tados, ontem, de manhã, tive uma grande surpresa.
uma cnança..Também quero trabalhar no carvao.. De repente, abri o jornal O Estado do Paraná e me

Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Deputa~os, o Brasil dei conta de que estávamos em fase de implantação
deve ter a grandeza de explorar ~ carv~o que está de um projeto deste Governo em relação à educa-
no nosso solo para que possamos Impulsionar o pro- ção e especificamente ao capítulo que se refere à
gresso. O.futuro de um país ainda será medido pela eduCS:ção técnica. '
s~a energia, ,e tenho ~erteza absoluta .de que o car.. E de que forma aparecia concretamente a im-
vao d~ Brasil, .especlalmen~e o ?O RIO Grande do plantação desse projeto govemamental? Através do
S~I, ,n.ao se vai pe~er e n~o vai ~erder o trem da fechamento de duas escolas técnico-agrícolas. Uma,
Hlston,a, porque precisamos Impulsionar o progresso na cidade de Palmeiras, próximo a Ponta Grossa, e
do Pais. outra, em Ponta Grossa, que já está em fase de ex-

Era o que tinha a dizer. tinção, pois já não houve mais matrícula neste ano.
O SR. TALVANE ALBUQUERQUE (PFL-AL. E isso passou de alguma forma despercebido, por-

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srl's e Srs. que se dizia que havia naquele momento recursos Ii-
Deputados, ocupo nesta manhã, mais uma vez, a tri- mitados, mas só agora, após meio ano, vem o de-
buna da Casa do povo para lamentar o profundo es- creto de fechamento desta escola técnico-agrícola. E
tado de miséria em que se encontra a minha terra, está previsto para a outra escola, daqui a dois anos,
Alagoas. o início de sua fase de extinção. Portanto, no ano

Alagoas, de passado glorioso, hoje é a terra do que vem, seguramente, já não haverá mais matrícu-
desencanto, da desesperança, do desolamento. O la para o primeiro ano. Uma dessas escolas tem ca-
funcionalismo está há oito meses sem receber salá- pacidade de formar, a cada três anos, 200 técnico-
rios; pessoas que se insçreveram no PDV e. perde- agr-ícolas, e a-outra, 500 técnicos. São 700 profissio-
ram seu emprego nem sequer r~eberam o incentivo nais que, simplesmente, não se formarão mais. E
prometido. isso por que, Sr. Presidente? Porque se alega que o

Ontem, na Capital, Maceió, houve um panela- Estado não tem recursos, quando cada aluno de
ço, onde desfilaram dez mil servidores famintos, com ambas escolas, ao ano, não custa mais do que 300
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reais ao Governo, evidentemente, considerando-se O SR. LIMA NETTO (PFL-RJ. Pronuncia o se-
que a estrutura já existe e não é necessário fazer guinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
grandes investimentos para que a escola se mante- recebi um apelo da Associação dos Aposentados de
nha. De qualquer forma, nos últimos três anos, todos Barra do Piraí para tentar que se cometa uma gran-
os recursos da União para investimento foram sim- de injustiça com todos os ferroviários do nosso País.
piesmente ignorados, ou seja, não se fez mais ne- A Rede Ferroviária Federal pretende vender
nhum. Portanto, de alguma forma, deveríamos estar seus imóveis não operacionais. Acontece que diver-
alertas. Achávamos que fosse uma dificuldade con- sos desses terrenos, de propriedade da Rede, estão
juntural, quando, na verdade, estamos diante de um ocupados por ferroviários, com o beneplácito e a
plano, Sr. Presidente, que visa tirar das costas do cumplicidade de administrações anteriores da pró-
Estado a responsabilidade de formar exatamente pria empresa.
aqueles que poderiam neste instante servir como Não é justo que esta venda seja feita por Iicita-
descondensadores ou despressurizadores da gra- ção aberta a qualquer interessado, porque isto pode
víssima crise social que se abate sobre o campo e a causar injustiças contra pessoas que investiram
cidade, que se abate a agricultura em geral. suas pequenas poupanças na construção de casas

Sr. Presidente, desta tribuna queremos alertar nesses terrenos.
esta Casa, que está em vias de implantar paulatina- Para evitar que os ferroviários tenham qualquer
mente um projeto que considero maquiavélico e ao prejuízo e para evitar que a Rede seja prejudicada,
mesmo tempo irracional. Neste instante, a escola enviei carta ao Exmº Sr. Presidente da República so-
média, a escola técnica, o ensino técnico está sen- licitando que esses imóveis sejam repassados à Cai-
do proposto unicamente na medida em que sirva xa Econômica Federal, por preço justo, e que a Cai-
como atrativo ao capital. Não havendo interesse xa venda esses imóveis aos atuais ocupantes, tam-
do capital em promover algum tipo de estudo e de bém por preço justo, mas com um financiamento ha-
formação, não havendo interesse nesse tal de bitacional de longo prazo.
mercado, não se formará gente. Quem determina Essa solução não prejudica a Rede nem a Cai-
o mercado, normalmente, é o momento histórico. xa, e é uma solução legal e justa. Se queremos um
Nós, como brasileiros e também como cidadãos Brasil melhor, mais humano, temos de buscar solu-
responsáveis por este País, representantes da po- ções justas para os nossos problemas. Este é o ape-
pulação, temos de nos preocupar com o processo lo que faço ao Exmº Sr. Presidente Fernando Henri-
histórico, que é muito mais amplo do que qualquer que Cardoso.

momento conjuntural. O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB-GO.
Por isso, Sr. Presidente, protesto veemente- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho ma-

mente desta tribuna contra o Governo Federal e o nifestar meu ponto de vista crítico com relação ao
Governo Jaime Lerner, que, na verdade, em todos Fundo de Estabilização Fiscal.
os aspectos, antecipa-se ao próprio Governo Fede- Na verdade, Sr. Presidente, nós, da Oposição,
ral na implantação de projetos. consideramos esse Fundo inconstitucional por duas

O Estado do Paraná está servindo como uma razões: primeiro, porque atenta contra a inde-
espécie de laboratório, principalmente no setor de pendência dos Estados e Municípios; segundo, está-
educação, em que as coisas previstas e planejadas se pretendendo prorrogar um Fundo que não existe
aqui em Brasília lá são aplicadas, testadas e, se mais. Inclusive nós, do Bloco de Oposição, preten-
bem sucedidas, segundo os ditames do atual Gover- demos entrar no Supremo Tribunal Federal com
no, serão implantadas pela Nação inteira. ação direta de inconstitucionalidade. Não há como

prorrogar um instrumento jurídico que deixou de
Quero protestar mais uma vez contra este ato existir. Cria uma camisa-de-força para a Oposição, o

monstruoso que mata de forma inapelável uma caminho que eles adotaram através da emenda pro-
das experiências mais bem sucedidas na forma- posta pela Governo, que nos impossibilita de real-
ção de técnicos agrícolas para a agricultura fami- mente operar para transformar o conteúdo do Fundo
liar: a dos colégios de Palmeira e de Ponta Gros- de Estabilização Fiscal.

sa. No mérito, es'sa proposta causa graves males
Seguramente, esses colégios são apenas os aos Estados e Municípios. Todos sabemos que os

primeiros de uma lista que irá se ampliar em muito Municípios perderão mais de 1 bilhão de reais com o
nos próximos anos. Fundo de Estabilização Fiscal. O Governo tenta ne-



o SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr-'s e Srs. Deputados, uma pesquisa feita pela
DataFolha em todo o País mostra que os excluídos
chegam a 59% da população. Na verdade são pes
soas completamente à margem de qualquer possibi
lidade de ascensão social, e 86% destes brasileiros
não possuem o primeiro grau; 97% têm renda fami
liar inferior a mil reais, sendo que 19% vivem de bis
cates e 10% são assalariados, mas sem carteira as
sinada.

A maior concentração dos excluídos está no
Nordeste, onde a média chega a 71 % da população,
contra 53% no Sudeste e 55% no Sul.

Por outro lado, a pesquisa apurou que a elite
no País está restrita a apenas 8% da população bra
sileira.

Portanto, fica evidenciado que os privilegiados
são poucos, na verdade uma minoria que possui
acesso à educação, saúde, bom emprego e ao pró
prio lazer.

É preciso que se faça investimentos e progra
mas voltados para mais da metad~ dos brasileiros
que são os excluídos, passando necessariamente
pelo acesso dos filhos de trabalhadores ao estudo,
pois resta um único caminho aos brasileiros, ou seja,
investir no ser humano, qualificando o cidadão e pre-
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gociar e quebrar as resistências. A Relatora propõe vulnerabilidades, traz problemas. E agora estamos
um processo de devolução parcial no tempo que não diante de uma situação bastante séria.
é aceito pelo Prefeitos, porque a situação das Prefei- Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que o ca-
turas é de falência, de crise completa, em decorrên- minho, em hipótese alguma, deve fazer recair sobe
cia da política econômica adotada pelo Governo Fe- os Estados e Municípios o aspecto da crise que es-
deral. tamos atravessando. O déficit público decorre do

Membros da Oposição denunciaram que, além gasto absurdo que o Governo brasileiro faz com a
do mais, essa proposta, na verdade, traz benefícios dívida. Estamos gastando em tomo e 50% do Orça-
para as instituições financeiras, porque há uma redu- mento da União para pagar dívidas. Esta é uma si-
ção na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro tuação absolutamente inaceitável, que não tem con-
Líquido dessas instituições. A Liderança do PCdoB dições de continuar por muito tempo.
fez um estudo e concluiu que as instituições finan- Em meu nome pessoal e em nome do meu
ceiras tiveram sua carga diminuída, tendo a taxa efe- partido, PCdoB, quero manifestar a nossa crítica a
tiva caído em um ponto percentual. O ganho tributá- essa tentativa do Governo de dar continuidade a
rio dos bancos foi de 24 milhões, equivalente a uma uma política econômica suicida. O quadro internacio-
diminuição da carga efetiva de 5,4%. nal está-nos indicando que a continuidade, a persis-

Portanto, segundo estudos feitos pela nossa tência nessa política trará graves conseqüências
assessoria, a tentativa de justificativa feita pela De- para o futuro do nosso País.
putada Veda Crusius não corresponde aos fatos. Era o que tinha a dizer.

Na verdade, os discursos feitos, ontem, aqui
nesta Casa, pelos líderes da base governista, acen
tuaram a importância desse Fundo para o Plano
Real. Sr. Presidente, estamos acompanhando a cri
se latente e crescente que enfrenta o Plano Real. A
lógica de desaquecimento da economia, a lógica do
desemprego e a lógica do endividamento público es
tão levando o nosso País a uma situação extrema
mente grave. Todos sabemos que o Brasil conviveu
durante anos com o superávit da balança comercial.
Em 1993, por exemplo, tínhamos 13,3 bilhões de dó
lares de superávit. Este ano vamos ter mais de 12
bilhões de déficit. Isso está causando um problema
gravíssimo. O Governo insiste em ter reservas cam
biais de quase 60 dólares, recebendo juros que va
riam de 5 a 6% e pagando internamente juros supe
riores a 20%. Fiz os cálculos desse referencial de ju
ros que o Brasil recebe das suas reservas cambiais
no exterior e constatei que o que ele paga aqui equi
valente a 20 bilhões de dólares. É uma irracionalida
de essa política.

O Governo caminha para um crescimento verti
ginoso das dívidas públicas interna e externa. E ago
ra dizem que os efeitos da crise financeira dos paí
ses asiáticos não tem nada a ver com a situação do
Brasil, como diziam que a questão do México tam
bém não tinha nada a ver com a situação do Brasil.
É claro que tem. Há uma vulnerabilidade externa da
nossa economia, e isso é muito grave porql:Je as
Oposições vêm insistindo o tempo todo que 'não se
pode adotar uma política econômica que absolutize
o problema da estabilização e coloque toda econo
mia em função de um único objetivo porque isso traz



o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra à srª Dalila Figueiredo.

O SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a questão do adolescente in
frator deve ser analisada com absoluta prioridade,
não só pelo Governo Federal, mas também por Es
tados e Municípios.

Recente pesquisa mostrou que o Brasil conta
hoje com 4.245 adolescentes presos, sendo que boa
parte dos crimes cometidos não foram contra a vida.

Hoje, as políticas públicas de apoio a esse seg
mento são perversas e não propiciam a recondução
dos mesmos à sociedade.

Sem dúvida nenhuma, a melhoria da qualidade
de ensino oferecida aos jovens brasileiros (dentro e
fora da prisão) deve ser a alternativa a ser conside
rada pelo Governo.

Quero ressaltar aqui o trabalho de pesquisa or
ganizado por Mário Volpi, ex-Coordenador do Movi
m~nto Nacional dos Meninos de Rua, e hoje mem
bro do INESC - Instituto de Estudo Sócio Econômi
co -, sediado em Brasília, sob o título ·0 Adolescen
te e o Ato Inflacionalll , que entoa a implantação das
medidas socioeducativas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Sr. Presidente, quando assumi este mandado,
no início do ano, apresentei projeto de lei criando o
FUSA - Fundo de Socialização do Adolescente In
frator -, já aprovado pela Comissão de Seguridade
Social e Família, que tem por objetivo respaldar as
políticas públicas relativas à implementação de pro
gramas que humanizam o atendimento a esses jo
vens.

Sr. Presidente, conforme matéria publicada na
Folha de S.Paulo, o ECA - Estatuto da Criança e
do Adolescente - ainda não está sendo cumprido.
Mais da metade dos jovens presos não praticaram
infração que implicasse na privação da liberdade.

Salienta ainda o artigo que, no Estado de São
Paulo, promotores e juízes estão estudando o de
senvolvimento humano, visando aplicar melhor as
novas regras e idéias contidas no ECA e superar
melhor os preconceitos.

Finalmente, quero reafirmar meu compromisso
de defender nesta Casa a eqüidade social, a realiza
ção de políticas públicas mais justas e adequadas à
consolidação da democracia.
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parando a juventude para que possa ter dias melho- Devemos ampliar as discussões referentes à
res. agenda básica, encaminhada pelo Presidente desta

Casa, que deve levar em conta a proposta mais im
portante a ser avaliada: a criança e o adolescente
são prioridade do Congresso Nacional. Nesse senti
do, devemos priorizar projetos que visem humanizar
o atendimento aos adolescentes infratores.

Não poderia deixar de, nesta oportunidade, fa
lar sobre minha indignação quanto ao artigo publica
do na revista IstoÉ desta semana, sob o título "Casa
dos Horrores".

Visitei essa instituição no ano passado, presidi
da pelo Serviço Assistencial Nossa Senhora Rainha
da Paz, situada na Rodovia Raposo Tavares, Km
21, e verifiquei, in loco, as atrocidades praticadas
contra os quatrocentos jovens carentes e abandona
dos que lá residem. A revista enfatiza que meninas
dessa instituição mantêm relações sexuais com visi
tantes e internos, além de serem vítimas de violên
cia.

Sr. Presidente, temos de encarar definitiva
mente o atendimento ao adolescente infrator, ao
adolescente carente. Temos de descentralizar o
atendimento a esses infratores, levar ao entendi
mento dos Srs. Prefeitos que só atràvés de consór
cios é que poderemos oferecer medidas socioeduca
tivas e humanas a eles.

Não podemos, de maneira nenhuma, conside
rar a criança como prioridade apenas na época elei
toral. Devemos analisar essa situação dia a dia nes
ta Casa, porque o Brasil ficará consideravelmente
comprometido, em termos internacionais, se não pu
sermos o dedo nessa ferida. Este Congresso tem de
eleger a criança e o adolescente como prioridade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputa
dos, hoje ocupamos esta tribuna para dar uma expli
cação e, ao mesmo tempo, fazer um alerta.

Em primeiro lugar, ontem aconteceu um ato
raro e quase inédito, do qual toda a Casa tomou co
nhecimento: a renúncia do Deputado Edson Queiroz.

Os jornais de hoje informam que S. Exª é pro
prietário de uma grande holding: o Grupo Edson
Queiroz. Não é verdade. O Deputado chama-se Ed
son Queiroz Filho. Foi seu pai quem entrou para o
ramo empresarial. O grupo possui universidades, jor
nais, ráQios e várias empresas de grande porte, não
só na área de manufatura.

Os jornais ainda dizem que a firma tinha sido
vítima de fiscalização e que havia sido detectada a



No entanto, Sr. Presidente, a colheita do café
conilon no Espírito Santo, meu Estado, já se encer·
rou, e já foram colhidos 70% também da safra do
café arábica, e o Govemo, através do Banco do Bra·
sil, liberou apenas 500 mil reais, o que é uma quan
tia desprezível, totalmente desproporcional ao volu·
me da safra deste áno.

A par de tudo isso, Sr. Presidente, o Banco do
Brasil, para complicar mais ainda a situação de pe"
núria dos nossos cafeicultores capixabas, está·a exi·
gir a liquidação dos débitos de custeio já vencidos
em maio último, e tem.negado sistematicamente cré
dito para a colheita aos agricultores que ainda não
quitaram suas dívidas de custeio. Para os pouquíssi
mos produtores de café que tiveram a sorte de ser
atendidos, o Banco do Brasil tem negado sistemati
camente ressarcir as despesas já feitas até agora.

Em resumo, Srs. Parlamentares, a situação
não está nada animadora para os produtores de café
de todo o País, principalmente os do Espírito Santo,
que, apesar de todos os contratempos que quase
aniquilaram nossa cafeicultura, têm persistido na ati
vidade, movidos sobretudo pela recuperação dos
preços internacionais da bebida nos últimos anos e
pelas reiteradas promessas de apoio governamental.
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sonegação de 8 milhões de dólares. Quem conhece juntamente com os programas emergenciais, apare-
a firma - eu a conheço, pois sou do Ceará - sabe cerão as célebres frentes de serviço, que só deixam
que essa é uma quantia insignificante. atrás de si a corrupção.

Fala-se também que ela foi cercada e invadida. Fica nosso alerta ao Presidente da República e
Não posso testemunhar isso, porque não me foi dito aos que integram o Comunidade Solidária.
pelo Deputado Edson Queiroz, meu colega de parti- Era o que tinha a dizer.
do e correligionário do mesmo Estado. A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

Quero dizer que o nobre Deputado me autori- (PTB - ES. Sem revisão da oradora.) - Sr., Presi-
zou e me pediu que informasse aos ilustres pares as dente, srªs e Srs. Deputados, mais uma vez volto a
razões que o levaram a desistir do seu mandato, esta tribuna para consignar meu protesto pela ma-
conquistado pelo voto popular. Foi uma só, de foro neira como vem sendo conduzida a política cafeeira
íntimo. Pelo que se passa no foro íntimo de alguma pelo Governo Federal, justamente agora que nossa
pessoa devemos ter respeito. No entanto, fica o es- cafeicultura vem conseguindo sair de uma das maio-
clarecimento. res crises de sua história, que já é do pleno conheci-

A firma tem tradição histórica, com mais de cin- mento de todos.
qüenta anos de existência, sendo reconhecida em Durante a última reunião do Conselho Delibe-
todo o Brasil. Ela oferece cerca de 15 mil empregos rativo da Política Cafeeira, realizada em Belo Hori-
no Ceará e tem uma reputação que até hoje conti- zonte, o Ministro da Indústria, do Comércio e do Tu-
nua sendo inatacável, inatingível. rismo, Francisco Dornelles - que, diz ele, tem muito

Essa é uma explicação que deve ficar nos carinho pelo Espírito Santo -, provocou intensa eufo-
Anais desta Casa, já que várias interpretações estão ria entre os cafeicultores ali presentes, ao anunciar
surgindo nos noticiários de hoje. que o Governo alongaria o perfil da dívida dos cafei-

Sr. Presidente, desejo abordar outro assunto, cultores por um prazo de sete anos, com uma carên-
fazendo um alerta: nós, do Nordeste, sobretudo do cia de 18 meses. Também foi anunciada a liberação
ceará, tivemos este ano o que chamamos de seca de recursos do Funcafé, no montante de 24 milhões
verde, isto é, um par de chuvas, que reverdeceu e 500 mil reais para a colheita do ano agrícola vigen-:-
nossa caatinga, mas já começamos a sentir falta de te.
água.

O Comunidade Solidária sempre diz estar aten
to para acudir todo esses problemas emergenciais.
Já que nossa expectativa é ver esses problemas es
truturais sendo resolvidos, gostaríamos de daqui di
zer que as cidades pequenas, que têm rios nem açu
des próximos, já começam a sofrer o flagelo da
sede. Agravando esse problema, há o êxodo rural
para as cidades de médio porte, como é o caso da
minha cidade, Sobral, que fica eqüidistante de cida
des com dez a vinte mil habitantes. Ela é, de certo
modo, privilegiada, pois tem dois grandes açudes,
dois reservatórios de água que não deixam sua po
pulação ter sede.

Verificamos que esse problema se alastra pelo
Ceará como um todo, e sobretudo na Região Nor
deste. É um problema grave, de grande monta. A
agricultura e a pecuária não têm mais valor, levando
essa gente a não ter emprego, o que nos faz crer
que os paus-de-arara voltarão a atormentar o Sul do
País.

É importante que o Governo, em tempo hábil, e
não quando for deflagrado o processo da fome - que
eu chamaria endógeno, que já vem acompanhando
várias gerações -, tome uma atitude. Caso contrário,



19958 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

Quero, Sr. Presidente, que junto a esta Casa fi- juízos, não conseguindo mais virar um ano sem sair
que registrado o nosso protesto pela atitude do Ban- do vermelho. Qual é ~ papel de um banco de Estado
co do Brasil, que está cobrando judicialmente os ca- do ponto de vista do fomento ao desenvolvimento?
feicultores inadimplentes, e do Conselho Monetário O que isso vai significar para os mais de trezentos
Nacional, não alongando os prazos para o pagamen- Municípios da Bahia que necessitam de alavanca-
to dos débitos pendentes. gem para o desenvolvimento? O que vai significar

Diante disso, venho apelar aos meus colegas, para 45 Municípios do Estado da Bahia onde o BA-
em especial à Liderança do Governo nesta Casa e NEB é a única agencia bancária? O que vai signifi-
aos Parlamentares ligados à agricultura, no sentido car para o pequeno agricultor e para a própria admi-
de mobilizarmos nossas forças visando reverter esse nistração municipal perder uma instituição financeira
tratamento injusto que ultimamente tem sido dispen- que auxilia muito todo o desenvolvimento, além da
sado à cafeicultura nacional. questão da administração municipal?

Sr. Presidente, nosso Estado, o Espírito Santo, Em 1996, o BANEB apresentou dados interes-
mais uma vez passa por um período de seca, por santes. As receitas provenientes de prestação de
nova estiagem. Estamos preocupados, pois a políti- serviços aumentaram 20%, alcançando a cifra de 56
ca do Governo Federal não tem contribuído para que milhões, mas dizem que o prejuízo no ano passado
o Espírito Santo, o mais urgente possível, faça parte alcançou 47 milhões.
da Sudene, porque o norte do Estado talvez hoje te- Mais ainda, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
nha uma estiagem maior do que a do próprio Nor- dos, o BANEB fechou o ano de 1996 com cresci-
deste. mento nos depósitos na ordem de 25%, sendo des-

Era o que tinha a dizer. ses 61 % à vista. Na realidade, foi ultrapassada a
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT-BA.) _ casa de 1 milhão de depósitos efetuados em um

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, temos assisti- banco que deveria ter uma tarefa - e não é essa a
do nesta Casa, assim como no País inteiro, a um tarefa do BANEB - De fomentar o desenvolvimento.
processo falacioso de desmonte do Estado, na lógi- Portanto, o banco cresceu, se desenvolveu. As ope-
ca da privatização como solução, como busca da efi- rações de créditos subiram 15%, atingindo a marca
ciência, tal qual diz o Governo. de 368 milhões de reais.

Lamentavelmente, tem-se consagrado como Portanto, fica claro para nós que é falacioso
prática na Assembléia Legislativa da Bahia a vota- esse discurso da ineficiência de estatais e da neces-
ção de matérias com o objetivo de privatizar empre- sidade de privatizar, da privatização combinada com
sas públicas de forma cada vez mais açodada, de eficiência sem levar em consideração aspectos re-
forma desrespeitosa para com o Parlamento, sem gionais e dificuldades por que passam os Municí-
sequer ocorrer o que chamamos de uma tramitação pios, sem entender qual o papel real. Agora, o Go-
plena, com possibilidade de debates, de audiências vemo do Estado, com a chancela da Assembléia Le-
públicas, de contestação das partes, com possibili- gislativa, através de um rolo compressor, vai dizimar
dade de apresentação dos dados daqueles que de- o BANEB, entregar boa parte dele para a iniciativa
fendem a privatização, ou seja, de forma clara o privada.
transparente, informar quais os objetivos e o que fa- Creio que até vão injetar recursos para sanear
zer com recursos das privatizações. o BANEB, para entregá-lo limpinho, sem problema

A Assembléia Legislativa do Estado da Bahia algum, a fim de que uma nova instituição financeira
aprovou, na madrugada de ontem, um projeto que promova demissões, um verdadeiro massacre nas
autoriza o Governo do Estado a privatizar o Banco pequenas cidades, retirando agências, e fature no
do Estado da Bahia (BANEB), assim como a COEL- filé mignon, que é o que interessa.
BA, Companhia de Energia Elétrica do Estado. O Era o que tinha a dizer.
projeto entrou na Assembléia sequer permitindo um O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB-RO. Pro-
debate mais amplo, a participação da sociedade ou nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
uma discussão do ponto de vista de avaliação e de Srs. Deputados, não tinha a intenção de vir à tribuna
objetivos. Simplesmente a Assembléia homologa o desta Casa para denunciar mais uma crise que vem
pedido do Governador e transfere pa(a P. Executivo provocanao tamanha· perplexidade às populações
todo o desmonte do Estado. assalariadas do meu Estado de Rondônia.

Disseram que era fundamental privatizar o Na verdade, Sr. Presidente, gostaria de, nesta
Banco do Estado da Bahia porque apresentava pre- oportunidade, exaltar as políticas públicas de Gover-



Os contratos firmados a partir de 1985
serão reajustados de acordo com a variação
salarial da categoria profissional a que per
tencer o Deputado(a), não sendo considera
da a parcela que exceder a variação da
UPC (Unidade Padrão de Capital), acrescida
de 07 (sete) pontos percentuais.

Entretanto, a Diretoria da COHAB/RO não teve
o devido alcance para interpretar as verdadeiras re
gras que nortearam até agora a presente questão.

Diante de tamanha preocupação, famílias intei
ras são ameaçadas de serem despejadas de suas
casas por falta de condições de pagamento das al
tas e absurdas prestações cobradas, em discrepante
desatenção àquelas famílias, gerando um clima de
intranqüilidade nas comunidades mutuantes de do o
Estado de Rondônia.

A insatisfação é geral, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, com o descumprimento contratual,
eivado de ameaças por parte de dirigentes da com
panhia no ajuizamento de ações rescisórias e de
reintegração de posse, já tramitando no Poder Judi-
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no que, de certa forma, viessem a beneficiar aquele ciário, numa prova de arrogância e despreparo por
povo tão sofrido pelas adversidades do galopante parte dos atuais diretores daquela companhia.
desemprego e parcos salários. É preciso ressaltar, Srils e Srs. Parlamentares,

Trata-se, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- que inúmeras famílias estão abandonando suas ca-
dos, do desrespeito por parte da Companhia de Ha- sas, outras aguardam a ordem judicial de despejo,
bitação Popular, COHAB/RO, ao infringir as normas pois não vêem nenhuma possibilidade de continuar
contratuais da aquisição da casa própria para com pagando as discrepantes e absurdas prestações.
os seus mutuários dos conjuntos habitacionais em Com isso, a COHAB/RO está levando grande prejuí-
diferentes cidades do nosso Estado. zo, pois os imóveis abandonados estão sendo co-

A crise de moradia no território brasileiro já bertos pelo matagal, quando não depredados.
passa dos 45 milhões de unidades. Por todo o País, Rondônia não merece tamanha insensibilidade
cresce o chamado Movimento dos Sem-Teto, em por parte da Diretoria da COHAB. Os seus mutuá-
face do desinteresse de alguns administradores do rios não querem deixar de pagar, porém desejam
setor no gerenciamento das políticas públicas de ha- pagar o que é justo e contratado.
bitação popular. Tenho recebido em meu gabinete, Sr. Presi-

Rondônia, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- dente, caros colegas Parlamentares, reclamos de
dos, por ser um Estado em pleno desenvolvimento, Vereadores, Deputados Estaduais, associações de
também sofre pelo descaso dos setores responsá- moradores e outras organizações, solicitando o meu
veis, principalmente no que tange ao descumprimen- apoio, como representante do povo rondoniense,
to às leis e à ordem. para intervir, a quem de direito, a fim de reparar ta-

O desrespeito às normas contratuais por parte manha crueldade contra o povo de minha terra.
da COHAB/RO para com seus mutuários, quando Aqui desta tribuna, faço da minha voz o vee-
deliberadamente, sem observar critérios, ordenou mente apelo ao nosso Governador Valdir Rauup,
aumento em suas prestações na ordem de 500%, que não fique alheio a esse drama que assola milha-
constitui-se em flagrante ferimento às claúsulas res de famílias, apoiando seus clamores, colocando-
nona, décima e seus parágrafos, sem falar na trans- se à disposição como mandatário do Estado de Ron-
gressão ao Decreto-Lei nº 2.164, de 19 de setembro dônia para impor sua autoridade em defesa do seu
de 1984, no seu art. 9º, diz: povo, usando, até mesmo, se necessário, a imediata

medida extintiva daquela companhia, que, em vez
de proporcionar uma política decente de habitação
para o povo de baixa renda do nosso Estado, vem
extorquindo, de forma maldosa e cruel, o suor e as
esperanças dos rondonienses. Esse reajuste é caso
de crime de lesa-pátria. A população é a razão de os
políticos estarem no Parlamento.

Como Deputado Federal por Rondônia, quero
nesta oportunidade propor ao Governador Valdir
Raupp tomar algumas medidas imediatas para a so
lução desse grave problema:

1) suspendendo imediatamente os despejos de
mutuários;

2) reduzindo os acentuados valores das presta
ções, tomando por base as prestações de outu
bro/94, aplicando-se a partir daí os reajustes do sa
lário mínimo de novembro/94 à julho/96;

3) reavaliando os débitos atuais, verificando se
a partir da redução das prestações os mutuários
continuam devendo, ou passam a ter crédito junto à
COHAB/RO;

4) isentando a taxa de transferência do imóvel
do mutuário para outro adquirente;



19960 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

E, finalmente, o reajuste de 20% em decorrên- piorar a telefonia celular, por exemplo, vai investir na
cia da transferência do imóvel. telefonia celular digital na região amazônica. É uma

Diante da atual crise, motivada pela falta de responsabilidade da União também dar àquela popu-
respeito às leis contratuais que regem a matéria, lação as condições básicas, até em tennos de inves-
onde estão em jogo vidas humanas, de crianças, ho- timento tecnológico.
mens e mulheres, e se constatado que os agentes Além disso Sr. Presidente, exista a questão
da COHAB agiram desonestamente, sugiro a extin- dos indébitos fiscais. Imaginem V. EXª. que o assun-
ção daquele órgão, para que assim possam os mu- to que vou trazer ao conhecimento da Casa é de ex-
tuários passar a negociar com a própria Caixa Eco- trema gravidade. Os indébitos fiscais são alguns im-
nômica Federal sem intermediação. postos pagos à União, por parte das empresas de

Finalmente, Sr. Presidente, srªs. e'Srs. Depu- telecomunicação, no caso as empresas estaduais,
tados, acreditamos na coerência do nosso Governa- que teriam direito ao ressarcimento desses paga-
dor Valdir Raupp, que com certeza dará toda a aten- mentos acima do estipulado e do previsto. Ocorre
ção necessária a este grande problema. Estamos que não houve absolutamente qualquer ação por
certos de que alguma coisa tem de ser feita imedia- parte da Telebrás no sentido de receber da União
tamente, para sua solução definitiva. esses indébitos fiscais.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro a V. Exª. Sr. Presidente, parece que existe um esquema
que encaminhe ao Exmº. Sr. Governador de Rondô- no sentido de privilegiar as empresas que vão parti-
nia, Valdir Raupp, este meu pronunciamento e dê a cipar das privatizações, porque elas vão adquirir es-
devida publicação no programa A Voz do Brasil. sas TELES - fatalmente isso vai acontecer após es-

Muito obrigado. tipulado um preço -, através de um detenninado lei-
O SR. ERALDO TRINDADE (PPB _ AP. Sem lão, mas sem o desconto em função dos indébitos

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De- fiscais.
putados, segundo informações, nas próximas horas, Curiosamente, o Sr. Fernando Xavier, atual
o Sr. Presidente da República deverá assinar a lei Presidente da Telebras, sobe nas tamancas quando
que regulamentará a privatização das telecomunica- se fala em indébitos fiscais. O Congresso Nacional,
ções no Brasil. como Poder que fiscaliza o Executivo, tem uma

É importante ressaltar que sempre fui um de- grande responsabilidade em adotar imediatamente
fensor do comando central do País em tomo das te- uma ação no sentido de buscar junto à Telebras as
lecomunicações exatamente por entender que é infonnações a respeito dessa cobrança. Parece-me
uma área técnica de extrema importância até na que essa é premeditada no sentido exatamente de
questão da preservação da soberania nacional. beneficiar as empresas que já manifestam interesse

Durante a Assembléia Nacional Constituinte, em adquirir as empresas estaduais de telecomunica-
fui um dos Parlamentares a votar a favor do mono- ç6es e vão naturalmente se beneficiar desses indé-
pólio das telecomunicações, como votei contraria-o bitos fiscais.
mente á quebra do monopólio, por entender que difi- .Sr. Presidente, pergunto: será que somente as
cilmente, nas regiões mais carentes do País, ocorre- empresas que vão participar dessas privatizações
riam investimentos por parte da iniciativa privada. O têm interesse nesses indébitos fiscais, ou há figuras
fato realmente ocorreu, Sr. Presidente. Os próprios dentro do Governo também interessadas nesse con-
jornais de circulação nacional à banda B especial- siderável montante de reais?
mente da região amazônica, e que os investimentos Era o que tinha a dizer.
feitos não trariam retomo num curto espaço de tem- O SR. ALCIDES MODESTO (BlocoIPT-BA.
po. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.

Imaginem V. Exª. e os Srs. Parlamentares que Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna para
a chamada telefonia convencional nos pequenos não deixar que a memória desta Casa esqueça aqui-
Municípios é coberta basicamente, em tennos de in- lo que a sociedade brasileira acompanha diariamen-
vestimentos, pelas grandes capitais. Macapá é quem te,. indignada, a respeito do julgamento de José Rai-
banca os investimentos e os pagamentos feitos em nha Júnior em junho próximo passado.
relação aos demais Municípios do Estado dO.Ama- Tenho em mãos um artigo publicado no dia 8
pá, assim como Beiém nos Municípios do estado do de julho de 1997, por Dona Yolanda Pires, Presiden-
Pará. Portanto, dificilmente um grande grupo interna- te de Honra da Liga Brasileira de Defesa dos Direi-
cional que se associa a um grupo nacional para ex- tos Humanos, traçando um paralelo entre as trajetó-
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Portémto, é esse movimento da população
campesina, de rebeldia do famintos, dos excluídos,
dos marginalizados de todas as políticas dos gOVG~

nos que está sendo condenado na pessoa de José
Rainha Junior.

Concluo, abrindo as aspas ao artigo:

O Movimento dos Trabalhadores Ru~

rais Sbn Terra é a mais justa e maior mobili
zação,;a História Contemporânea; G' seus lí
deres são respeitados e a apoiados n6:3te
levante pacífico, que corajosame!l'~e promo
vem e que sensibilizem a Nação !Brasileira,

É esta a nossa homenagem ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e é também essa a
nossa indignação contra a farsa judiciária que se co
meteu no Espírito Santo, ao se condenar um inocen
te, enquanto a Justiça brasileira continua deiJ\ando
os criminosos soltos pelas ruas.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

NELSON MANOELA E JOSÉ Rt!litrS~..JU"~ ",nllj~

N!OR
Nelson Mandela é o grande líder do nosso sé

culo. Sua luta contra o apartheid da África do Sul Ioi
marcante. Para chegar à vitória que qulminou 110 fi
nal da sua vida, libertando seu povo da segf<3:gB!:(;i~lo

racial desumana, cruel, criou o movi",,"::"j,:~o <:;(3 11}0&1

testação armada. Foi presç, r _".IU à prisão per
pétua pelo poder dominante e opressor. Haja, Man
dela é o presidente da República, símbolo da convi
vência e fraternidade dos povos.

José Rainha Júnior, líder do Movimento dos
Sem-Terra, foi condenado no Fórum de Pedm C8.n·á~

rio, no Estado do Espírito Santo, há 26 anos e mC3lo
de prisão, num julgamento que causou perp~c:mklade

à Nação.
Acusado de co-autoria no homicídio do fazen

deiro José Machado Neto e do policial militar Sérgio
i\larciso da Silva o julgamento revelou lances !EmtrEl
mos.

O juiz Sebastião Mattos Monize declarou à im
prensa: "O conjunto de provas tanto de um ~ado

como de outro não afirmava nem invalidava~ A pmva
testemunhal ficou toda em indícios", (Folha de 8.
Paulo - 14 de junho de 1997).

A testemunha de acusação José Jorge Guima
rães - o Zé do Coco - não compareceu. Ele teria
afirmado ter visto o José Rainha no local do crime e
o descreveu como um homem de rosto cheio, quase
redondo, sem barba e sem bigode, mais ou menos
gordo, cabelos castanhos cacheados, bem cheios.

E',n.~ gtt':'taria de
(!'Ji? nilo pensem

que 'SJ~ trata apenas
nl?~:;S(J·!3.S de bem

uln rnínimo de,
n3~s~ç.~:o 0,,; barba-

bifz';s~i!eli'o (~ de

ç~p.~~nd8 Ird-:.>: ,:,\1)

ü [Iparb, ,C)~d
lili11':J·(r"erHi(J. ~';)m chegaJ à

li'~fft'ill (j;3 :,W:';"\ vicia, Ii
··"c.,"Wi~"1P'F·i'in I:'lcksll de-

na íntegra
Quero enfati

:'1 ulF"niÍ'8stação e o
(1[\ Poder

que, desco
!JI()SSa ao

.?r,i".,12' ~J';l ,k,sé Rainha,
"''i'~li;;'Il'!:' li 11"'" dC ,13n:3lbalhadores

~~:8inh.;2,

I;j~"S:ffr1(líli.?' tão res
I(:~\ffm}êlrn m1cional

uH;';,!:", importan
~\il~rr HUJito Inais mar

";t (:«(}!ffÜ(j.::ita.do, rele
é .a na~

. ";!I"jC'lln,"l(~') .'~ prisão perpé
f::i:;ffiiililr!l,'~ll"'? ',,,, opn,;,r::;13or. Hoje,

I?U'!~'J:1"'irúi"J Ii:~!~ r;:;!I"pública, sím
u~E:~"fJTHtd;~(!8 d!):3 pc-



Ao invés de tudo isso, temos um caminho con
trário: primeiro, '3ste Presidente, há três anos, só fala
em reforma da Previdência, em reforma administrati
va e em mais nada!

O País espera ver a indústria florescendo, a
agricultura crescendo, os salários e o número de
empregos aumentando. Um povo, Sr. Presidente,
srªs. e Srs. Deputados, é movido à esperança! Não
podemos fazer ninguém estar incentivado a produzi!'
e a avançar se não lhe apresentarmos uma perspec
tiva de futuro, de segurança, de e certeza de ascen
são social e de melhoria econômica.

Os nossos funcionários são colocados na lata
de lixo, porque são mostrados como incompetentes
e improdutivos.

Queremos um 'País em que o Governo incenti
ve a pesquisa tecnológica, amplie os parques indus
triais, melhore a agricultura, trazendo-lhe tecnologia
e planeje a economia; pbjetivando o desenvolvimen
to de toda a economia. Se por acaso isto aconteces
se, este País não estaria sorrindo? E para os nossos
funcionários públicos bastaria que o Governo colo
casse dentro da sua política de recursos humanos
uma escola de formação, preparando esses funcio
nários para o mercado emergente de áreas em de
senvolvimento: metalurgia, comércio e prestação de
serviços. Vamos preparar esses funcionários para
um mercado que, logicamente, ofereça melhores sa
lários do que o setor público. Dessa maneira, os
nossos funcionários não ficariam neste museu, nesta
carcomida estrutura de Estado.

O que o Estado oferece para os funcionários
públicos? Nada nem um futuro, a não ser uma apo
sentadoria minguada. O funcionário público não tem
nenhum ganho, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
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José Rainha é alto, magro, usa barba, bigode, Yolanda Pires é presidente de Honra da Liga
tem rosto comprido e cabelos curtos. As testemu- Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos.

nhas de defesa, vereadores Aíla Bezerra e Durval O SR. JOSÉ AUGUSTO (BlocolPT _ SP. Sem
Fernandes e os agricultores Antônio Ednilo Costa e revisão do orador.) _ Sr. Presidente, srªs. e Srs. Dé-
Fátima Ribeiro disseram ter estado com José Rainha putados, venho a esta tribuna para fazer um pronun-
no dia 5 de junho de 1989 entre -às 13h30min e às ciamento que eu intitularia "O FEF e a Reforma Ad-
18 horas na fazenda São Joaquim em Quixadá, a ministrativa".
15km ao sul de Fortaleza na hora presumível do cri- Vivemos num País rico e de um povo imensa-

me. mente inteligente. No entanto, falta-nos um Presi-
Estranhas, essas contradições, não? Pergunta- dente que assuma o seu papel de grande Líder, de

mo-nos? Quem em realidade estava no banco dos dinamizador deste País, de tradutor das esperanças
réus? José Rainha Jr. ou o Movimento dos Sem-Ter- de que o povo precisa, para que, movido por este
ra? grande Líder, possa construir o País dos nossos so-

Lendo, certa vez, o pronunciamento do saudo- nhos, dentre eles sonho que deve ser o instrumento
so Darcy Ribeiro (transcrito na Folha de S. Paulo em de trabalho que este Presidente deveria proporcio-
19 de agosto de 1996) senti o quanto o MST, que nar.
marca o nosso século, deve mobilizar as oligarquias
rurais.

Dizia Darcy: "Nada houve de mais importante
em nossa história que o MST, - muito mais marcan
te que Canudos, que o contestado, relevantíssimos,
mas locais, regionais. Agora é a Nação camponesa
que se alça inteira consciente de si, chamando para
luta milhões de expulsos do campo que vivem e
morrem a vida famélica das favelas e das periferias".

Esta tese e corroborada pelo eminente econo
mista Celso Furtado e por todos os brasileiros que
não aceitam a situação vigente - o latifúndio atrasa
do, estéril, que monopoliza grande parte do território
nacional e dezenas de milhões de brasileiros que
são condenados à penúria e à fome.

I A condenaç~o de José Rainha Jr. faz-nos lem
brar a condenação de Nelson Mandela que cumpriu
27 anos de prisão por defender a Nação Sul-Africa
na da exploração, do apartheid, que flagelou seu
povo durante séculos.

Certamente o novo julgamento de José Rainha
previsto para o mês de setembro será desaforado
para outra comarca onde os jurados serão pessoas
cônscias das suas responsabilidades e isentas de in
fluências.

A Nação brasileira acompanha com o mais vivo
interesse e emoção este julgamento, querendo acre
ditar que se fará justiça, que a Promotoria de Justiça
e o Juizado da Comarca conduzirão este julgamento
sob seus aspectos, estritamente jurídicos.

O Movimento dos Sem-Terra é a mais justa e
maior mobilização da História Contemporânea; e
seus líderes são respeitados e apoiados neste le
vante pacífico, que corajosamente promovem e que
sensibiliza a Nação Brasileira.



O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - com a
palavra o nobre Deputado Álvaro Gaudêncio Neto.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs.
e Srs. Deputados, talvec ninguém mais do que' eu
nesta Casa tenha buscado a renegociação de débi
tos atrasados, contraídos em administrações passa
das, das Prefeituras com o INSS.
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Da mesma forma que o Governo trata a refor- O Governo Federal em boa hora teve sensibili-
ma administrativa como um cavalo de batalha, um dade para renegociar e automaticamente baixar uma
grande sonho, deixando passar os seus quatro anos medida provisória. Ocorre, Sr. Presidente, nobres
sem dar nenhuma resposta para as questões mais colegas Deputados, que essa medida provisória de
críticas do Brasil, também encaminha a questão do certa forma frustrou aqueles Municípios mais pobres,
FEF. considerados pobres mesmo, porque sua renegocia-

Ao invés de o Presidente da República transfe- ção foi estipulada em valores não racionais, incom-
rir para os Municípios recursos substanciais, para patíveis com as condições de pagamento desses
transformá-los em unidades políticas capazes de pequenos Municípios brasileiros.
responder às políticas, de promover os cidadãos que Hoje notamos neste Plenário que também está
ali vivem mais perto do poder de decisão, o instru- em curso um processo, do qual participam muitos
mento de politização da sociedade, o Governo faz o Prefeitos que estão em Brasília, igualmente para de-
contrário. fender uma negociação compatível com as condiçõ-

Essa mácula secular do Município como unida- es atuais, em função da aprovação do Fundo de Es-
de administrativa se mantém desde o Brasil Colônia, tabilização Fiscal.
quando os portugueses precisavam do Município Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares,
subjugado aos recursos que estavam centralizados ente!1demos as razões apresentadas pelo Governo.
com a Coroa, com.o Rei. Por isso, o Município tinha Reconheço até que o Governo tem avançado, ofere-
de ser enfraquecido, tinha de ser uma unidade admi- cendo proposta de negociação assimilada pela Rela-
nistrativa que ia até o regente com o pires na mão. toria dessa matéria que está em tramitação neste

Sr. Presidente, o FEF significa colocar o Muni- Poder. Eu convidaria, porém, as lideranças que ain-
cípio de joelhos, assim como já estão os funcioná- da se encontram negociando a ponderar sobre o se-
rios. Vamos mudar a tônica deste país, fazer com guinte aspecto: hoje sabemos que existem neste
que respire ares de esperança e de sonhos. Vamos país Municípios privilegiados, mais ricos, com capa-
despertar esse gigante adormecido, cheio de rique- cidade econômica bem melhor do que a grande
zas naturais e riquezas humanas, que é o seu povo. maioria, principalmente aqueles que se encontram
São os seus trabalhadores que precisam de sonho, encravados no semi-árido nordestino.
que precisam de uma liderança capaz de instrumen- Cito o exemplo perfeito do Estado da Paraíba,
talizar a esperança de um povo que quer trabalhar, onde grande parte dos Municípios não tem capaci-
produzir, estudar e ter ascensão social, mas não en- dade de pagamento ou de endividamento.
contra num Presidente Parlamentar, que não sabe Pois bem, Sr. Presidente. Tomamos conheci-
ainda ser Executivo, o exercício de fazer este País mento - e este assunto já foi objeto de pronuncia-
produzir. produzir esperança, trabalho, mercado, mento meu nesta tribuna - de que a Associação dos
bons salários. Isso dinamiza a economia e é disso Municípios do Cariri da Paraíba, por· meio de seu
que precisamos em nosso País. Presidente, o Prefeito da cidade de Monteiro, Enge-

Era o que tinha a dizer. nheiro Carlos Batinga, por várias vezes esteve con-
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) _ Esta Pre- verSando com a relatora dessa matéria, Deputada

sidência comunica aos Srs. Parlamentares que se Veda Crusius, e surgeriu por escrito que S. EXª. aca-
encontram presentes e assistindo a nossa sessão os tasse a proposta de isentar do Fundo de Participa-
membros da Banda de Metais do Exército de Salva- ção os Municípios considerados pobres.
ção do Canadá. Como, Sr. Presidente, identificar esses Municí-

·Solicito ao cerimonial que, de forma harmonio- pios considerados pobres? Basta tão-somente ter
sa, recepcione os ilustres visitantes. conhecimento da fonte de receita municipal. Se mais

de 70% dessa fonte de receita for oriunda do FPM,
quer dizer que outras fontes são consideradas pe
quenas e esses Municípios deve ser considerado
pobre.

Observamos, Sr. Presid.ente, o exemplo de
São Paulo, maior cidade deste país: o que repre
senta o Fundo de Participação para o Município de
São Paulo? Muito pouco ou quase nada. E o que
representa o Fundo de Participação para Monteiro,
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serra Branca, São João do Cariri, Congo e assim por O FEF foi inicialmente concebido para ter vi-
diante, todos da Paraíba? Representa tudo, porque gência em 1994 e 1995 e tinha por objetivos básicos
mais de 90% da fonte de receita municipal origina-se promover o saneamento financeiro da Fazenda Na-
do Fundo de Participação dos Municípios. cional e a estabilização econômica, direcionando os

A proposta viável e mais sensata neste mo- recursos para as áreas de saúde, educação, benefí-
mento é a de excluir do Fundo aqueles Municípios cios previdenciários e outros auxílios assistênciais.
cuja principal fonte de receita, mais de 70%, é o Em 1996, pela Emenda Constitucional nº 10, o
FPM. Assim, as negociações estariam sendo justas, FEF, ainda sob a denominação de Fundo Social de
pois sabemos que, se existem Municípios pequenos, Emergência, teve sua vigência prorrogada para 30
de até 50 mil habitantes, pode ser que estes não vi- de junho do corrente ano.
vam exclusivamente do FPM, podem ter outras fon- Sr. Presidente srªs. e Srs. Deputados, a consti-
tes de renda como, por exemplo, o ICMS. tuição do FEF como se sabe, decorre da retenção,

Sabemos que Municípios que podem dividir pelo Governo Federal, de e parcelas de tributos cuja
sua fonte de receita entre FPM e ICMS, de forma a destinação eram os cofres estaduais e municipais.
poderem fazer uma administração saudável, apesar se a situação econômico-financeiro desses governos
da pequena população, podem ser considerados já era e é intranqüilizadora, esta se agrava em face
Municípios que vivem bem economicamente, repito, dessa perda de receitas.
diferentemente dos que têm a grande força da sua A imprensa brasileira divulga que nesses próxi-
fonte de renda relacionada ao Fundo de Participação mos dois anos e meio, ou seja, até 31 de dezembro
dos Municípios. de 1999, data até quando terá validade o FEF, os

Sr. Presidente, ainda nesse processo de nego- Municípios terão uma redução da ordem de 883 mi-
ciação, peço que seja levada em consideração a Ihões de reais em suas receitas. O curioso, revoltan-
proposta do Presidente da Associação dos Municí- te e inexplicável no episódio é que, ao mesmo tempo
pios do Cariri da Paraíba, Carlos Batinga. Essa su- em que sacrifica mais estados e Municípios, promo-
gestão levada à Relatora da proposta de prorroga- vendo perda em suas receitas, o Governo isenta de
ção do FEF, que tramita nesta Casa, propõe isentar sua devida contribuição ao FEF os bancos, os ·po-
da participação do Fundo de Participação os Municí- bres" bancos, em 1 bilhão e 700 milhões de reais.
pios cuja fonte de renda é representada em mais de Portanto, o dobro do que é exigido dos Municípios.
70% através do FPM. Dessa forma o Governo esta- Alguns afirma, inclusive, que o rombo nos Tesouros
ria sendo justo e esta Casa inteligente e racional, municipais poderão atingir 1 bilhão e 100 milhões de
porque é um critério pelo qual se pode identificar os reais.
Municípios efetivamente pobres, que têm como fonte Por igual situação passam os Estados, confor-
de receita exclusivamente o Fundo de Participação me tabelas constantes de emendas apresentadas à
dos Municípios. PEC nº 449/97, cujas conclusões estimam em per-

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente, porque das que alcançam de 40 a 50% de suas receitas.
este é um momento de negociação, e as Lideranças, Igualmente, noticia a imprensa brasileira que o
nesta Casa, estariam fazendo justiça, principalmente Governo Federal estaria contraindo empréstimo jun-
àqueles Municípios mais pobres, que têm como fonte de to ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -
renda única o Fundo de Participação dos Municípios. BID, no valor de 600 milhões de reais, a serem re-

O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB - PA. passados aos Municípios nos próximos três anos,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente como forma de recompensa pelo FEF. Ocorre, po-
srªs. e Srs. Deputados, demos início ontem à dis- rém, que os repasses de verbas efetuados pelos
cussão da PEC nº 449/97, do Poder Executivo, que Governos Federais - e o atual não é exceção a essa
trata d Fundo de Estabilização Fiscal, comente cha- regra -, obedecem a critérios nitidamente políticos,
mado de FEF. Apesar de tudo indicar que a mencio- sendo justo verbas pendendo mais para os Municí-
nada proposição será aprovada, não podemos dei- pios cujos Prefeitos gozem de simpatia do Sr. Presi-
xar de registrar algumas considerações e preocupa- dente da República.
ções sobre o assunto, uma vez que se trata de rele- Ora, Sr. Presidenfe, nobres colegas Deputa-
vante questão envolvendo interesses de Estados e dos, será que o Governo não se dá conta da injusti-
Municípios, que são, em última instância, as mais ça que está na iminência de praticar contra Estados
importantes esferas de governo pela sua proximida- e Municípios? Não dispõe o Governo de assessoria
de com os cidadãos. suficientemente esclarecida para identificar a falta de
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lógica em suas ações? Ou será, talvez qúe tudo a deixando-se para o futuro a consolidação da
que assistimos é de caso pensado, que há realmen- uma Lei Federal de Eletricidade abrangente.
te deliberado intenção de se incrementar apolftic8 Este encadeamento já estava sinalizado no
governamental de preferência pelos ricos,·em detri- Termo de Referência e corresponde, tam-
mento dos pobres? bém, às avaliações e orientações da SEN.

Que estas perguntas sirvam de reflexão para0 Isso quer dizer que uma consultoria inglesa fez
nosso Governo, no sentido d de procurar ajudar, e um relatório com o título em inglês Solutions for Bu-
não prejudicar os Municípios mais pobres, 'como é o siness, encomendado pela Eletrobras e pelo Gover-
caso dos Municípios da minha região, no esquecido ,no brasileiro, determinando que o Congresso Nacio-
e injustiçado coração da Amazônia. nal seja desrespeitado; pois determina uma política

Sr. Presiclímte, solicito a V. EX-. que seja auto- para o setor elétrico brasileiro e recomenda que so-
rizada a divulgação deste pronunciamento no jomal mente no futuro seja enviada a proposta ao Con-
Hoje na Câmara e no programa A Voz do Brasil.' gresso Nacional. Estão brincando de faz-de-conta

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocoIPT - SP. Sem com o Poder Legislativo brasileiro, num flagrante
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De- desrespeito a esta Casa, que aprovou, a toque de
putados, assumo hoje à tribuna para trazer algumas caixa, a lei que criou a Agência Nacional de Energia
preocupações com relação à absoluta falta de res- Elétrica, num relatório lido e votado em quinze minu-
peito com que o Poder Executivo vem tratando, o tos, sem que a maioria da Casa dele tivesse conhe-
Congresso Nacional. cimento. ,

Em primeiro lugar, quero dizer que ocorreure. A lei da ANEEL foi sancionada no dia 16 de de-
centemente a cisão de Fumas Centrais. Elétricas zembro de 1996 e, agora, vem o Governo desrespei-
S/A, um processo absolutamente·viciado, 'no qual a tar o Congresso Nacional por meio de uma consulto-
Constituição brasileira, em seu art. 49, inciso XlVi foi ria que ganhou 6 milhões de dólares para executar o
totalmente desrespeitada. A Constituição estabelece trabalho.
que compete ao Congresso Nacional aprovàr iniciat;- Quero dar conhecimento a esta Casa de que
vas do Executivo sobre a questão da energia'nu- conseguimos na 61 Vara da Justiça Federal, em Bra-
clear. Da mesma forma, a lei nll 1.533, de'31 de de- sília, liminar que interrompe o processo de cisão de
zembro de 1951, diz que compete à NUCLÉN'esta- FURNAS, pois suspende o decreto sem número, de
belecer propostas para questões de energia nuclear. 2;3 de maio, do .Presidente da República, que autori-

Mas o principal motivo que me'traz hoje aqui 'é zaa realização de assembléias, com a cisão de
para legitimar nossa declaração de in~atisfaçãocom FURNAS. Após a concessão daquela liminar, um
o Poder Executivo, por conta de do resultado de grupo de três'Parlamentares, Deputados Fernando
uma consultoria encomendada pela' Eletrobras, do Ferro, Milton Temer e Luciano Zica, apresentaram a
Governo brasileiro, à Coopers & lybrand, empresa esta Casa proposta de decreto legislativo que pro-
inglesa contratada pela bagatela de 6milhões de dó- Põe a sustação do referido decreto sem número, do
lares para apresentar projeto para reéstruturação do Presidente da República, para que esta Casa possa
setor elétrico brasileiro. tratar de forma democrática da questão da cisão de

Vou ler o ponto 48 do relatório da. Coopers & FURNAS, respeitado o interesse nacional. Exibo o
Lybrand, que revela o absoluto desrespeito pelo relatório da Coopers & Lybrand justamente para cha-
Congresso Nacional. mar a atenção dos Srs. Deputados para o fato de

que esta Casa tem de exigir o respeito que merece e
Diz o ponto 48: que tem de conquistar com o debate democrático.

Nossa idéia inicial seria a promulgação Esta Casa tem de recuperar sua dignidade.
de uma nova lei Federal de Eletricidade que Temos de sustar os efeitos do decreto do Pre-
abrangesse as mudanças jurídicas ~seja- ,sidehte da República que trata da cisão e promover
das. Reconhecendo ser preferível, no atual âs mudanças necessárias na legislação no que se
contexto, minimizar qualquer alteração '~gal refé~e à questão nuclear.
que envolva o Congresso, recoménda~s Era o que tinha a dizer.
que, uma vez tomadas as decisÕés, o MME O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Sem
desenvolva conosco uma avaliação das me- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
didas legais a serem encaminhadas para putados, provavelmente continuaremos a votação do
permitir a implementação das definiçÕés, FEFainda hoje.
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o Governo sabe que a essa matéria se opõe a
maioria dos Prefeitos, que, desde 1994, estão so
frendo as conseqüências da retirada de recursos
pelo Governo para formar o chamado Fundo de Es
tabilização Fiscal, antes denominado de Fundo So
cial de Emergência.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Go
verno, achando que enganará os Prefeitos e os De
putados que votarão hoje a emenda da prorrogação
desse fundo - no meu entender inconstitucional por
já ter passado da época de ser votada - vem ofere
cendo aos municípios, como divulgado ontem por
toda a imprensa, cerca de 600 milhões de dólares,
oriundos do BID. Todos sabemos que as Prefeituras
do interior, principalmente as das cidades menores,
não terão facilidade para conseguir esse dinheiro e
não têm garantia alguma de que terão acesso ao
empréstimo.

Ontem, para tentar aumentar a ilusão dos Pre
feitos conforme matéria da articulista do Jornal do
Brasil, Rosângela Bittar, o Ministro Antonio Kandir
saiu divulgando - provavelmente com o fim de enga
nar 0& Prefeitos - uma outra verba, dessa vez de
700 milhões de dólares, um financiamento do Banco
Mundial, o Bird, para um programa de habitação.

Sr. Presidente, queremos chamar a atenção
das srªs e Srs. Deputados, que serão responsáveis
pelo resultado desta votação, para o fato de que al
gumas pequenas Prefeituras deste País, como a
Prefeitura de Maragogipe, no interior da Bahia, têm
mais de 70% da sua receita oriundos do Fundo de
Participação dos Municípios. Há Prefeituras que não
têm dinheiro sequer para pagar os empregados da
limpeza pública da cidade ou os professores do Mu
nicípio, que, às vezes, recebem cerca de R$30,OO
por mês de salário.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, os re
cursos que, segundo alardeia o Governo, virão do
BID são mais um engano.

Quero ainda chamar a atenção da Casa para
um outro detalhe: o Presidente Fernando Henrique
Cardoso - que já iniciou a sua campanha para a ree
leição - esteve recentemente na Bahia, na cidade de
Valente, e, como é de praxe, armou um palanque
eleitoral. Provavelmente, o seu esquema de segu
rança, o Prefeito de Valente e as autoridades do Es
tado da Bahia não deixaram o Presidente assistir a
uma cena lamentável: crianças de sete, oito, nove e
dez anos de idade, pàra ganhar dois ou três reais
por dia, trabalham tapando buracos da BR-324.

. Crianças que deveriam estar sendo assistidas pela
Prefeituras de Valente e por programas assistenciais

dos Governos Estadual e Federal estão tapando bu
racos daquela BR, repito.

Com certeza, os esquemas montados pelo Go
verno do Estado da Bahia e pela segurança do Palá
cio do Planalto não deixaram também que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso visse as conse
qüências diretas do Fundo de Estabilização Fiscal
para os Municípios, onde cenas desse tipo aconte
cem cotidianElmente.

Por esse motivo, Sr. Presidente, peço aos Srs.
Deputados que na votação dessa emenda, que de
verá ocorrer hoje ou amanhã, não se posicionem a
favor da prorrogação do FEF, a não ser que o Go
verno retire completamente os Municípios dessa
sangria criada pelo Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO WILSON (BlocolPT - GO. Sem
revisão do orador.) - S;". Presidente, srªs e Srs. De
putados, estamos aqui para registrar nossa perplexi
dade diante do não-pagamento dos 28% devidos
aos servidores públicos brasileiros.

Os militares, os servidores do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Fed.eral, assim
como parcela significativa dos servidores do Poder
Legislativo, já receberam. Somente os servidores
públicos federais dos diferentes ministérios e institui
ções públicas não receberam esses 28%, que já têm
sentença transitada em julgado pelo Supremo Tribu
nal Federal.

O Governo continua com sua política protelató
ria. Por que não pagar para o servidor público das'
universidades, dos ministérios federais? Direito é di
reito! Apelamos com veemência ao Governo para
que pague urgentemente o reajuste de 28% para os
servidores públicos, que estão há quase três anos
sem nenhum aumento, e a inflação do Plano Real já
chega a 68%.

Sr. Presidente, esse pagamento é um direito lí
quido e certo, foi estabelecido pela Corte maior bra
sileira, e o Governo está obrigado a cumprir a lei,
que existe para todos nós. Pagar os 28% f! legal e
legítimo, é um direito e é possível, porque o Estado
pode e deve pagar, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, nesta manhã do mês de julho,
quando cada vez mais o Poder Legislativo se torna
transparente - pode-se criticar o Poder Legislativo,
mas é o mais transparente do Brasil -, em Goiás
está sendo vendida a Usina Cachoeira Dourada, cin
dida das Centrais Elétricas de Goiás, por 820 milhõ
es. Mas, ao longo de quarenta anos, custou cerca
de 1,5 bilhão de dólares.



"Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na·
sede da Câmara, em dias e horas prefixa
dos, ordinariamente de terça a quinta-feira, a
partir das nove horas, ressalvadas as convo-

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nomina

dos no painel estão 255 Deputados. A Mesa tem co
nhecimento de que se encontram na Casa mais de
468. Por isso a Mesa faz um apelo aos nobres cole
gas que se encontram na Casa no sentido de .que
acorram ao plenário, a fim de que possamos dar iní
cio à Ordem do Dia.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (Bloco/PDT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as Comis
sões de Constituição e Justiça e de Redpção, a de
Relações Exteriores e a Comissão Especial sobre o
Mercosul, segundo informa o Deputado João Paulo,
estão reunidas, e.vários Deputados estão nelas reti
dos, sobretudo na CCJ, que é composta por um
grande número de membros desta Casa.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que, quando hou
ver oportunidade, faça minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A ques
tão de ordem de V. EXª é respondida pelo § 12 do
art. 46 do Regimento:
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Vender a Usina Cachoeira Dourada de Goiás, Foi apreciado também o assassinato do trabalhador
Sr. Presidente, significa alienar um patrimônio cons- Henrique Trindade, que hoje dá nome ao Centro de
truído ao longo de quarenta anos pelo povo goiano; Direitos Humanos Henrique Trindade, assim como o
significa, num futuro próximo, estrangular as Cen- caso do sindicalista Pio Chico, de Poconé, o da estu-
trais Elétricas de Goiás - CELG, que ficaram com as dante Claudinei e o do presidiário Claúdio, desapa-
dívidas, os funcionários e a distribuição de energia. recido. A impunidade é o melhor estímulo à violência
Ou seja, ficaram com os encargos. no campo e na cidade.

Há ainda mais: os pretensos compradores Gostaríamos de saudar toda a equipe do Cen-
anunciaram nos jomais que querem financiamento tro de Direitos Humanos Henrique Trindade, o Cen-
do BNDES para a metade do preço atribuído à usi- tro de Direitos Humanos de Cárcere, o Centro de Di-
na. É a política de privatização a qualquer custo. reitos Humanos de Rondonópolis, o Movimento de
Para onde irá o dinheiro? Dizem que servirá para Direitos Humanos, o CIMI, o Ministério Público Esta-
obras sociais, educação, saúde, moradia, constru- dual e o Federal em Mato Grosso pela coragem de,
ção e recuperação de estradas. Perguntamos, en- em júri simbólico e popular, julgarem a impunidade
tão: Quando? Como? Quanto? Por quê? E os servi- que campeia no Brasil, especialmente em Mato
dores? E a transparência? Quais as razões reais da Grosso, onde a violência policial, a morosidade da
venda dessa verdadeira galinha dos ovos de ouro? Justiça e a inércia da ação do Estado estimulam o
Trata-se de um patrimônio para o desenvolvimento crime, fazendo parecer que, no Brasil, o crime com-
de Goiás e para a geração de riquezas e, se transfe- pensa.
rido, certamente dará lucro a pequenos grupos. Parabéns ao Centro de Direitos Humanos Hen-

É nesse sentido, Sr. Presidente, que questio- rique Trindade pela luta em prol dos direitos huma-
namos mais uma vez a venda da Usina Cachoeira nos.
Dourada de Goiás.

Outro assunto, Sr. Presidente. O Plano Real já
completa três anos, e queremos fazer um apelo,
neste momento de entressafra, no sentido que o Go
verno apoie a agricultura brasileira, principalmente a
agricultura familiar, os pequenos e médios fazendei
ros que estão sustentando o Programa de Estabiliza
ção Econômica, com juros altos e falta de dinheiro. A
falta de incentivo tem levado a agricultura brasileira
a uma verdadeiro estrangulamento.

Por isso, é importante apoiar o Banco do Bra
sil, que foi e ainda poderá ser o verdadeiro banco da
produção brasileira, mas que também se encontra
estrangulado. É preciso usar os recursos do Fundo
Centro-Oeste para que a nossa agricultura, que
cada vez mais produz alimentos para o povo brasi
leiro, seja apoiada e estimulada.

Ao lado disso, também fazemos apelo no senti
do de uma política de reforma agrária melhor, que
realmente assente os milhões e milhões de sem-ter
ra que vivem no Brasil.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de regis
trar que, na sexta-feira próxima passada, na cidade
de Cuiabá, foi realizado pelo Centro de Direitos Hu
manos Henrique Trindade o 22 Júri Popular, que, de
maneira simbólica, julgou a impunidade no Estado
do Mato Grosso.

Foram analisados casos do Paralelo 13, como
o ocorrido em 1962, quando a firma Arruda e Jun
queira assassinou dezenas de índios cintas largas.



Portanto, fica registrada a questão de ordem
de V. Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Vamos
dar continuidade aos trabalhos, ratificandQ o n~
apelo aos Deputados presentes na Casa no sentido
de que acorram ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a
palavra o nobre Deputado Paulo Feijã.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSOB - AJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputa
dos, o processo eleitoral no Estado do Rio de Janei
ro, sem dúvida alguma, já se encontra instalado,
mesmo sem que os partidos políticos tenham oficiali
zado suas candidaturas ou escolhido nomes para
que concorram aos cargos majoritários. É certo que
alguns nomes já estão nas ruas, inclusive o do Go
vemador Marcelo Allencar, candidato do PSDB à
reeleição, concorrendo contra outros postulantes
que pretendem ser indicados pelo PFL, PT, por e
demais partidos, alguns de menor expressão.

Estou acompanhando essa campanha que os
candidatos que pretendem concorrer contra o .Sr.
Marcelo Allencar estão fazendo, cada qual a seu
modo, sempre procurando desfazer ou, pelo menos,
minimizar a grande administração que faz o ,atual
Governador, que soube recuperar, moralizar e mod
ernizar os vários segmentos administrativos, inovan
do sobretudo no programa de desestatização, fator
de liberação do Estado de entraves e prejuízos que
se acumulavam ao longo de muitos anos.

Mas o povo não se deixa iludir. Tanto é assim
que as mais recentes pesquisas rnostram cresci
mento na aceitação popular da administração de
Marcelo Allencar. É certo que houve um perí0d9 de
declínio em razão de medidas duras e não J)9pulares
que necessariamente foram tomadas, atingindo' gru
pos corporativos e interesses localizados, segmen
tos estes que se levantaram contra o Governo, mas
que não se fizerem prevalecer, culminando por aflo
rar, agora, a verdade dos fatos, que sempre'esteve
ao lado daquele Governo. O Governo do EstalX> do
Rio de Janeiro esteye correto sempre que atiJoU,de
modo enérgico, contra os desmandos e abusos her
dados de administrações anteriores.
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caçóes de Comissão Parlamentar de inqUé-- . Assim, entendidas pela opinião pública, as de-
rito que se realizarem fora de Brasília. . cisõ8$, do Governo já~ tornam fator preponderante

§ 1º Em nenhum caso,. ainda que ~ .~'<x,)mposição dos índices de popularidade e de
trate de reunião extraordinária, o seu horário preferência, assumindo o nome de Marcelo Allencar
poderá coincidir com o da Ordem do Dia da o segundo lugar nas mais recentes pesquisas, com
sessão ordinária ou extraordinária da CAma- salt~ extraordinário em relação aos percentuais an-
ra ou do Congresso Nacional.· terioimente verificados.

Não se .pode duvidar, desde agora, que o atual
Governador do Estado do Rio de Janeiro tem todas
as condições de reeleger-se, sobretudo porque o
povo- saberá entender a necessidade de se dar con
tinuidade a um programa moralizador de governo, no
qual se incluem as privatizações. Os recursos adqui
ridos com as privatizações ajudam na solução dos
graves problemas sociais que, de outro modo, não
poderiam ser solucionados a curto e médio prazos.

Manifestando mais uma vez o meu apoio ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro e cumprimen
tàhdo o Sr. Governador pelos índices de aprovação
que vem merecendo nas pesquisas aqui menciona
daS, julgo ser oportuno defender que parcela ponde
rável' dos recursos oriundos das privatizações seja
apliC8da nos municípios do interior do Estado, pois,
segundo a imprensa, tais recursos se destinam ape
nas à Baixada Auminense.

Não desconheço que a Baixada Fluminense te
nha problemas soCiais graves e que se alongam no
tempo. Mas o mesmo ocorre no interior fluminense,
especialmente nas regiões norte e noroeste, nas
quais o Estado tem investido pouco ou quase nada,
se comparado aos investimentos feitos em outras re
giões e na Capital.

Espero do Sr. Marcelo Allencar toda a atenção
para este meu apelo, pois que o faço em nome da
lealdade com que sempre me postei frente ao Go
verno do Estado do Rio de Janeiro e ao Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Assim, é lí
cito esperar do Governador que se volte com inegá
vel interesse para o norte e o noroeste fluminenses,
destinando àquelas regiões os recursos necessários
à solução de seus problemas, recursos estes que
podem ser obtidoS com as privatizações que o Esta
do vem fazendo de modo eficiente e lucrativo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, espe
.rando que o Govemador realmente olhe para o inte
·rioi', porque ,aquela região não pode mais esperar.

O SR. ROBERTO PAULINO (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
siso 'Parlamentâres, quero régistrar o excelente tra
'balho desenvolvido peJo Prefeito de Alagoinha, o
ilust~e e caro correligionário Ricardo Amadeu de Lira
,Beltrão, da região do brejo paraibano. São obras de
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grande repercussão social, que beneficiam toda a sexta-feira, dita pelo Líder do PSDB, Deputado mi-
comunidade. Trata-se da recuperação de escolas, neiro Aécio Neves - creio que ela não saiu da boca
postos de saúde, moradias, biblioteca, calçamento, nem do coração de S. Exª. Disse S. EXª literalmente:
mercado público, iluminação, asfalto, enfim, uma in- "O último mineiro que ficou contra o Governo foi Ti-
findável lista de benfeitorias que seria difícil relatar, radentes, e não foi muito feliz".
Ricardo é filho da ex-Prefeita Lia Beltrão e do Advo- Ora, além do mau gosto, do péssimo senso de
gado Geraldo Beltrão. humor e da falta de criatividade, essa frase revela

Sr. Presidente, creio que existem nesta Casa uma certa cultura que estamos vivendo nesta Casa.
513 municipalistas. Todos têm o maior interesse em Creio que os mineiros, em sua totalidade, não con-
defender seus Municípios e suas bases. Por este cordam com esse tipo de afirmativa. Isso é uma difa-
rnotivo, tenho certeza de que os Líderes dos partidos mação, uma provocação de péssimo gosto, que saiu
e todas as facções vão encontrar uma solução, che- da cabeça de um Líder governista.
gar a um consenso para o assunto ora em discussão Sr. Presidente, creio que o debate sobre o FEF
nesta Casa e que vem, ao longo dos meses, sendo deixou em todos nós esse sentimento, essa preocu-
debatido junto aos prefeitos e vereadores. Hoje mes- pação com a situação dos municípios. Não quere-
mo recebi vários tefonemas e fax de prefeitos e ve- mos fazer parte desse discurso, que ontem tomou
readores interessados na votação do FEF. proporções catastróficas. De repente, várias Lideran-

Na última segunda-feira, estive em João Pes- ças do Governo chantageiam escandalosamente,
soa e participei de uma reunião com alguns prefei- afirmando que a não-aprovação do FEF vai levar o
tos. Posso citar aqui o prefeito de Araçagi, na Paraí- real à bancarrota, ao desastre completo. Isso é um
ba, que ao assumir o cargo recebeu 210 mil reais de absurdo!
FPM - no Nordeste, os municípios sobrevivem ape- Concordo com o Deputado Fernando Gabeira,
nas com o FPM. Neste mês de julho, a Prefeitura de que disse que de tanto anunciarem a morte do real,
Araçari vai receber 110 mil reais, ou seja, 50%. Só chegará o momento em que não teremos como cele-
que a Prefeitura pagou - aliás, o dinheiro foi seqües- bra-Ia, porque, quando acontecer, não será mais
trado -, 23 mil reais em ações trabalhistas, o que uma surpressa.
corresponde a praticamente 20%. Quer dizer, o Pre- Essa frase do nobre líder do PSDB exprime
feito, no final, vai receber apenas 30% do que havia conformismo, bajulação, negação da atividade parla-
recebido em janeiro. Trata-se de assunto delicado mentar, impossibilidade de se fazer oposição e até
que precisa de reflexão. Não vamos radicalizar. Va- de se ter um mínimo de altivez para exercer o man-
mos, sim, encontrar uma saída satisfatória que aten- dato nesta Casa.
da a todos. Sabemos que a crise é muito grande nos Registro minha indignação contra esse tipo de
municípios. Isso vem afetando diretamente todos comportamento, contra esse tipo de cultura política
nós, Parlamentares, que convivemos diuturnamente que querem implantar nesta casa. Creio que temos
com nossa base eleitoral. O Governo tem que estar outro papel. Afinal os carrascos que estraçalharam
sensível a este problema, porque quando há crise na Tiradentes há mais de um século foram felizes, eram
base surgem as greves, os problemas com os sem- de certa maneira bem-sucedidos na mídia e partici.
terra, com os sem-teto. A atual crise na Polícia MiIi- pavam do Governo. Naquele momento, Tiradentes
tar é também reflexo da crise dos municípios. Falo não foi feliz. Mas foi graças a sua teimosia e a sua
isso com certa autoridade, porque fui prefeito do Mu- capacidade de resistir aos poderosos da época, ao
nicípio de Guarabira por duas vezes. Tenho mantido seu heroísmo de combater a corrupta e decadente
contato direto e diuturno com prefeitos e vereadores. Coroa portuguesa que Tiradentes deu outro rumo à
Eu sou municipalista, mas não sou o único. Todos história desta Nação. E se, àquela época, Joaquim
os Parlamentares desta Casa querem o bem para Silvério dos Reis foi feliz, ganhou projeção na mídia, '
seus municípios. Estamos torcendo para que os Iíde- lamento que esse paralelo que o Deputado Aécio
res encontrem uma solução, a fim de que possamos Neves faz ainda continue acontecendo. Até porque
comemorar a vitória dos municípios. quem governava o Brasil naqueles tempos era Ma-

Era o que tinha a dizer. ria, a Louca, uma rainha portuguesa. Eram esses
O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE. que se davam bem naqüela época.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Portanto, quero, neste meu pronunciamento,
Parlamentares, peço a atenção de V. Exªs para uma reafirmar que esta Casa tem compromisso moral e
frase, publicada pelo Correio Braziliense na última ético. Ela não pode ser conformista, tem de levantar
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. )z e votar o FEF hoje, com integridade e preo- bre Deputado, estou ao lado daqueles que querem
F, ";Ida com a situação dos municípios. Não vamos reconstituir este País com base na democracia, na Ii-

:Jai;{ar a cabeça. Não vamos pensar que não sere- berdade e na justiça social.
mos felizes, como não o foi Tiradentes àquela épo- Afirmações como essas, que V. ExA pouco se
ca. Mas não façamos o papel de Joaquim Silvério preocupa em confirmar se realmente partiram de um
dos Reis nesta Casa, negando o exercício da demo- colega, não ajudam, não contribuem para o debate
cracia, o direito de ser oposição, baixando a cabeça democrático, não contribuem para o bom relaciona-
para os poderosos da ocasião. mento entre aqueles que, nesta Casa, mesmo tendo

Por isso, faço um apelo à bancada mineira no posições diferentes e muitas vezes conflitantes, têm
sentido de que se manifeste sobre esse tipo de Iin- a obrigação e o dever de se respeitar mutuamente.
guagem, que, além de ser de mau gosto e desne- O respeito é a base da relação democrática, que faz
cessária, revela uma cultura de submissão e de con- com que o Congresso Nacional seja o estuário, seja
formismo que não deve fazer parte de uma Nação o local adequado para a reconstrução do País e,
que se pretende democrática e cidadã. dessa forma, para os grandes debates nacionais.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Não é lícito, portanto, Sr. Presidente, usar a tri-
palavra como Líder do PSDB, para uma Comunica- buna desta Casa para acusações, para afirmações
ção de Liderança. absolutamente frágeis e diria até mesmo levianas

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. como essa.
EXª a palavra, dispondo de até nove minutos. Sou forjado, nobre Deputado, na luta pela de-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Como Lí- mocracia. Venho de um Estado que tem a consciên-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pen- cia clara da sua responsabilidade na construção
sei muito sobre se valia a pena deixar o gabinete da deste novo Brasil. Tenha V. EXª absoluta certeza de
Liderança do PSDB, onde estamos em reunião per- que terá em mim, mesmo nos momentos em que
manente em busca da aprovação de avanços da conflitarmos nas idéias, o respeito que merece cada
maior relevância para o País, para vir a esta tribuna um dos Parlamentares que vêm para esta Casa pelo
fazer não uma defesa, mas responder a alguns ata- voto popular.
ques. Pensei se valia a pena pelo ridículo das afir- Portanto, repudio veementemente as afirmaçõ-
mações feitas por um Parlamentar que pega uma es que aqui faz V. EXª, que pega uma frase do fol-
nota de jornal e a transforma numa declaração efeti- clore da política mineira - certamente muito rico -, e
va deste Parlamentar. debita a este Parlamentar. Penso que V. Ex~ conhe-

Faço, portanto, como Deputado e não como Lí- ce pelo menos um pouco a nossa trajetória e, parti-
der, uma afirmação a meu ver extremamente neces- cularmente, a trajetória do Estado de Minas Gerais
sária neste momento, até para que ela, de forma di- na busca da liberdade e da consolidação da demo-
dática, sirva para lembrar a esse nobre Parlamentar cracia no País.
que me antecedeu um pouco da história recente Era o que tinha a dizer.
deste País.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
A frase a qual S. EXª se refere, que já entrou fui citado e, por esta razão peço a palavra pela or-

para o folclore da política mineira, atribuída a vários
outros mineiros, nada tem de efetivo e nenhuma demo
coincidência tem com a História do Brasil. O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nobre

Lembro ao ilustre Parlamentar que foi exata- Deputado Femando Ferro, essa tréplica de V. Ex!!
.,lente em Minas Gerais, para muito orgulho nosso, não é possível pelo Regimento Interno. A citação

que bradaram os primeiros gritos a favor da Iiberda- não foi ofensiva; foi tão elegante e dura quanto duro
de, a favor da independência. Foi ali, nobre Deputa- e elegante foi o pronunciamento de V. EXª.
do Fernando Ferro, mais recentemente - acho que Por esta razão, indefiro, de forma desconfortá-
V. EXª se lembra desse fato, pelo menos teria obri- vel até, o pedido feito por V. EXª.
gação de se lembrar - que surgiram articulações O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
para a derrocada do· regime militar e para o restabe- permita-me treplicar não para rebater, mas para fa-
lecimento da democracia em nosso País. Lémbro-' zer uma consideração que inclusive 'evitaria criar um
me muito bem desse período, nobre Deputado, por- fosso entre o Deputado Aécio Neves e eu. Seria in-
que estava ao lado daqueles que queriam a redemo- teressante inclusive para lhe solicitar uma explicação
cratização, que enfrentaram a ditadura. E, hoje, no- a partir da intervenção que S. EXª fez.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Seria in- do profundamente a autonomia federativa e o pacto
teressante, mas a Mesa mantém a decisão, sabendo federativo, numa interferência indevida e perigosa
que não está garroteando o direito de V. EXª. nas contas dos Estados, tirando destes a autonomia

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo administrativa, o poder de decidir como melhor apli-
a palavra ao nobre Deputado João Fassarella. car os seus recursos, de fazer a política pública vol-

O SR. JOÃO FASSARELLA (Bloco/PT - MG. tada para a saúde, para a educação, para a segu-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. rança. São essas as condições que estão sendo im-
Deputados, trago a esta Casa a discussão sobre um postas para a renegociação dessa dívida.
projeto de lei que tramita na Comissão de Orçamen- Sr. Presidente, fazemos aqui um apelo para
to e que visa a abertura de um crédito especial no que não se vote esse crédito sem antes se apreciar
valor de 103 bilhões de reais. Sem dúvida alguma, é o mérito das medidas provisórias que lhes deram ori-
o maior crédito que já tramitou nesta Casa. gemo Caso contrário, estaremos contribuindo ainda

:=ste crédito se destina à renegociação da dívi- mais para aprofundar o caos em que se encontra a
da dos Estados. Noventa por cento dessa dívida diz quase totalidade dos Estados, inviabilizados lia sua
respeito a quatro Estados: São Paulo, cerca de 46 capacidade de bem cuidar da saúde, da educação e
bilhões; Minas Gerais, cerca de 9 bilhões e meio; da segurança pública.
Rio Grande do Sul, cerca de 7 bilhões; e Rio de Ja- Lembramos a situação, por exemplo, do Es-
neiro, cerca de 7 bilhões. tado de Minas Gerais, administrado pelo PSDB.

; Na renegociação dessa dívida, Sr. Presiden- Vemos agora o Sr. Eduardo Azeredo ficar de joe-
te, ~squece-se o Governo Federal de que o princi- lhos, submisso perante a União, em busca de re-
pai! responsável pela situação calamitosa e difícil cursos para poder equacionar as dificuldades do
em' que se encontra a quase totalidade dos Esta- Estado. S. EXª não tem recebido a devida atenção
dQ~ é exatamente a política econômica adotada por parte do Governo Federal e, além disso, está
pela União, primeiro, no que diz respeito à escor- sendo empurrado para um acordo que não vai re~

chante, incompreensível e excessivamente alta solver o problema a curto prazo. Pelo contrário, vai
taxa de juros. Grande parte do aumento da dívida agravar, a longo prazo, ainda mais a situação não
'dos Estados e Municípios é por conta da elevada só de Minas Gerais, mas de tod0l=l os Estados bra-
taxa de juros. sileiros.

Em segundo lugar, não se pode esquecer tam- Era o que tinha a dizer.
bém de que a dívida dos Estados é fruto da política Durante o discurso do Sr. João Fassa-
de uma concentração de receitas adotada pelo Go- relia, o Sr. Nelson Trad, 2º Secretário, deixa
vemo Federal, haja vista o FEF - Fundo de Estabili- a cadeira da presidência, que é ocupada
zação Fiscal, com o qual se procura estabilizar as fi- pelo Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente.
nanças da União às custas da finanças dos Estados
e Municípios. Além do FEF, temos a conhecida Lei O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
Kandir, que desonerou as exportações sem que fos- peço a palavrapela ordem.
se feita ainda qualquer compensação aos Estados O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes - Tem
pela perda das suas receitas. V, EXª a palavra.

Portanto, essas são as principais causas das O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
dificuldades por que passam hoje a quase totalidade Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
dos nossos Estados. te, faculta-me o Regimento Interno, em seu art. 96, o

Ora, a única justificativa e base legal para a re- direito de formular uma reclamação, o que passo a
negociação dessa dívida e para a abertura desse fazer neste instante.
crédito de 103 bilhões são duas medidas provisórias, Anteriormente, no debate sobre o FEF, fiz uma
editadas pelo Governo. Acho inconcebível que esta intervenção. Posteriormente, fui citadO" nominalmen-
Casa vote esse crédito sem antes apreciar no mérito te e me foi negado o direito de réplica, de contraditar
as medidas provisórias que lhe dão origem e funda- o que disse o Líder do PSDB, Deputado Aécio Ne-
mento. ves, sobre uma afirmação que fiz.

É indispensável discutir as condições que es- Era minha intenção exatamente pedir ao Depu-
tão sendo impostas aos Estados para a renegocia- tado que fizesse uma autocrítica ou que processas-
ção de suas dívidas. Permite-se inclusive que a se o jornalista, porque efetivamente S. EXª disse a
União possa adentrar nas contas do Estado, atingin- frase com o seguinte teor: "O último mineiro que fi-
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cou contra o Governo foi Tiradentes e não foi muito
feliz".

Em função disso, fiz um comentário, houve sua
réplica e me foi negado o direito de pedir esclareci
mentos.

Se por acaso o Deputado Aécio Neves não dis
se essa frase, peço desculpas publicamente a S.
EXª. Porém, se a fez, tem S. EXª de assumir e fazer
uma autocrítica. No caso de ter havido alguma alte
ração, que S. EXª processe o jornal ou o jornalista
por uma inverdade que, inclusive, compromete sua
atuação política nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Ape
sar de a reclamação não proceder, nobre Deputado,
de qualquer modo fica o registro.

A Mesa parabeniza V. EXª pOi'" este gesto de
grandeza.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Deputado Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs:
Deputados, quero voltar a falar do FEF, porque o
tema está na Ordem do Dia e são insistentes as dis
cussões dos Srs. Pariamentares a respeito do assunto.
Ontem os Líderes do Govemo, mais propriamente a
Liderança que comanda o Govemo nesta Casa, a do
PFL, insistiu de forma permanente que o Fundo é a
salvação do plano econômico do Govemo.

Sr. Presidente, reafirmo que o FEF retira recur
sos dos Municípios, cujos representantes tiveram a
coragem de vir aqui para questiona suas perdas e
esse empréstimo indecente e vergoiihoso que o Go
vemo propôs junto ao Banco Mundial, pelo qual os
Municípios, que já estão perdendo, ainda ficariam
endividados, o que é totalmente insano e absurdo.
Mas os Municípios tiveram a coragem, através de
suas associações e várias entidades municipalistas,
de vir aqui e contestar essa política do Governo jun
to ao FEF.

Além disso, ainda há o prejuízo para o Estado,
alguns já falidos e negociando suas dívidas com o
Governo. Ora, um Estado tem 100 milhões de reais
a receber, e negocia com o Governo uma dívida as
tronômica! Por que não receber esse dinheiro que
lhe pertence?

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, insisto
nessa questão porque de fato o que cria problemas
para o plano que se instalou no País não são os re
cursos que poderão deixar de vir do FPM, FPE, ou
dos fundos constitucionais. É uma farsa dizer.que se
não aprovarmos o Fundo de Estabilização Fiscal o
planQ.. econômico.do Governo vai por água abaixo.



Está na hora de o Brasil acompanhar o exem
plo de diversas democracias do mundo. Não pode
mos mais ficar à mercê dos financiamentos de pes
soas jurídicas, principalmente de grandes empreitei
ras e bancos. Precisamos instituir o financiamento
público das campanhas, para permitir uma disputa
igualitária dentro e fora do partido.

Essa idéia do financiamento público é acompa
nhada, dentre outros, de elementos como a proibi
ção de doações de pessoas jurídicas; estabeleci
mento de teto para gastos - não pode um candidato à
Presidência da República gastar mais de 10 milhões, e
um candidato a Deputado Federal mais de 200 mil reais
em campanhas; prestação de contas mensal, buscando
a transparência; potencialização do Fundo Partidário por
dez. No ano passado, foram 40 milhões. Para o ano das
eleições, serão 400 milhões, distribuídos proporcional
mente aos partidos, segundo a votação da última elei
ção geral, de tal forma que o PMDB, com 22% dos
votos, será o maior beneficiado.

Com isso, Sr. Presidente, teremos o reconhe
cimento público das fontes dos recursos dos can
didatos e transparência, em razão da prestação de
contas mensais. Com o estabelecimento do '.teto,
todos saberíamos quànto cada candidato poderia
gastar. O financiamento público não é a invenção
da roda, não é uma novidade exclusiva daqui. Vá
rios países já o adotam, permitindo o acompanha
mento da sociedade e evitando que os eleitos te
nham de prestar contas às grandes empreiteiras e
aos bancos.

O financiamento público é a garantia da demo
cratização da disputa, principalmente para os cargos
proporcionais.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoS 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr-'s e Srs. Deputados, onde é que o Governo
está aplicando os cerca de R$4,16 bilhões reserva
dos no Orçamento da União de 1997 para a conces
são de reajuste aos servidores públicos federais? Os
servidores e os partidos de oposição no Congresso
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tados, paralelamente à discussão do FEF, nesta ser diferente. Por isso, é importante que os Srs. De-
convocação extraordinária estamos, na Comissão putados adotem a idéia de que é preciso que te-
Especial, discutindo a Lei Eleitoral, e a primeira me- nham sessenta dias de campanha na televisão e no
dida positiva, que vale a pena destacar, é que o Re- rádio, uma hora no período da tarde, uma hora no
lator acatou sugestão apresentada pela bancada do período da noite e mais as inserções.
PT e por diversos outros Deputados da Comissão, Ressalto, como segundo aspecto, o veIo em
transformando a lei que regulamentaria somente a branco. Esse resquício da ditadura precisa sew retira-
eleição de 1998 numa lei permanente para as eleiçõ- do da legislação. Voto branco não é voto válido.
es. Para que possamos computar os votos válidos nomi-

Acho importante que essa matéria, sobre a nais nas legendas, precisamos retirar esse dispositi-
qual todos os Srs. Deputados têm opiniões a dar, vo.
seja debatida e estendida pelo conjunto da Casa,
para que possamos, ao final do debate, aprovar uma
lei que seja efetivamente democrática e faça com
que a disputa seja mais igualitária nas eleições do
ano que vem e nas próximas.

Gostaria de destacar alguns pontos da Lei Elei
toral que considero importantes, para que esta Casa
tenha conhecimento e se prepare para a votação
que se aproxima. O primeiro ponto, como já disse, é
o dispositivo que regulamenta as eleições com uma
lei permanente. Mas, para ser uma lei permanente, é
necessário que seja uma lei democrática. Para ser
democrática, é preciso que' sejam adotados alguns
mecanismos que garantam, portanto, a democracia.

O primeiro deles é o fato de que a propaganda
de rádio e televisão não pode ficar somente nos qua
renta e cinco dias, durante cinqüenta minutos diários
no período da tarde e cinqüenta minutos diários no
período da noite. Precisamos, primeiro, de sessenta
dias de televisão. No caso específico, não estamos
contando ainda com o fato de que, do nosso ponto
de vista, será preciso a desincompatibilização, pois
Presidente, Governadores e Prefeitos já fazem cam
panha durante o ano todo; o tempo todo fazem cam
panha. Vejam o caso do Presidente Fernando Henri
que Cardoso! Já está em campanha, já sobe em
trem e já anda pelas ruas como se fosse candidato a
Presidente da República, e seus adversários terão
somente quarenta e cinco dias para apresentar suas
propostas. No caso das eleições de 1998, uma elei
ção casada - para Presidente, Governador, Sena
dor, Deputado Estadual e Federal-, temos, nos dias
pares da semana, cinqüenta minutos a serem dividi
dos entre Governador, Senador e Deputado Esta
dual, sobrando vinte minutos para o debate sobre os
programas dos Governos dos Estados.

Quero deixar claro que esta Casa, ao votar a
lei, não pode ficar ao sabor da conjuntura e da corre
lação de forças que está estabelecida no momento.
Precisamos fazer uma lei que hoje tenha valor para
a força que está estabelecida, mas amanhã poderá
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Nacional continuam a cobrar do Governo essa res- nômico e Bamerindus, o Governo gastou R$15,8 bi-
posta. Ihões nos últimos dois anos.

Será que o Governo está destinando esses re- Por acaso é este o Governo da justiça social?
cursos para cobrir os rombos de bancos privados Não. Este é o Governo das elites, dos banqueiros,
quebrados? Será que esses recursos estão sendo dos poderosos do capital. Não é, de maneira algu-
empregados para salvar banqueiros falidos, como os ma, o Governo dos trabalhadores e dos assalaria-
R$20,8 bilhões usados no PROER desde 1995? dos, conforme se verifica pelo arrocho salarial que

O Congresso Nacional deve cobrar do Governo vem impondo aos servidores públicos nos últimos
uma posição com relação a esse assunto, diante da anos.
grave situação financeira em que se encontra a mas- Esperamos para breve a resposta da Comis-
sa servidora, que está há mais de dois anos e meio são Mista de Orçamento com relação ao nosso re-
sem receber qualquer reajuste salarial. querimento de informação para darmos a conhecer

Tais recursos, consignados em rubrica especí- ao povo brasileiro a destinação irregular que está
fica, ou seja, a de gastos previstos com servidores sendo dada aos R$4,16 bilhões reservados no Orça-
ativos e inativos, somente podem ser utilizados pelo mento de 1997 para o pagamento de reajuste sala-
Governo para atender a essa finalidade. rial aos servidores, ou se o Governo continua reten-

Se o Governo estiver utilizando os R$4,16 bi- do tais recursos para fazer caixa.
Ihões reservados para a concessão de um reajuste Era o que tinha a dizer.
aos servidores para fazer caixa ou para cobrir esse O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pro-
ou aquele rombo financeiro, estará cometendo uma nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
grave irregularidade. Srs. Deputados, o Município de Manacapuru corn-

Os recursos destinados ao reajuste dos servi- pleta hoje 65 anos de valente existência. Conhece
dores públicos, no nosso entendimento, não podem crises e vitórias. Conhece lutas e sofrimentos. Só
ser desviados para outras rubricas para atender a fi- não conhece a desesperança, até porque seu povo
nalidades escusas. é resistente e profundamente preparado para viver.

Os R$4,16 bilhões só podem ser gastos no pa- Desta tribuna, Sr. Presidente, e aproveitando a
gamento do reajuste dos servidores. São recursos generosa concessão o que V. Ex" me fez, cumpri-
aprovados pelo Congresso Nacional para atender mento o Prefeito Angelus Figueira, que vai realizan-
única e exclusivamente a esse objetivo. do mandato empreendedor e ousado, lúcido e obsti-

Encaminhamos à Comissão Mista de Orça- nado. Cumprimento igualmente o Vice-Prefeito Uno
mento um requerimento de informação para saber, Chíxaro, advogado brilhante, homem público prepa-
junto aos órgãos de acompanhamento da execu- rado que tive a honra, em 1989, de nomear para a
ção orçamentária no Parlamento, se o Governo já Procuradoria-Geral do Município de Manaus.
gastou e como gastou esses R$4,16 bilhões. Isto Manacapuru aniversaria sabendo que tem dire-
porque, como todos nós sabemos, até hoje, dois ção. Gente abnegada está ao seu lado para cumprir
anos e meio depois da posse do Governo FHC, os um destino de grandeza.
servidores públicos federais continuam na penúria Parabéns a Figueira, Chíxaro e a todos mana-
financeira, recorrendo ao cheque especial e a capurenses ou não, que vivem nesse belo e futuro
agiotas todos os meses para atender aos seus Município do Rio Solimões.
compromissos.

Enquanto o Governo Federal resiste em em- Eu, que estou a serviço do Amazonas, tenho
pregar os R$4,16 bilhões para reajustar os salá- muito orgulho de solidarizar-me com a bela gestão
rios dos servidores, este mesmo Governo destina, que o povo elegeu, contra o poder econômico e a in-
no Orçamento de 1997, R$25,2 bilhões somente justiça, em 3 de outubro de 1996.
para o pagamento dos juros das dívidas interna e Manacapuru sabe fazer história, e eu aprendi a
externa. admirá-Ia profundamente.

Enquanto o Governo se nega a pagar um rea- Era o que tinha a dizer.
juste de 10% ao funcionalismo público, conforme O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
previsto no Orçamento deste ano, salva banqueiros Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
falidos com' o Proer, que já consumiu o total de srªs e Srs. Deputados, aí estão, completos, três
R$20,8 bilhões em dinheiro público. Somente para ti- anos de estabilização monetária. Vão ficando para
rar da lama da insolvência os Bancos Nacional, Eco- trás aqueles tempos de angústia, um tempo que se
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prolongou por quase trinta anos, quando para cada ci- muitos bilhões de reais para os cofres da Nação,
dadão, para cada chefe de família era impossível orga- que espera agora que tais recursos retornem ao
nizar um orçamento doméstico, mês a mês, já que a contribuinte na forma de serviços os mais diversos
inflação desmedida e imprevisível ia correndo, acele- e necessários, todos igualmente caóticos.
radamente, o valor nominal de seu salário. Há tropeços os mais justificáveis para as re-

Neste.aspecto, impossível negar, são outros os formas do Estado e da Previdência na forma como
tempos. E o cenário em que estamos vivendo deve, foram submetidas pelo Sr. Fernando Henrique a
por isso mesmo, ser mantido. Melhor ainda, deve ser este Poder Legislativo. E se justificam as diversas
reforçado para impedir que políticas malsãs e de in- reações a elas opostas, porque fica difícil aceitar
teresse de pequenos grupos possam, de alguma for- que a crise do Estado, principalmente de suas
ma, destruí-lo. combalidas finanças, seja lançadas nas costas de

Mas a euforia oficial quanto aos resultados um servidor público desrespeitado, com freqüência,
do Real nos está parecendo um tanto exagerada. em seus direitos mais comezinhos e de um aposen-
O real é uma moeda estável, mas não uma moeda tado ou pensionista que somente à base de milagres
forte. 5eu poder aquisitivo está longe, bem longe domésticos e cotidianos consegue ir vivendo.
de beirar aquele das moedas dos países capitalis- O Estado está falido e precisa ser, no Brasil,
tas centrais, a partir do dólar. Um exemplo dos praticamente reinventado. O Estado que aí está foi
mais prosaicos, aliás, pode nos servir de amostra. montado com o objetivo quase que exclusivo de
É que o turista brasileiro segue comprando em atender à insaciabilidade de uma elite dirigente irra-
Miami, por 200 dólares, a mesma televisão que lhe cional e parasitária. Para com esse Estado não te-
custaria, no Brasil, mais de 400 reais. É certo que mos qualquer compromisso. Reformá-lo é, para nós
não estamos diante de uma exemplificação acadê- e por isso mesmo, desprivatizá-Io, é fazer com que
mica, embora válida e capaz, por isso mesmo, de cumpra as obrigações para as quais foi criado nos
melhor nos abrir os olhos para o que de fato ocor- tempos históricos: servir à comunidade, sem exceçõ-
re em nosso País. es, sem preconceitos, sem exclusões.

O Sr. Presidente da República, eufórico, insiste A Previdência está falida. Do mesmo modo o
em dizer que medidas outras, complementares, pre- Estado fez com que assim o fosse. Pelos tempos
cisam ser adotadas para permitir a permanência do afora, deixando de lado os cálculos atuariais bási-
atual quadro de estabilidade em que estamos viven- cos, os diversos governos da República foram crian-
do. E não nos referimos, aqui, às reformas de base, do algumas aposentadorias injustificadas e eivadas
tidas e havidas como o "abre-te-sésamo" para todas de privilégio, um dos quais, o que nos parece mate-
nossas mazelas. mática e socialmente injusto, o fato de alguns pou-

É que colocaram para a Nação inteira a necessi- cos poderem auferir benefícios sem jamais terem
dade de um Fundo Social de Emergência, a fim de que contribuído para isso.
o Poder Executivo pudesse dispor de recursos míni- Mas isto é apenas um aspecto, relevante que
mos para tocar o barco do Estado, cujos cofres se ha- seja, da crise previdenciária. Não são poucos os
viam, de fato, exaurido. Tal fundo, que se revelou, no sempre excelentes documentos da ANFIP, a Asso-
decurso de sua aplicação, não ser nem de emergên- ciação Nacional dos Fiscais da Previdência, que nos
cia, nem de cunho social, foi rebatizado de Fundo de comprovam o elevado índice de sonegação, de frau-
Estabilização Fiscal, que o próprio Governo pede seja des - e que fraudes! - que, em conjunto, arrancam
prorrogado, acabando por tomar permanente aquilo do fundo previdenciário os recursos mais vultosos,
que, desde sua origem, se afirmava ser provisório. enfraquecendo sua estrutura financeira, gerando o

Além do Imposto sobre Operações Financei- caos com que hoje nos deparamos. Tal tipo de previ-
ras, o ISOF, entendeu o Executivo que seria ne- dência, que beneficia o capital e prejudica o traba-
cessário criar uma Contribuição Provisória sobre lho, tem que ser reformada!
Movimentação Financeira - nome diferente para Não cremos, Sr. Presidente, que haja a ne-
a mesma fonte d.e recursos - a CPMF, com a cessidade de mais nos estendermos sobre a ques-
qual, provisoriame.nte, se amontoaria dinheiro tão. Reformas hão de ser feitas, com ou contra a
para liquidar com a situação caótica da 'saúde vontade dó Governo, mas se buscárá impedir que,
pública brasileira. com elas, os prejudicados sigam sendo sempre os

E o Sr. Presidente conseguiu a aprovação dos mesmos, isto é, os assalariados. De mais a mais,
dois novos impostos, ou seja, conseguiu aporte de a dívida social continua crescendo sem que se vis-
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lumbre, no rol de políticas governamentais, nada ou cômodos de um imóvel que teria no máximo 27 me-
quase nada que tenha por objetivo pelo menos redu- tros quadrados de área.
zi-Ia. O Sr. Ministro da Fazenda, aliás, já prestou de-" O Estado brasileiro deve priorizar a questão
clarações afirmando que as medidas de melhoria de habitacional com inadiável urgência, visando a elimi-
vida para nossa população ainda devem esperar uns~ nar o déficit habitacional crônico. Mas para isso ha-
tantos anos. Pergunta-se, de ~ronto: e a fome, a mi- verá de facilitar aos menos favorecidos, casas que
serabilidade, a morte, ~nfim, podem esperar durante respeitem a dignidade humana. Caso contrário, não
o mesmo prazo? É claro que não. se estará realizando o quimérico sonho da casa pró-

Era o que tinha q "dizer. pria, e, sim, infligindo aos pobres um verdadeiro pe-
O SR. COSTA FJ:RREIRA (PFL - MA. Pronun- sadelo. e aumentando ainda mais suas aflições coti-

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, srªs e Srs. dianas, que, aliás, não são pOllcas.
Deputados, a política habitacional brasileira distan-; Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Brasil
ciou-se dos seus objetivos básicos que inspiraram' deve resgatar a dívida social devida a seu povo para
sua implantação no País. Ao invés de solucionar o minimizar os angustiantes sofrimentos a que vem
problema da casa própria para as camadas mais po- sendo submetidos há tanto tempo, os quais já estão
bres da população, acabóu favorecendo os segmen- chegando a tal ponto que só uma ação conjunta do
tos detentores de maiores recursos financeiros. Hou- Governo e seus Poderes específicos para um as-
ve época em que o sis1ema financiava a àquisiçã~ sunto que seria capaz de estancar os aviltantes des-
de casas em balneários: . confortos, no caso especial, a habitação, devendo,

Mas, recentemente, o Governo Federal tomou ainda, ser implantada uma política adequada com os
uma louvável medida objetivando minorar o proble- propósitos exclusivos de preencher este vazio que
ma da casa própria da 'classe média. No papel, o faz- flutuar todos, principalmente os carentes, sem
projeto era ótimo; na prática, um vilão chamado "bu- que sejam observados os preceitos do art. 23, inciso
rocracia da Caixa Ecónômica" inviabilizou a conse- IX, da Constituição Federal.
cução dos sonhos' da casa própria. Ao ponto de, Diante de tais dificuldades, resta-nos aumentar
num montante superior a 30 mil pessoas com cadas- a esperança de que em breve possamos ver solucio-
tros aprovados, só 4 mil pessoas concluíram o pro- nados todos estes ilícitos que se vêm abatendo con-
cesso de compra do teto condigno. tra.os que mais precisam da proteção do Estado.

É preciso, Sr. Presidente, remover as distorções Era o que tinha a dizer.
existentes na política habitacional, direcionando-a para O Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presi-
resolver o grave problema dos que não tem onde mo- dente, deixa a cadeira da presidência, que é
rar, ou dos que moram em condições su6umanas. ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

Na exigência dos requisitos com vistas à libera- VI _ ORDEM DO DIA
ção do financiamento pela Caixa EconÔmica Fede~
ral, principal agente do Sistema Financeiro da -Habi- PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU-
tação, verifica-se que os'candidatos realmente pobres TADOS:
são alijados do benefícío, pois há a necessidade de
apresentar rendimentos capazes de garantir o resgaté
das prestações. Os pretendentes, geralmente, valem
se de documentação graciosa que firmas ou entidadés
lhes dão e que não correspondem a ganho algum.
Com isso, habilitam-se à aprovação de financiamento
e, mais tarde, acabam engrossando o rol imenso dos
inadimplentes. Enquanto isso, os realmente desampa
rados continuam abrigando-se sob pontes e viadutos
ou morando miseravelmente nas favelas, formando um
quadro social que há de ser revertido.

Na região Nordeste, éasas de certos conjuntos
habitacionais financiados pela CEF mais parecem
pombais. Certa vez, visitando um desses verdadei
ros .cortiços, observei a dificuldade enfrentada por
uma família para instalar seus modestos móveis nos
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Bahia

o Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroido Cedraz 
'PFL: Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
CóI:Jert. Martins - BlocoIPMOB; Coriolano Sales -



Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos San
tana - Bloco/PT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eu
rico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fer
nando 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 
PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
PFL; José Maurício - Bloco/PDT; Laprovita Vieira 
PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Már
cia Cibilis Viana - Bloco/PDT; Maria da Conceição
Tavares - Bloco/PT; Milton Terner - Bloco/PT; Miro
Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Franco - Blo
co/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 Arou
ca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe
-PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloca/PMDB; Antônio Carlos Pannuzio - PSDB; Ar
lindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Blo
.co/PMDB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apolinário
- Bloco/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso

. Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu-
_nba-Bueno - PPB; Cunha Lima ....-pPB; Dalila Figuei

redo - PSDB; De Velasco - Bloco/Prona; Delfim
Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo.- Bloco/PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; José
Coimbra - PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 340 Se
nhores q~putados.

O SR. PRESIDENTE (M"ichél 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)
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Bloco/PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si- PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão
móes - PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira - B1oco/PMDB.
Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB;
Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Car
neiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT; João Al
meida - 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; Luiz Eduardo - PFL;
Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Mo
reira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromon
te - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo 
Bloco/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

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio
de Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Re
sende - PFL; Fernando Diniz - Bloco/PMDB;
Francisco Horta - PFL; Genésio Bernardino - Blo
co/PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Ro
drigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPB;
Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana
Darc - Bloco/PT; João Fassarella - Bloco/PT;
João Magalhães - Bloco/PMDB; José Rezende 
PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael
Varella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - Bloco/PMDB; Mário de Oliveia 
PPB; Mauro Lopes - Bloco/PMDB; Nárcio Rodri
gues - PSDB; Neif Jabur - PPB; Octávio Elísio 
PSDB; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Heslan
der - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Be
lém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio 
PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra Star
Iing - Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB;
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio Naya 
PPB; Sitas Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu
- Bloco/PDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vittório
Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador c- 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 -
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-1
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO, Nº 449-B, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 449-A, de
1997, que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, intro
duzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nº
1, de 1994; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, contra os votos dos Deputados Gilvan Freire,
João Natal, Alzira Ewerton, Ibrahim Abi-Ackel, Jar
bas Lima, Vicente Cascione, Joana DAre, Matheus
Schmidt, Alexandre Cardoso e, em separado, dos
Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Sérgio Mi
randa, José Genoíno, Marcelo Déda, Nilmário Mi
randa e Osmir Lima. O Deputado Roland Lavigne
apresentou voto em separado pela admissibilidade
(Relator: Sr. José Luiz Clerot); e da Comissão Es
pecial, pela aprovação, com emenda, e pela ad
missibilidade e, no mérito, pela rejeição das 15
emendas apresentadas na Comissão, com com
plementação de voto, contra os votos dos Deputa
dos Giovanni Queiroz, Humberto Costa, Paulo
Bernardo, Sérgio Miranda e Teima de Souza. Os
Deputados Giovanni Queiroz, Fernando Zuppo,
Humberto Costa, Paulo Bernardo e Teima de Sou
za apresentaram voto em separado conjunto. Ten
do sido rejeitados todos os destaques apreciados
(Relatora: srª Veda Crusius).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!! a re
tirada da matéria constante da Ordem do
Dia da sessão de hoje."

Sala das Sessões, 15 de julho de 1997. - Assi
na o Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB.

PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, ao assumir a Presidência, V. Ex!! disse que
os Deputados que se sentissem prejudicados rece-

beriam da Mesa, até em razão da sua profissão, um
atendimento jurídico.

Sinto-me prejudicada e por isso faço esta re
clamação ao Presidente da Casa. É claro que aqui
há debates, posições divergentes, e cada Deputado
vota de acordo com as suas convicções. Assim te
nho feito, Sr. Presidente, em que pese a termos sido
sistematicamente derrotados nas votações. O jornal
O Estado de S.Paulo, ao divulgar os votos dos De
putados em relação à reforma administrativa, preju
dicou-me, porque votei de uma forma e a publicação
dá conta de que votei de outra.

Apelo ao Presidente desta Casa para que en
caminhe ao jornal O Estado de S.Paulo o pedido de
reparação do prejuízo que me foi causado, porque
na prestação de contas que faço aos meus eleitores
firmo uma posição e de acordo com o jornal a minha
posição é outra.

Sinto-me prejudicada e por isso faço este apelo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sugiro

a V. Ex!! que peça à Mesa uma certidão que retrate
natural e fielmente o voto de V. Ex!! e a encaminhe
ao Jornal O Estado de S. Paulo.

Se quiser, posso fazê-lo em nome de V. Ex!!,
ressaltando que não seria possível a Mesa substituir,
em tais ocorrências, a 513 Srs. Deputados.

A SRA. SOCORRO GOMES - Gostaria que a
Mesa fizesse isso. É justamente por isso que estou
fazendo este apelo a V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Farei
com muito prazer, nobre Deputada.

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:

São Paulo

Hélio Bicudo - Bloco/PT
Hélio Rosas - Bloco/PT;
Jair Meneguelli - Bloco/PT;
João Melão Neto - PFL;
João Paulo - Bloco/PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
José Anibal - PSDB;
José Augusto - Bloco/PT;
José Genoíno":' Broco/PT;
José Machado - Bloco/PT;
José Pinotti - Bloco/PMDB;
Koyu lha - PSDB;
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Lamartine Posel!a - PPB;
Luciano Zica - Bloco/PT;
Luiz Eduardo Greenhaigh - Bloco/PT;
Luiz Gushiken - Bloco/PT;
Luiz Máximo - PSDB;
Maluly Netto - PFL;
Marcelo Barbieri - Bloco/PMD8;
Marquinho Chedid - Bloco/PSD;
Marta Suplicy - Bloco/PT;
Michel Temer - Bloco/PMDB;
Nelson Marquezelli - PTB;
Paulo Uma - PFl;
Pedro Vves - B~oco/PMDB;

Ricardo Izar - PPB;
Robson Tuma - Bioco/PSL;
Salvador Zímbaldi - PSDB;
Sílvio Torres - P8DB;
Teima de Souza - Bloco/PT;
Tuga Angerami - PSDB;
Ushitaro Kamia - PPB;
Vadão Gomes - PPB;
Valdemar Costa ['leto - PL;
Vicente Cascione - PTB;
Wagner Rossi - Bloco/PMDB;
Wagner Salustiano - PPB;
\Nelson Gasparini - PSDB;
Zulaiê Cobra - PSDR

fu1ato Gmsi1:o

Murilo Domingos - PT8;
Oswaldo Soler - PSOB;
Pedro Henl'\} - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL;
Tete Bezerra - Bloco/PMDB;
Welinton Fagundes - Pl.

Distrito F@derai

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB;
Augusto Carvalho - PPS;
Benedito Domingos - PPB;
Chico Vigilante - Bloco/PT;
Jofran Frejat - PPB;
Maria Laura - Bloco/PT;
Osório Adriano.:.... PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoG;
Barbosa Neto - Bloco - PMDB;

João Natal- Bloco/PMDB;
Jovair Arantes - PSDB;
Lídia Quinan - Bloco - PMDB;
Marconi Perillo - PSDB;.
Maria Valadão - PFL;
Nair Xavier lobo - Bloco/PMDB;
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB;
Pedrinho Abrao - PTB;
Pedro Canedo - PL;
Pedro Wilson - Bloco/PT;
Roberto Balestra - PPB;
Rubens Cosac - Bloco/PMDB;
Sandro Mabel- Bloco - PMDB;
Vilmar Rocha - PFL
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - Bloco/PMDB;
Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - Bloco/PMDB;
Marilu Guimarães - PFL;
Marisa Serrano - Bloco/PMDB;
Nelson Trad - PTB;
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL;
Alexandre Ceranto - PFL;
Antônio Ueno - PFL;
Basilio VilIani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB;
Dilceu Speráfico - PPB;
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB;
Fernando Ribas Carli - Bloco/PDT;
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB;
João Iensen - PPB;
José Borba - PTB;
José Janene - PPB;
Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Mauricio Requião - Bloco/PMDB;
Max Rosenmann - PSDB;
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB;
Nedson Micheleti - Bloco/PT;
Nelson Meurer - PPB;
Odilio Balbinotti - PSDB;
Padre Roque - Bloco/PT;
Paulo Bernardo - Bloco/PT;
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Paulo Cordeiro - PTB;
Renato Johnsson - PSDB;
Ricardo Barros - PPB;
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB;
Valdomiro Meger - PFL;
Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB;
Dércio Knop - Bloco/PDT;
Edinho Bez - Bloco/PMDB;
Edison Andrino - Bloco/PMDB;
Hugo Biehl- PPB;
João Pizzolatti - PPB;
José Carlos Vieira - PFL;
Mário Cavallazzi - PPB;
Milton Mendes - Bloco/PT;
Neuto de Conto - Bico - PMDB;
Paulo Bauer - PFL;
Paulo Bornhausen - PFL;
Paulo Gouvea - PFL;
Serafim Venzon - BlocoIPDT;
Valdir Colatto - Bloco/PMDB;
Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT;
Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB;
Airton Dipp - BlocolPDT;
Arlindo Vargas - PTB;
Augusto Nardes - PPB;
Carlos Cardinal- BlocolPDT;
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB;
Ênio Bacci - Bloco/PDT;
Esther Grossi - BlocolPT;
Ezidio Pinheiro - PSDB;
Fetter Júnior - PPB;
Germano Rigotto - Bloco/PMDB;
Jair Soares - PPB;
Jarbas Lima - PPB;
Júlio Redecker - PPB;
Luiz Roberto Ponte - BlocoIPMDB;
Luiz Mainardi - Bloco/PT;
Matheus Schmidt - Bloco/PDT;
Miguel Rossetto - Bloco/PT;
Nelson Harter - Bloco/PMDB;
Nelson Marchezan - PSDB;

Odacir Klein - BlocoIPMDB;
Osvaldo Biolchi - PTB;
Paulo Paim - Bloco/PT;
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB;
Renan Kurtz - Bloco/PDT;
Valdeci Oliveira - Bloco/PT;
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT;
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB;
YedaCrusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Amazonas

Átila Lins - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Mi
randa - Bloco/PDT.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB.

Ceará

Edson Silva - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB.

Pernambuco

Vicente André Gomes - PSB.

Minas Gerais

Leopoldo Bessone - PTB; Maria Elvira - Blo
co/PMDB; Nilmário Miranda - Bloco-PT.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Lindberg Farias - Bloco
PCdoB.

São Paulo

Ivan Valente - Bloco/PT; José de Abreu 
PSDB; Jurandyr Paixão - Bloco/PMDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco/PT.

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Flávio Arns - PSOB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 16minutos.)
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Ata da 14! Sessão da Câmara dos Deputados, da 5! ses
são Legislativa Extraordinária, da 50! Legislatura,

em 16 de julho de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2f2 Vice-Presidente;

Nelson Trad, 2f2 Secretário; Efraim Morais, 4f2 Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro

Roraima
Alceste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;

Francisco Rodrigues - PFL; Luís Barbosa - PPB;
Moisés Lipnik - PTB; Robério Araújo - PFL.

Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;

Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sér
gio 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; Giovanni Queiroz 
Bloco/PDT; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante 
Bloco/PMDB; Mário Martins - Bloco/PMDB; Nicias
Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Ro
cha - Bloco/PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro
Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas
Arthur Virgnio - PSDB; Cláudio Chaves - PFL; Eu

ler Ribeiro - PFL; João Thorné Mestrinho - BIocoIPMDB;
Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino - PFL

Rondônia
Expedito Júnior - PFL; Marinha Raupp 

PSDB; Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade 
PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre
Adelaide Neri - Bloco/PMDB; Carlos Aírton 

PPB; Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Osmir

Lima - PFL; Regina Lino - Bloco/PMDB; Zila Bezer
ra- PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco/PMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Eliseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - BlocoIPT;
Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL; Nail
Souza - Bloco/PSL; Neiva Moreira - Bloco/PDT; Pe
dro Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta - PL; Rober
to Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB.

Ceará
Aníbal Gomes - BlocoIPMDB; Antônio Balhmam

- PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Amon Bezerra 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - ~
co/PMDB; Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Linha
res - PPB; José Pimentel - BIocoIPT; Leônidas Cristi
no - PSDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade
- BlocoIPMDB; Paulo Lustosa - BIoco/PMDB; Pinheito
Landim - BIocoIPMDB; Raimundo Gomes de Matos 
PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Vicente Arruda - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - Bloco/PMDB; B. Sá - PSDB;

Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - Bloco/PMDB; Júlio César - PFL; Mussa
Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 

PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo
Alves - Bloco/PMDB; Iberê Ferreira - PFL; João
Faustino - PSDB.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto

- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Gilvan Freire - Bloco/PMDB; Ivandro
Cunha Lima - Bloco/PMDB; José Aldemir - 810-



Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Cándinho Mattos 
PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos San
tana - Bloco/PT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eu
rico Miranda - PPB; Fernando Gal:eira - PV; Fer
nando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
co/PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson 
PPB; José Carlos Coutinho - PFL; José Carlos La
cerda - PSDB; José Egydio - PL; Laprovita Vieira 
PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Már
cia Cibilis Viana - Bloco/PDT; Maria da Conceição
Tavares - Bloco/PT; Milton Temer - Bloco/PT; Miro
Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Franco - Blo
co/PMDB.i. Noel de Oliveira· - Bloco/PMDB; Osmar
Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos
- PPB; Roberto Jefferson - PTB; Robson Romero 
PSDB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo

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; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão
- Bloco/PMDB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Blo
coIPMDB; Coriolano Sales - BlocoIPDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Félix Mendonça - PTB; Geddel
Vieira Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Blo
colPCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL;
Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT;
João Almeida - Bloco/PMDB; João Carlos Bacelar
PFL; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia 
PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga
... PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB;
Pedro lrujo - Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio
Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Alves - Blo
colPDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Quei
roz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aéçio Néves - PSDB;
Antônio·do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Oliveira - PFL;
José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge - PFL;
José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino 
PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB;
Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL;
Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB;
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB; Wolney Queiroz 
Bloco/PDT.
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coIPMDB; José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Rique - BlocoIPMDB; Roberto Paulino - Blo- Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen-
coIPMDB. de ....;.·PFL; Fernando Diniz - BlocoIPMDB; Francisco

Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahirn Abi-Ackel
- PPB; Joana Dare - Bloco/PT; João Fassarella 
Bloco/PT; João Magalhães - Bloco/PMDB; José Re
zende - PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Lael Varella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - Bloco/PMDB; Mário de Oliveira 
PPB; Mauro Lopes - Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues
- PSDB; Neif Jabur - PPB; Octávio Elísio - PSDB;
Odelrno Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Heslander - PTB;
Philernon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Ro
berto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo
Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling - Bloco/PT;
SÇlraiva Felipe - BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - Blo
co/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro 
Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Bloco/PDT; Tilden San
tiago - BlocolPT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner
do Nascimento - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andra
de - PPB; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - Blo
co/PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha 
PFL.



Dilso Sperafico - BlocoIPMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - BlocoIPMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - Bloco/PMDB; Oscar Goldo
ni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Geranto 
PFL; Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSDB; Chi
co da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Djalma
de Almeida César - BlocolPMDB; Femando Ribas
Carli - BlocoIPDT; Hermes Parcianello - BlocoIPMDB;
João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - BlocoIPMDB; Max Rosen
mann - PSDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Ned
son Micheleti - BlocoIPT; Nelson Meurer - PPB; Odílio
Balbinotti - PSDB; Padre Roque - BlocolPT; Paulo
Bernardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato
Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Go
myde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL; Wer
ner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocoIPMDB; 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 - BlocoIPMDB; Paulo Bornhausen - PFL;
Paulo Gouvêa - PFL; Serafim Venzon - Bloco/PDT;
Valdir Colatto - Bloco/PMDB; Vânio dos Santos 
Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Aírton 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; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; 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
_ Rlnt"n/PunR' Ron~n 1<'"1 "+7 _ Rlnt"n/PnT· \I~lrlOl"i

19984 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

Santos - PSDB; Sérgio Arouca - PPS; Simão Ses- nho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro \Vilson
sim - PSOB; Vanessa Felippe - PSDB. - Bloco/PT; Roberto Balestra - PPB; Robens Cosae

São Paulo - Bloco/PMDB; Sandro Mabel- BlocoIPMDB.

Mato Grosso do SulAdhemar de Barros Filho - PPB; Aldo Rebelo 
BlocoIPCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nu
nes Ferreira - BlocoIPMDB; Antônio Carlos Pannun
zio - PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Amaldo
Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco/PMDB; Ayres da
Cunha - PFL; Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Cel
so Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL;
Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Fi
gueiredo - PSDB; De Velasco - BlocolProna; Delfim
Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo - BIocoIPMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Fausto
Martello - PPB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Fran
co Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio
Rosas - BlocoIPMDB; Jair Meneguelli - Bloco/PT;
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB;
JOSé Augusto - Bloco/PT; José Coimbra - PTB;
José Genoíno - Bloco/PT; José Machado - Blo
colPT; José Pinotti - Bloco/PMDB; Koyu lha 
PSOB; Lamartine Poselia - PPB; Luciano Zica - Blo
coIPT: Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT; Luiz
Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly
Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marta
Suplícy - BlocolPT; Nelson Marquezelli - PTB; Pau
lo Lima - PFL; Pedro Yves - Bloco/PMDB; Ricardo
Izar - PPB; Robson Tuma - Bloco/PSL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de
Souta - Bloco/PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Wagner Rossi - BlocoIPMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Oswaldo Soler 
PSDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB; Rogério Silva - PFL; Teté Bezerra - Blo
coIPMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
BlocolPT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce
PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; João Natal - Blo
coIPMOB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
BIocoIPMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Vala
ii~n _ PJ:'I • N~ir )(~\lior I nhn _ RIlV'n/PunR· Porlri_
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Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Blo
colPT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda Cru
sius-PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de pre~ença registra o comparecimento de 451
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. PAULO GOUVÊA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

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

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, administrar com eficiência e objetivida
de, bem ao estilo mineiro, tem sido a característica
do Governador Eduardo Azeredo ao longo de sua
gestão.

Ao contrário do que aponta certo noticiário a
propósito da crise da Polícia Militar, o Governador de
Minas vem dando resposta aos anseios da popula
ção, dando prioridade às políticas sociais com incen
tivos à saúde e educação, saneando e modern
izando as empresas públicas, atraindo para o Estado
novos investimentos e, sobretudo, cuidando da qua
lidade de vida do povo mineiro.

O Governador Eduardo Azeredo, idealizador
do projeto Minas por Minas, que recebeu o prêmio
Criança e Paz 96 do Fundo das Nações Unidas para
a Infância - UNICEF - propiciou, com incentivos e
melhores condições de vida, o retorno das pessoas
a suas cidades de origem, evitando assim a migra
ção para os grand,es centros urbanos.

O Governador Azeredo dobrou, de 4% para 8%
da receita estadual, os recursos orçamentários desti
nados à saúde pública, com previsão de aumento
para 10% até o final de 1998.

Visando à melhoria do ensino, S. E,f-l lançou o
programa Pró-Qualidade na área. de educação. Em
conseqüência de tal programa, I) índ!ce de repetên
cia nas escolas públ~cas daspencotl de 43,2% em
1994 para 12,4% em '1996, levando a alegria não só
aos alunos mas aos pais, ji#! tSío Orrl3ij"IEH"JOS com a alta
carga tributária vigente.

Cabe ressaltar ainda (11 Programa da f\llerenda
Escolar que hoje benelicia 4.5 milhões de alunos em
todo o Estado.

Em vez de ficar chorando cJiante das dificulda
des financeiras que hoje afligem a rnaioria dos Esta
dos da União, inclusive o Estado de São Paulo, o
Governador Azeredo soube atrair, com seriedade e
competência, vultosos investimentos estrangeiros.
Nada menos do que 15 bilhões de dólares deverão
ser investidos em nosso Est8'.do nos próximos três
anos, gerando assim milhares de novos empregos.

Sr. Presidente, esses dados, embora st!cintos,
autorizam-nos a apontar a administraçã.o do Gover
nador Eduardo Azeredo como exemplo de coragem
e criatividade para os demais Estados. Apesar das
dificuldades serem muitas, S. Er::ª as enfrenta com
habilidade de político experiente, enquanto aguarda
as melhorias que certamente deeorrerão da reforma
administrativa em tramitação m,?'sia Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO GOUVÊA (PFL ~ se. Pronun

cia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, na história dos Municípios de Santa Ca
tarina, o dia 19 de julho ficou registrado como a data
da fundação do flilunidpno de Penha, localizado no
Vale do Itajaí.

A origem de Penha data da segunda metade
do século XVIII, quando açorianos que fugiram de
Florianópolis, devido à invasão de uma esquadra es
panhola, fundaram o povoado de Penha. Dedicaram
se à caça da baleia, cujo óleo era utilizado na ilumi
nação pública de várias cidades brasileiras, sendo a
carne consumida pelos escravos dos portugueses.
Com o escasseamento das baleias, os habitantes
procuraram terras cultiváveis das redondezas, levan
do-os a lutas contra. os índios carijós, que moravam
na área.

Hoje a pesca artesali1211 o1i;;J G2Imarão e de tainha
constitui-se em atividade 'E',cüniôrni{;a. significativa. O
cultivo planejado de rrlari:;;,":::~x; (rm2lxicultlJl'a) é outra
nova excelente alteme\tiv,'21. e de geração
de empregos. Mas a fn;lic:S; c1:õ:isenvolvida é o
turismo. As praias de PI9l1:i'1a são '1301' si em::elentes
atrativos para milhax'8s de ~J01S (immos anos,
Penha passou a ser [beruti nú8Js li)DIlK"llisGida sediar
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O maior centro de lazer da América Latina, o Beto rias com a Emater, envolvendo 30.000 jovens rurais,
Carrero World. O empresário Sérgio Murad (Beto com idade entre 10 e 29 anos.
Carrero) é o responsável por esse grande empreen- O objetivo do CEJUR é representar os jovens
dimento, o quinto maior do gênero do mundo, cons- rurais gaúchos, que representam 30% da população
truído integralmente com recursos particulares, jovem; portanto, a cada três jovens, um vive na área
numa área de 10 milhões de metros quadrados. Em rural no Rio Grande do Sul.
conseqüência disso, Penha está-se transformando A luta histórica da juventude rural gaúcha tem
num dos grandes pólos turísticos de Santa Catarina. sido a busca de aprovação de uma linha de crédito

Evidentemente, a vida da boa gente de Penha fundiário juvenil, possibilitando o acesso à terra dos
está sendo influenciada enormemente por todas es- filhos de agricultores. Busca também promover o de-
sas transformações. Todavia, ela procura também senvolvimento do jovem rural como cidadão e produ-
manter vivas suas tradições açorianas, entre as tor rural, integrando-o, em parceria, com outras enti-
quais a herança religiosa, que se manifesta sobretu- dades.
do nas festas de Nossa Senhora do Rosário, em de- Sr. Presidente, peço a V. EXª a transcrição nos
zembro, e as festas de São João, São Pedro e do Anais da Casa de carta aberta dos jovens rurais do
Divino Espírito Santo, em junho. Rio Grande do Sul, em que são apresentadas as

Neste mês de julho, a Prefeitura de Penha, principais reivindicações, bem como uma amostra da
através da sua Secretaria de Turismo, realiza a 4ª realidade preocupante e sem muitas perspectivas da
Festa da Cultura Açoriana, cuja abertura se dará na juventude rural.
próxima sexta-feira, dia 18, estendendo-se até o dia CARTA ABERTA A QUE SE REFERE
20. É mais uma promoção que confirma a vocação O ORADOR:
turística do Município.

A administração municipal tem à frente o com- CARTA ABERTA AOS PODERES EXECUTIVO,
petente Prefeito Clóvis Bergamaschi, que, em seis LEGISLATIVO E COMUNIDADE GAÚCHA
meses de trabalho, colocou em dia quatro folhas Os 500 jovens rurais reunidos dia 15 de julho
atrasadas de pagamento, reformou a Av. Eugênio de 1996, no auditório da Assembléia Legislativa do
Krause, reorganizou o sistema de educação e colo- RS, no Encontro Estadual "Jovens Rurais: Assume,
cou em funcionamento o Programa Saúde do Esco- Rio Grande", representando os 30 mil jovens inte-
lar. Três são as principais metas da administração: a grantes do CEJUR - Conselho Estadual de Juventu-
elaboração do novo Plano Diretor do Município, a de RuraVRS, uma das Entidades promotoras do
implantação do sistema de esgoto sanitário (inexis- evento, dirigem-se à comunidade desta magnífica
tente no Município) e a atualização da coleta e in- terra gaúcha, considerada pela ONU como a de
dustrialização do lixo doméstico. São metas que po- "melhor qualidade de vida do Brasil", para manifesta-
dem ser atingidas com o apoio da população e da rem suas angústias e pedirem providências, por en-
Câmara de Vereadores. tenderem a necessidade urgente de encurtar as dis-

Dirijo minha saudação à boa gente de Penha tâncias entre o título outorgado e a realidade objetiva
na data em que comemora 39 anos de fundação de que a seguir apresentamos:
seu Município. Temos orgulho de um povo que sabe 1 - A juventude rural de 10 a 29 anos, no RS,
aliar tradição e progresso, alegria e trabalho. Os pe- conforme censo do IBGE/1991, somava em núme-
nhenses nos dão exemplo concreto de que como ros reais,· 1.017.047 trabalhadores rurais, repre-
isso pode se realizar. sentava 30,3% da população jovem, 47,4% da popu-

Parabéns, Penha! lação rural e 35,2% da mão-de-obra na propriedade
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun- familiar, com 40 e mais horas de trabalho semanais

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. e sem distribuição eqüitativa de renda, configurando-
Deputados, participei de um encontro do CEJUR - se em trabalhadores invisíveis, sem remuneração,
Conselho Estadual de Juventude Rural - do Rio sem terra e sem bens, o que determina a busca de
Grande do Sul, que esteve reunido no último dia 15 subempregos urbanos.
de julho, em Porto Alegre, discutindo suas principais 2 - De cada 3 jovens gaúchos, 1 vive na zona
reivindicações. rural, o que determina a relevância social, econômi-

O CEJUR foi fundado em 15 de julho de 1992 ca e política deste setor, em geral excluído ou insufi-
e hoje conta com a participação de mais de 800 gru- cientemente incorporado às diversas políticas e açõ-
pos e clubes 4-s, de nível comunitário, com parce- es, tanto de caráter econômico, como social.



Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, seja encaminha

do ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia a anexa Indicação, que sugere seja transfe
rida a Eletronorte em Manaus para o Governo do Es
tado do Amazonas.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Cláudio Chaves.

INDICAÇÃO N!!, DE 1997
(Do Sr. Cláudio Chaves)
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3 - Consta da Legislação, que lugar de jovem nos recursos naturais e na prestação de serviços,
é na escola, de qualidade e profissionalizante. Só potenciando divisas para o estado, desenvolvimento
que o nível de escolaridade do jovem rural no RS, é competitivo, sustentável e duradouro, para a .trans-
de 4 anos/aula, no Brasil de 3,9 anos/aula, enquanto formação da realidade social, integrando o jovem ru-
que nos EUA é de 12 anos e no Japão é de 11 anos. ral no meio rural do Rio Grande, para só assim, ad-
Nossa realidade legal é uma e a realidade prática é quirir vida digna com qualidade.
outra. Porto Alegre, 15 de julho de 1996. - Ereneti

4 - Os jovens rurais se caracterizam como re- Meyer, Presidente do CEJURlRS, Associação de
curso de alto valor estratégico para o desenvolvi- Juventude Rural Agudo/RS - Wama Frühauf, Se-
mento, como cidadãos ativos e dinâmicos, líderes cretária do CEJURlRS, Associação de Juventude
sociais, gerentes da modernização das estruturas Rural Estrela/RS.
produtivas no campo e na infra-estrutura necessária Fone/Fax para contato: (055) 265-1144
às comunidades rurais. Por essas razões, se consti- O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro-
tuem, antes que a geração do futuro, a geração do nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
presente. Srs. Deputados, anuncio que darei entrada em re-

5 - Relatório do recente Encontro Nacional de querimento de envio ao Sr. Ministro de Minas e
Técnicos em Juventude - Rio/4 a 6-7-96 - promovi- Energia de indicação parlamentar que faço a S. EXª,
do pelo Instituto da Juventude, identifica que as solu- em que proponho a transferência da Eletronorte, em
ções são radicalmente políticas, quanto às questões Manaus, para o Governo do Estado do Amazonas.
dos jovens sobre trabalho, educação, êxodo, desen- Sr. Presidente, peço a V. EXª a transcrição nos
volvimento rural, como observam: Anais da Casa do requerimento e da indicação.

a) Leonardo Gonzales - Diretor da OIJ - Orga- REQUERIMENTO E INDICAÇÃO A
nização Iberoamericana de Juventude no Cone Sul e
Presidente do Instituto Nacional da Juventude no QUE SE REFERE O ORADOR:
Chile, que alertou: ·Os governos não podem esperar REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 5
que os jovens se tornem adultos para se integrarem Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
ao sistema. É necessário que essa integração acon- dos Deputados
teça enquanto jovens.· Requeremos na forma regimental, Destaque

b) João Carlos Alexim - Diretor no Brasil da da Emenda nº 5, CE - Comissão Especial, PEC nº
OIT - Organização Internacional do Trabalho, que 449-B/97.
enfatizou: "Não basta o estado ter crescimento eco- Sala das Sessões, 9 de julho de 1997. - Hum-
nômico. Tem Que ter políticas expressivas para cada berto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
segmento da população. Há indiferença para com o PT/PDT/PCdoB.
jovem. Os recursos são empregados por interesses,
com ineficiência dos gastos sociais. Se gasta mais REQUERIMENTO
onde menos se precisa. Necessário inserir o jovem (Do Sr. Cláudio Chaves)
nos Programas de Geração de Renda para a área Requer o encaminhamento ao Exce-
rural.· lentíssimo Senhor Ministro das Minas e

c) Nassim Gabriel Mehedff - Secretário de For- Energia a indicação sobre a transferência
mação e Desenvolvimento Profissional do Ministério da Eletronorte em Manaus para o Gover-
do Trabalho, que afirmou: "É urgente aumentar os no do Estado do Amazonas.
índices de escolaridade e de qualificação profissio
nal. É preciso redignificar o Ensino Supletivo como
saída para recuperar a escolaridade. O que o jovem
precisa é de apoio financeiro e poder continuar estu
dando."

Reivindicamos pois, educação básica, capaci
tação profissionalizante com apoio financeiro para
instalar nossas unidades produtivas e assessora
mento apropriados, porque a juventude rural é pro
motora de renovações tecnológicas e de gestão na
agropecuária, na agroindústria, na microempresa,
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Sugere ao Mlnlatro das M.... •
Energia que a EIetronorte em .......
seja transferida para o Governo.do .....
do do Amazonas. .

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas·.
Energia:

Dentro da política do Governo FederáI de~
mover o equilíbrio entre todos os segmentos da-lO
ciedade, com vistas a simplificar e modernizar a ....
quina pública voltada para a melhoria de qualidadit
de serviços, como os de eletrificação, por exemplo,
imperiosos para o desenvolvimento, está o setOr de
energia elétrica. '

Ocorre entretanto, que a Eletronorte em Ma.
naus, embora venha apresentando lucro nos I1Iti1no1
dez anos, de aproximadamente o equivalente a 50
milhões de dólares/ano, não vem fazendo os investi
mentos necessários tanto para a manutenção de
energia elétrica inilicerruptamente quanto para a ex-'
pansão da rede, o que vem criando dificuldadeá mil
para todos os setores da economia na região.

Acreditamos que repassá-la para à égide do
Governo do EstadO do Amazonas seria torná-Ia ope.
racionalmente mais eficaz e com maior segurança
de distribuição de energia elétrica, sem IOIl1Ç6es de
continuidade, garantindo assim a infra-estrutura bá
sica para o desenvolvimento econOmico do Estado
do Amazonas.

Sala das sessões, 16 de julho de 1991. - De
putado Cláudio Chaves.

A SRA. TELMA DE SOUZA (BIocoIPT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,~
e Srs. Deputados, estamos a poucos momentos de. v0
tar a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, 8'.
pergunta que fazemos é: para que serve o FEF1. .

O FEF serve para que as conquistas lOCiai8 da
Constituição de 1988 sejam déscaradamente deIcJ.
bedecidas. O FEF serve para que o Governo F....
ral não aplique os 18% da Educação, serve~
para que o Fundo de Amparo ao TrabaIhadoi' (FAt)
tenha seus recursos diminuídos e serve para extrair
recursos de Municípios e Estados. Exatamente"
contramão da Constituição de 1988.

Ao analisarmos os gastos financiadoS p'e1oF&F
e pelo seu antecessor, o Fundo Social de Emergln
cia (FSE), veremos que, por exemplo, enq~ via·
gorou, teve seus repursos usados .~~.. fi!1àOCiM'.
compra de cristais para o Presidente doa Es~
Unidõs, para comprar goiabada cascão, para CóI1f8c
cionar e reformar bandeiras, comprar caixas de' ~:"

deira forradas com veludo, pagar diárias para um Mi
nistro no Tênis Clube.

Em 1996, 13;570/0 do total do fundo foram para
a rubrica Defesa Nacional e Segurança Pública. Es
le8 gastos só foram superados pela rubrica Assis
tência e Previdência, que embolsou 54,76%.

Mesmo compreendendo a diferença entre com
prar goiabada cascão e gastos com segurança na
Cional, não conseguimos entender como tais despe
lU contribuem para se alcançar o famigerado equilí
brio fiscal, ainda mais quando analisamos que tanto
O FSE corno o FEF retiravam recursos dos Estados
e Municípios, que têm nas suas contas profundos
desequilíbrios de caixa. É cobrir um santo descobrin
do outro. Com a diminuição do Fundo de Participa
çio dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), a crise fiscal que se abate
nos Estados e Municípios tende a se agravar.

Segundo análise de especialistas em finanças
municipais, os Municípios com menos de 10.000 ha
bitantes são os que mais sentem o seqüestro por
parte do FEF, de quantia considerável do FPM. São
Municípios que têm receita anual de até R$ 1,5 mi
lhão e cada vez mais estão assumindo mais encar
gos sociais, como, por exemplo, o ensino de 1º grau.
Somente no Estado de São Paulo, os Municípios
com menos de 10.000 habitantes representam 50%
do total existente, com perdas projetadas para cada
um, entre 1997 a 1999, de R$ 105.805,00, levando
em consideração a proposta governista.

O montante embolsado pelo FEF serviria para
.hnciar uma parte desses novos serviços que as
Pnlfeituras estão cada vez mais assumindo, sem
que ocorra a contrapartida de recursos suficientes
para o bom atendimento à população.

Apesar da proposta existente da base gover
nista. que pretende minimizar os prejuízos para os
Municípios, o FPM terá um rombo de R$ 1,1 bilhão
.~ 1997 e 1999. O resultado prático será o au-
mento do déficit dos Municípios, provocando um au
mento do próprio défi~it público, o fantasma que tan
to assusta o Governo. Voltamos a insistir: onde está
a lógica do FEF, que permite que cidades pequenas
deixem de ter recursos para a sua sobrevivência?

Conforme cálculos do Prefeito de Franca, Gil
mar Dominici, do Partido dos Trabalhadores, com o
-prejuízo· do FEF, algo em torno de R$ 900.000,00
confonne a proposta aprovada na Comissão, o Mu
riicípio.poderia construir três €lscolas com dez salas
êle8ula.

Para a nossa surpresa, o Governo retirou das
fontes de recursos para o FEF a parcela da arreca-
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dação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para os Estadose Municípios. Para 1997, a previsão
(CSLL) das financeiras decorrentes da alteração da 'é de que a diferença entre emendas e FEF seja su-
alíquota dessa contribuição para 30%. perior a R$ 928 milhões para o fundo.

A previsão de arrecadação dessa contribuição . Uma vez que as ameaças não surtiram efeito,
para o FEF entre 1997/1999 seria da ordem de R$ FHC agora está oferecendo dinheiro do BID, R$600
1,7 bilhão, ou seja, mais do que o FEF arrecadari,a milhões, para beneficiar os aliados nos Municípios
dos Municípios. É impressionante como as preferên- por três anos. Acontece que, neste período, a perda
cias governamentais sempre são contra a maioria da do FEF équase o dobro da oferta: R$1,1 bilhão.
população. Não fosse somente o PROER, agora as A relatora do projeto de emenda que prorroga
financeiras têm sua carga tributária diminuída. E os o FEF, Deputada Veda Crusius (do PSDB do Rio
Municípios que continuem com o pires na mão, hu-Grande do Sul), bem que se esforça para cumprir as
milhantemente. determinações do seu patrão. Uma delas: beneficiar

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE. o sistema financeiro, patrocinador oficial da campa-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nha de reeleição de FHC. Na proposta, a Deputada
srªs e Srs. Deputados, a proposta do Governo de ,muito gentilmente eliminou a cláusula que obrigava o
prorrogação do Fundo de estabilização Fiscal (FEF) sistema financeiro a contribuir com o fundo, num va-
tem como inimigos o povo brasileiro, a oposição no . lor estimado em R$700 milhões. Bom, aí já não esta-
Congresso e a realidade. O povo está representado mos falando de FEF, mas ,de fundo de campanha.
por todos os Prefeitos e Governadores. A oposição De 8 a 10 de maio deste ano, o Congresso Na-
somos nós, uma minoria no Congresso que lutacon- donal recebeu a visita de 400 Prefeitos de 18 Esta-
tra um instrumento fiscal criado para tapar os rom- dos br;3.sileiros; 14 Prefeitos só do meu Estado, Per-
bos do Orçamento. O Governo teme a gente, mas nambuco. Integrando todos os partidos, eles vieram
da realidade ele tem muito mais medo. A realidade é aqui s,e posicionar contra a prorrogação do Fundo de
mais cruel com FHC. Ontem ela aprontou mais \;Ima Estabilização Fiscal (FEF). Só o Governo não vê que
com a sua equipe econômica, fazendo cair em 8,5% há unanimidade contrária à sua prorrogação.
o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Na ver- ., O Presidente Femando Henrique Cardoso,
dade, Fernando Henrique Cardoso entra em pânico acostumado a acusar seus críticos de burros ou in-
com realidades deste tipo porque o que cai não é só competentes, vai ter de ampliar a lista dos que cos-
a cotação das Bolsas, mas as bases de argila do tumam detratar. Mas aí seria um grave equívoco.
seu Plano Real e, logo, seu Governo. Acontece exatamente o contrário do que ele supõe,

A última vez que as Bolsas despencaram foi só um Prefeito burro ou incompetente para apoiar a
em janeiro de 1994, quando o México entrou em pa- manutenção do FEF.
rafuso. Agora a queda é atribuída à transformação O fundo surgiu em 1994 e vigorou até 1995
dos tigres asiáticos em gatos de telhado. O neolibe-c6m outro nome, Fundo Social de Emergência
ralismo globalizante tem esse efeito dominó: se cai '(FSE). A emenda constitucional de 10 de março de
um dos pequenos ou médios sobra pedra sobre to- 1996 determinou que ele ficaria em vigor até o final
dos os outros, a bagaceira é geral. Tanto que a Bol- de junho de 1997, com o nome atual, Fundo de Es-
sa caiu no Brasil, e, no dia seguinte, apareceu um tabilização Fiscal (FEF), deixando assim de ser
buraco nas Bolsas da Argentina. Os grandes, que emergencial, para se tornar efetivo. Seu objetivo,
determinam a política dos pequenos, não caem por- conforme a emenda, é o saneamento financeiro da
que sobrevivem à custa da miséria destes.· E .como Fazenda pública federal, devendo ser aplicado priori-
FHC segue à risca o que mandam os patrões do Pri- tariamente no custeio das ações dos sistemas de
meiro Mundo neste momento ele treme com a che- saúde e educação, benefícios previdenciários e au-
gada da realidade. Não dá para barganhar com ela. xílios assistenciais de prestação continuada e pro-

Com o Congresso, porém, FHC barganha ao seu gramas de relevante interesse econômico.
estilo: com ameaças, chantagens. Na semana passa- A composição financeira básica do FSElFEF é
da, apontou a baioneta contra os Deputados: ou apro- feita por parcela integral de determinados tributos
vavam o FEF ou ele cortaria as emendas dos' Parla- elencados pela emenda que o instituiu, somada no
mentares. Mas esta sua arma é blefe. Em 1996, as resultado da.redução' linear de 20% de todos os tri-
perdas dos Estados e Municípios com o FEF foi de butos e contribuiç~es da União.
1,73 bilhão; as emendas individuais e de bancada so- Aaplicq.ção de recursos do FEF no custeio de
maram R$ 1,1 bilhão; isto é, FEF é muito mais negócio ações de educação e saúde, áreas priorizadas pela
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emenda, vêm caindo drasticamente. Está demons- e Municípios, e 3% para os Fundos Constitucionais
trado que os recursos do FEF estão sendo utiliza- de Desenvolvimento.
dos, isto sim, para tapar buracos nas contas públi- O FEF é mais um elemento de discriminação
caso A situação é evidente quando se nota o sur- regional. O Norte e o Nordeste são as regiões mais
preendente crescimento dos gastos do FEF com de- atingldas com a sua existência. Perdem muito com a
fesa nacional e segurança pública. No item Defesa redução dos Fundos Constitucionais. Em 1996, a
Nacional, 'a maior parte foi usada para pagamento Bahia perdeu R$148 milhões; Minas Gerais, R$143
de pessoal das Forças Armadas (R$1,9 bilhão); aí milhões; Ceará, R$101 milhões. Se prorrogado,
se observa um aumento de 3,98% para 13,57%, como quer o Governo, a perda de Estados e Municí-
comparando-se 1995 e 1996. pios ficará em tomo de R$2,2 bilhões - um incre-

Em tese, os recursos arrecadados pelo FEF re- mento de 38% em relação a 1996.
tomam às áreas de onde saíram. Na prática, porém, No ano de 1996, Pernambuco perdeu do FPE
o Governo engole duas áreas: o Fundo de Participa- R$54,6 milhões e do FPM R$42,4 milhões, o que dá
ção dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e uma sangria total de R$97 milhões. Em contraparti-
Fundos Constitucionais de Desenvolvimento; e o da, Estados ricos tiveram perdas próximas ou infe-
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Estes re- riores a estes números: São Paulo, uma perda total
cursos acabam sobrando para o Governo aplicar de R$117,6 milhões; Rio de Janeiro, R$37,7 milhõ-
onde lhe convier, cobrindo assim o déficit na execu- es; Rio Grande do Sul, R$75,1 milhões; Paraná,
ção do Orçamento. R$79,3 milhões; Santa Catarina, 42,3 milhões. O

FHC a cada dia amputa um dedo. Nem mesmo Fundo Constitucional do Nordeste foi o mais prejudi-
com o FEF ele manteve o artelho da educação. Hou- cado em 1996, com uma perda de R$45,6 milhões.
ve uma redução de R$143 milhões em 1996, com O Fundo do Noroeste e o do Centro-Oeste perderam
relação a 1995. Isto representa 19,5% de todos os o mesmo valor, R$13,8 milhões.
investimentos realizados na área no ano passado. Com a justificativa de acabar com o déficit pú-

O FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho, foi blico, o Governo FHC tem retirado de Estados e Mu-
criado em 1990, com o objetivo de gerir os recursos nicípios o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que
do PIS/PASEP destinados ao custeio do programa são vitais para eles. O FEF está quebrando todos,
do seguro-desemprego, abono salarial e programa criando uma dependência político-financeira do Go-
de desenvolvimento econômico. A partir de 1994, vemo Federal e não consegue resolver a questão a
com a invenção do FSE, o Fundo de Amparo ao Tra- que se propõe. Nem vai resolver. O déficit não está
balhador começou a ser comido em grandes fatias. simplesmente associado ao aumento das despesas
Só em 1996, o FEF devorou R$1,7 bilhão - a meta- de custeio da administração federal. Ele é, principal-
de de uma Vale do Rio Doce! A partir do surgimento mente, resultado da política econômica praticada
do FEF, conforme relatório do TCU, o FAT passou a pelo Governo. São as altas taxas de juros praticadas
trabalhar no vermelho. Para 1997, o FAT, que tem pelo Governo que conferem o maior impacto nas
um programa de geração de emprego (outro dedo a contas públicas.
menos de FHC), já tem uma perda estimada em O Orçamento de 1996 revela essa falha crôni-
R$1,1 bilhão, referente ao primeiro semestre. Se ca. O Governo previa um déficit de R$3,3 bilhões,
prorrogado, a perda do FAT será de aproximada- que seria coberto com o FEF, previsto em R$3,8 bi-
mente R$2,2 bilhões. Ihões. Mas os juros entraram feito vírus no computa-

Para os Governadores e Prefeitos de Municí- dor do Governo. No meio de 1996, ele teve de refa-
pios, o Fundo de Estabilização Fiscal é um vampiro. zer as contas. Os juros e encargos da dívida, antes
O FEF absorve o total do recolhimento do Imposto previstos em R$8,4 milhões, deram um salto para
de Renda na fonte dos pagamentos da União e R$14,3 bilhões e terminaram cristalizando-se em
5,6% do total do recolhimento do Imposto de Renda. R$15,5 bilhões.
A perda ocorre porque o FEF devora estes recursos O aumento dos juros tem comprometido as
antes da transferência aos Fundos de Participação contas públicas. E o FEF não vai resolver. O Gover-
dos Estados (FPE), e dos Municípios (FPM). sé não no não pode pretender equilibrar suas contas tiran-
existisse esse método governista de resolver seus do recursos que são vitais para as políticas sociais e
problemas de caixa, 44% dos recursos efetivamente de desenvolvimento, penalizando os Estados, Muni-
arrecadados iriam para os Estados, Distrito Federal cípios e trabalhadores.
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O Partido dos Trabalhadores se une ao clamor E por causa do descumprimento da lei que o
do povo contra a prorrogação desse fundo. E, como vencimento de um soldado de primeira classe é de
Parlamentar, não posso aceitar que o Congresso apenas R$384,72, quando deveria ser de R$975,47.
seja ameaçado pelo Sr. Presidente de corte nas Enquanto isso, um coronel recebe hoje mais de 35
emendas ou supressão de convênios com as Prefei- vezes o soldo de um praça.
turas, como ele afirmou terça-feira (dia 8 de julho), Essa injustiça salarial tem provocado situação
se o FEF não fosse prorrogado. É fumaça que ele de desespero, miséria e fome na vida da família dos
joga para ocultar a derrocada de sua política econô- policiais militares. Com esse relato da condição em
mica. que se encontram os PM, é possível entender por

O SR. VALDECI OLIVEIRA (Bloco/PT - RS. que os gaúchos vêem tantos PM nos trevos das ro-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, dovias pegando carona. Com um salário tão baixo,
s~s e Srs. Deputados, nos 160 anos de história da fica impossível o PM pagar a passagem do ônibus
Brigada Militar do Rio Grande do Sul, nunca os poli- para visitar seus parentes.
ciais viveram tamanha humilhação e tanto desres- As manifestações que se espalham por todo o
peito. Ano após ano, os governos vêm promovendo País trazem uma bonita lição dos policiais militares.
o sucateamento dos órgãos que atuam com segu- Estão usando o seu direito à associação, à livre ma-
rança pública e colocando na miséria os policiais mi- nifestação de pensamento e à greve, garantido na
litares, policiais civis e agentes penitenciários. Constituição e 1988, resgatando a cidadania dos

Amanhã, em Porto Alegre, os policiais militares praças da Brigada Militar. Os praças passam a ser
gaúchos realizam uma assembléia geral e vão pro- representados em entidades de classe e têm os
testar para que o Governador Antônio Britto cumpra mesmos direitos que os demais cidadãos, embora
a lei. Britto está desrespeitando a Lei nº 10.395, que as leis da caserna ainda não tenham sido revogadas
ele próprio propôs e os Deputados aprovaram. A lei e insistam em manter a subordinação e submissão
salarial previa um aumento de 65,14% em cinco par- dos praças. No País inteiro, iniciando por Minas Ge-
celas (7% em agosto e 6,38% em dezembro de rais, os PM reivindicam seus legítimos direitos.
1995; 21% em março, 10% em julho e 9% em de- No Rio Grane do Sul, em diversas cidades do
zembro de 1996). As parcelas de julho e dezembro interior, como Bagé, Rosário do Sul, Cacequi, São
de 1996 não foram pagas em doze parcelas entre ja- Gabriel e Livramento, centenas de servidores da se-
neiro de 1996 e dezembro de 1997. Este valor igua- gurança pública saíram às ruas em passeatas pacífi-
laria ao adicional e risco de vida dos oficiais. A lei cas, para pedir reajuste salarial. Fardados, sem ar-
estabelece ainda o disposto de um gatilho de 10%, mas e sem capuz, levaram suas mulheres e filhos e
que não foi pago. foram aplaudidos pelo público.

Mas a história das perdas salariais dos policiais A cidadania e a segurança pertencem aos di-
começou no Governo Alceu Collares, em que caiu a reitos fundamentais de todos os homens. A luta pelo
verticalidade fixada pela a Lei nº 7.849/83, que de- resgate da dignidade dos policiais é uma luta de to-
terminava que um soldado recebia 30% dos venci- dos.
mentos de um coronel e tinha um reajuste cada vez Nesse momento nos solidarizamos com todos
que o salário do oficial aumentasse. Na Polícia Civil, os policiais que se rebelam contra a política de arro-
uma relação semelhante era preservada entre o in- cho salarial e desmonte do Estado implantada no
vestigador e o delegado. O policial com salário me- Rio Grande do Sul pelo Governador Antônio Britto e,
nor ganhava cerca de 35% do valor recebido pelo em nível nacional, pelo Presidente Fernando Henri-
delegado de quarta classe, o posto mais alto da car- que.
reira. Ainda no Governo Collares, os policiais perde- Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di-
ram os 222% de risco de vida, só mantidos para os vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
oficiais. Com Britto, caiu o adicional de 15% e 25%, do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
e surgiu o desconto de 2% para o Fundo do Instituto O SR. CHICO DA PRINCESA (PTB - PRo Sem
de Previdência do Estado - IPE; também foi reduzi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
do o valor do triênio de 5% para 3% e foram proibi- putados, comunico à Casa que estou encaminhando
das as substituições temporárias. à Mesa projeto de lei que dispõe sobre a isenção do

Todos estes reajustes legais são negados aos Imposto sobre Produtos .Industrializados (IPI) nas
praças, numa perda salarial que soma 153,55%, aquisições de automóveis feitas por representantes
desde a aprovação da lei salarial em maio de 1995. comerciais. Os representantes comerciais desempe~
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nham importante papel em nossa economia, facili- Em 1940,. transforrriado em,real para efeito de
tando o acesso e a venda dos produtos de empre- comparação, segundo dados do DIEESE, ele tinha o
sas por eles representadas aos consumidores em valor de R$ 636,92. Teve ri seu valor máximo, R$
todo o território nacional, desde os grandes centros 796,97, em 1957, em pleno auge desenvolvimentista
até as mais remotas povoações. , do pós-guerra, os chamados "anos dourados". Co-

Para o desenvolvimento de suas atividades la- meça a baixar continuamente nos anos da ditadura
borais, a trabalhadora classe utiliza-se de seus vef- militar, após 1964. Nos anos 80, tem pequena recu-
culos como indispensável instrumento de trabalho, peração, retomando ao declfnio nos anos 90.
para ter acesso aos potenciais compradores. .' O.atual salário mfnimo, praticado pelo Govemo

Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, de FHC, de'R$120,00, equivale, comparativamente,
entendemos que a concessão de isenção do IPI nas a apenas 18,84% do primeiro, ou seja, o trabalhador
aquisições de veículos feitas pelos representantes que ganhava o salário mfnimo em 1940 ganhava
comerciais, a exemplo do que já ocorre com os mo- mais de Cinco vezes, ou 530%, o que ganha um tra-
toristas de táxi, seria uma medida de justiça. balhadoratual.

Esperamos poder contar com o apoio dos nos- Hoje volta a predominar, com nova roupa, a
sos ilustres pares para a aprovação do presente pro- concepção do salário de fome do infeio da acumula-
jeto de lei. ção capitalista.

O SR. PAULO PAIM (BlocolPT _ RS. Pronun- Defende-se a globalização e a modemidade
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. para o capital mas, para o salário, propõe-se a volta
Deputados, no dia de hoje, estamos realizando, na a uma semi-escravidão. Na escravidão, o proprietá-
Câmara dos Deputados, uma mesa-redonda sobre rio era dono do trabalhador, tinha sobre ele o direito

de vida e de morte. O escravo era considerado umsalário mínimo e distribuição de renda. Aproveito a
ocasião para, nesta tribuna, manifestar-me sobre o objeto, um bem de capital. No entanto, contraditoria-
tema. mente, pelo menos no perfodo em que ele era pro

dutivo, o proprietário tinha interesse em manter a
Estamos vivendo uma etapa muito contraditória máquina humana' funcionando em sua plena capaci-

na evolução da história recente da humanidade. dade.
Nunca houve tanto desenvolvimento tecnológico' e
produtivo como agora. No entanto, parece que, nas Hoje a diferença não é muito grande. Com o

salário mfnimo.de, R$ 120,00, o trabalhador não tem
questões sociais, estamos regredindo.

nem como manter-se em condições' normais de pro-
No século passado, os economistas da época dutividade, muito menos de manter-se com dignida-

defendiam a teoria de que os salários deveriam ser o de juntamente com sua famflia. A massa de desem-
mai,s baixos possíveis, pois assim manteriam os pregados crescente, pessoas que não têm a quem,
operários totalmente ocupados em produzir, envian- nem a. que recorrer, para garantir sua subsistência,
do distrações que levássem ao desgaste improdutivo sUbmSteTTHà ~ ai condições infra-humanas de traba-
da força de trabalho. Defendia-se a liberdade total lho e salário.Su.bmetern-se praticamente ao trabalho
para o capital e mão-de-ferro para os trabalhadores. escravo.

De certa forma, era lógico que assim fosse. No Brasil, praticamos um dos salários mínimos
Multidões de camponeses despojados de suas ter- mais baixos do mundo. No Paraguai, o salário mfni-
ras se encontravam dispostas a trabalhar pelo pão mo é de mais de 180.dólares; na Argentina, mais de
de cada dia. 250; nos Esta~os Unidos, é de. 729; na Itália, de 800;

Onde não havia esse tipo de trabalhador, como na França, 1.200; e"na Dinamarca, de 1.699 (dados
foi o caso do Brasil, onde o fndio tinha seu modo de do DIEI;Se, de 1,996).
vida sem depender de patrão, distintas formas de Nosso Pafs ostenta o tftulo nada digno de ser o
subjugar o trabalhador foram desenvolvidas, inclusi- pafs de pior distribuição e renda do mundo (índice
ve a do trabalho escravo. GINI "'"': relatório da ONU).

Mas o mundo evoluiu. Os trabalhadores luta- . Em relação ao rndice de Desenvolvimento Hu-
ram e conquistaram o direito ao salário mfnimo, que mano, :passamos do 58!! lugar, no relatório e 1996,
permitiria sua manutenção e de sua famflia. para 0.58!! lugar, no relatório de 1997.

Depois de grandes greves e lutas no começo Todos sabemos, e assim reafirmam estudio-
do século, o salário mínimo finalmente foi instituído sos, que o salario mínimo é um fator determinante
no Brasil. na redistribuição de renda da sociedade. Quando ele
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aumenta, a pobreza diminui e o mercado interno se
reanima com reflexos positivos em toda a economia,
inclusive sobre o emprego, outro fator fundamental
na distribuição da riqueza nacional.

Para acabar com esta injustiça e elevar pro
gressivamente o salário mínimo, defendemos a
aprovação imediata de nosso Projeto de Lei nº 1/95,
garantindo o salário mínimo de R$ 208,00 para to
dos os trabalhadores e estendendo o mesmo per
centual aos aposentados e pensionistas, em contra
posição aos ajustes ridículos propostos pelo Gover
no Federal.

O projeto também garante um aumento de R$
0,20 por hora em cada 1º de maio, até que, progres
sivamente, alcance o salário mínimo estipulado pela
Constituição Federal, no nosso entender o mínimo
que deveria ser um salário digno de qualquer traba
lhador.

O SR. ÓLÁVIO ROCHA (PSOB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Departamento de Açúcar e Álcool 
DEAA, vinculado ao Ministério da Indústria, do Co
mércio e do Turismo parece que está boicotando o
Estado do Pará na questão do álcool hidratado, para
favorecer outras empresas de outros Estados.

Em fevereiro deste ano, encaminhei ofício ao
Exmº Sr. Ministro a Indústria, do Comércio e do Tu
rismo, Dr. Francisco Dornelles, para que mantivesse
as cotas devidas para o nosso Estado, conforme vi
nha sendo feio, e pedi ao mesmo que determinasse
ao Departamento de Açúcar e Álcool que adotasse o
critério que aplica para a região centro-sul na ques
tão do álcool hidratado, mas, até o presente momen
to, não recebi resposta para o nosso pedido.

O nosso Estado, apesar de ser importador,
produz também cana-de-açúcar, produção esta que
abastece a contento a demanda desse combustível.
Ocorre que, do ano passado para cá, o Departamen
to de Açúcar e Álcool quer virar as regras do jogo;
sabendo que o período das safras de cana-de-açú
car do Estado se dá em meses diferentes de outras
regiões do País, ele limitou as cotas das empresas
distribuidoras de maneira que não possam atender
aos pedidos internos, abrindo brecha no mercado
paraense par que as outras distribuidoras vedam o
excesso dos combustíveis que têm, com prejuízo
para empresas paraenses.

Isso tem um nome, cartelização. O Departa
mento de AçÚcar e Áléool deve saber .muito bem'o
qL!~ .faz e ter çonsciência dá- sua responsabilidade.
Reiteramos este mês o mesmo pedido junto a esse
Departamentos ao Ministério da Indústria, do Co-

mércio e do Turismo, para que altere o cor.ceito de
"período de comer«ialização" do acordo firmado em
setembro de 1996 e passe a adotar o efeito de cál
culo de direito, que é o procedimento utilizado no
Centro-Sul, desde a safra de 199211993.

Espero contar com o apoio do Ministério da In
dústria, do Comércio e do Turismo, para que reveja
a posição que o Departamento de Açúcar e Alcooi
apresentou na distribuição de cotas para o Estado
do Pará durante este semestre, o que não traz bene
fício algum para o setor; muito ao contrário, es~á

causando transtornos e desequilibrando o merCadiJ
interno de combustíveis no Estado.

Outro assunto de grande relevância para o SIJ!

do nosso Estado é o asfaltamento da BR-222, que já
foi iniciado. Essa rodovia representa muito para OiS

Municípios daquela região, em particular para ROI1J~

don do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Abel Figuei~

redo, e grande Marabá e tantos outros, pois é a via
de ligação desses Municípios com o restante do Es
tado e com as principais BR, o que permite o escoa
mento da produção da região.

As comunidades desses Municípios agrade
cem ao Governador Almir Grabriel pelo empenho
que teve em buscar recursos necessários para o as
faltamento dessa BR, atendendo a uma reivindica
ção antiga, pois aquela via representa o marco oi:"
desenvolvimento da região, princin.pl·-Ite depoi:3
de asfaltada.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronunciamen
to fosse divulgado em A Voz do Brasil, bem como nos
demais meios e canais de comunicação desta Casa,

O SR. RENAN KURTZ (Bloco/PDT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sflls e
Srs. Deputados, pela primeira vez na história do
País, ocorre em praticamente todos os Estados da
Federação o movimento reivindicatório por melhorias
salários e condições de trabalho das praças das Po~

lícias Militares Estaduais. Soldados, cabos, sargen
tos e subtenentes têm mostrado, numa demonstra
ção inequívoca de profunda insatisfação e revolta,
que a situação salarial é absolutamente insustentá
Vel.

Todos sabemos que esta categoria está entre
aquelas que, por regimentos disciplinares e legais,
está proibida de fazer manifestações políticas e de
paralisar suas atividades através de greves.

E foi justamente por isso que todos os Gover
nos Estáduais, através do tempo, têm sacrifica.do a
categoria: já que são disciplinados, ordeiros, não po
dem reclamar ou fazer greves, continuam tentando
mantê-los submissos, sacrificados e explorados, en-



Estive conversando com a Deputada Veda
Crusius e recebi de S. EXª a informação de que o
Governo não está encontrando uma forma de ceder
mais e resolver o problema que - parece-me - não é
apenas da Oposição, mas de toda a base parlamen
tar que apóia os Municípios em relação à eliminação
das perdas provocadas pelo FEF.

Hoje teremos novamente um debate acalorado,
e, mais uma vez, desejo alertar a Casa para ao fato
de que o Fundo de Estabilização Fiscal, sem discutir
o mérito, se essa é -ou não a saída adequada para
resolver - principalmente isso, em que se fala com
insistência - a eliminação do déficit público. Acha
mos que a saída mais adequada seria a ampla refor
ma fiscal e tributária, porque, da forma como está, o
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quanto atendem àquelas categorias mais atuantes Quero manifestar meu apoio e minhas home-
politicamente. nagens a todos os companheiros brigadianos, na

Mas agora a situação chegou ao limite! É a pessoa dessa grande liderança da categoria que é o
fome, a miséria batendo nos lares dos policiais mili- cabo Pedro Dias de Moraes, Presidente da Associa-
tares. É o desespero das famílias sem condições de ção de Cabos da Brigada Militar do Rio Grande do
sobreviver! Sul, que, por suas virtudes e liderança, também pre-

É justamente agora que mais a sociedade atur- side a Associação Nacional das Entidades Repre-
dida e temerosa sente crescer a violência a crimina- sentativas de Cabos e Soldados das Polícias Milita-
Iidade, a insegurança! ' res e Bombeiros Militares do Brasil- ANERCS.

É a sociedade brasileira que considera, entre ~~u~ compro~iss?s com a, ~onvoc~ção ex-
suas maiores preocupações, a falta de segurança e trao~dJnana e a relevancla das matenas aquI_votadas
o desemprego. me Im~oedem de est~r p~ssoalmente am~nha, na a~-

Mas que condições psicológicas tem um poli- semblela da categona, Junto a meus amIgos. d~ Br~-
cial militar de desenvolver sua atividade profissional, gada, a quem e~ p~ezo e que s.empre me dlstlngul-
por natureza estressante e envolvendo risco de vida, ram com sua amlz~. e e seu apoIo. , .
se ele próprio não tem como sustentar suas famílias, Mas em espmto estou. com eles, e, nos proxl-
vivendo muitas vezes em vilas da periferia, no mes- ~os embates, vamos estar J~nt?s, com? .ser:npr~ es-
mo ambiente onde vivem os criminosos e marginais? tivemos, na defe~a de seus dlrelto~ e relVlndlcaçoes.

Será que os governantes não sabem que, atrás E, desta tnbuna~ concluo dlz~.ndo: chego~ a
de uma farda, está um cidadão que também tem di- hora

t
d~aqueles quettem respon~abllldade, especl~l-

reitos elementares entre os quais o de alimentar e men e. os ~?veman esoestaduals, passarem do dls-
vestir sua esposa ~ filhos? curso a pratica e valonzar todos aqueles qu~, ~as

. ruas, nas estradas, nas escolas, nos lugares publico,
AC0":lpanho. no me~. Est~do, fa: m~lt? !empo, zelam pela família brasileira.

nossa glonosa Bngada MIlitar. E uma InstltUlçaO cen- Ch h d 1° " °I'
t ,. . hO t' . f d hO ,. d egou a ora e as praças e os po IClalS ml 1-
enana, cUJa IS ona se con un e com a Istona o t t t d d" °d d
Ro G d ares serem ra a os com Ignl a e.

10 ran e. E . h d'
E d ... - ,bl' f ra o que tm a Izer.

quan o as JnstltUlçoes pu Icas se en raque- S P 'd t V EXª t' d'
cem, perdem crédito perante a população. No meu !. resl en e, pe~o a . - que au onze a 1-

E t d R· G d d S I B' d M'I'i!' vulgaçao deste pronunciamento no programa A Vozs a o, o 10 ran e ou, a nga a I ar e res- d B °I . IH' C~. '. , ~ o rasl e no Joma oJe na amara,
pelta~~. E a~mlrada pel~s ~auchos, que vem nela a O SR PAULO BERNARDO (BI IPT _ PR
guardla das liberdades publicas. . _' . oco .

E h
o'. d B ° d - h ' I d Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

° ,n_a Istona e nga a, nao a exemp os e Srs. Deputados, mais uma vez, desejo falar sobre o
parallsaçoes ou greves. _ . . chamado Fundo de Estabilização Fiscal, que tramita

Mas agora as tensoes chegaram ao limite. na Casa e foi objeto de intensa discussão na sema-
Cansados de esperar o cumprimento de suas na passada, na sessão de ontem e hoje volta à pau-

reivindicações, entre as quais se destacam o cumpri- ta.
mento da lei salarial, encaminhada pelo Governador
e aprovada pela Assembléia Legislativa e até agora
não cumprida pelo Executivo Estadual, e a uniformi
dade do valor do risco de vida entre praças e ofi
ciais, as praças não tiveram outra alternativas senão
ir às ruas reclamar seus direitos.

Já não falamos no dascumprimento de disposi
tivos constitucionais que nós mesmos, como Depu
tado Constituinte, inserimos na Constituição Esta
dual, tais como jornada de quarenta horas semanais,
dedicação exclusiv~, insalubridade etc.

Quero por fim, Sr. Presidente, manifestar mi
nha solidariedade integral às reivindicações das pra
ças de nossa Brigada Militar, que são corretas e jus
ta e devem receber o atendimento do Governo.
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projeto não é suficiente para resolver o problema de
caixa do Governo Federal e irá causar rombo subs
tancial nos caixas estaduais e municipais.

Estarms discutindo um projeto que mobiliza
cerca de 30 bilhões de reais por ano. E se prorroga
do por mais dois anos e meio, poderemos dizer tran
qüilamente que estamos referindo-nos a uma cifra
próxima de 75 bilhões de reais, mas o Govemo dei
xou de fazer acordo com a Casa por causa de 1 bi
lhão e 100, que ainda insiste em próvocar perdas
para os Municípios.

Temos sentido muita pressão dos Prefeitos de
todo o País. A Casa está preocupada, porque sabe
mos das dificuldades por que passam os Municípios.

Quando a crise social do País se agrava, é na
porta do Prefeito que as pessoas que precisam de
ação do Estado vão bater. Evidentemente não são
as pessoas ricas, as que têm dinheiro, mas as de
sassistidas, as que mais necessitam de ajuda do
Governo, e este demonstra grande insensibilidade.
Aliás, insensibilidade não demonstrou com a redu
ção da contribuição social dos bancos, que tiveram a
alíquota diminuída de 30% para 18%. Segundo nos
sos cálculos, isso irá provocar perda da arrecadação
em torno de 600 milhões por ano. Isso representa
mais do que a perda provocada aos Municípios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conti
nuaremos hoje a discussão. A proposta aprovada na
Comissão Mista, que aprovou o Fundo de Estabiliza
ção Fiscal, pretende repor parcialmente as perdas
dos Municípios, mas é absolutamente insuficiente e
conta com a rejeição de 100% dos Prefeitos do País.

Portanto, nosso apelo é para que todos se
unam - não de um lado a oposição e de outro·a
base govemista -, a fim de defender as finanças mu
nicipais, como também a emenda apresentada pelo
Deputado Humberto Costa, que tem grande mérito,
inclusive o de possibilitar a prorrogação do Fundo de
Estabilização Fiscal sem permitir que ele incida so
bre as finanças municipais.

Não podemos dizer aos nossos Prefeitos que
iremos aprovar um projeto que enfia a mão no bolso
da Prefeitura, que retira dez e depois devolve cinco.
Muito menos explicar-lhes essa história dos emprés
timos do Banco Mundial, pois não está claro qual o
montante nem o critério de distribuição. Não sabe
mos até mesmo se o repasse aos Municípios será a
fundo perdido ou a título de empréstimo.

Portanto, seria inaceitável retirar o dinheiro ga
rantido pela Constituição aos Municípios e dizer que
iremos emprestá-lo para atrelar todos os Prefeitos
ao Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o trágico acidente com o avião da TAM,
em que explodiu parte da fuselagem, atirando um
passageiro para a morte no espaço e atemorizando
59 sobreviventes durante quinze longos minutos, ob
riga-nos a refletir sobre segurança de vôo.

Vou abordar apenas o aspecto do cigarro, ago
ra proibido na primeira hora dos vôos.

O raciocínio, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
é simples: não se pode ignorar, do ponto de vista
médico, o ímpeto dos "nicotino-dependentes", essas
vítimas do uso contumaz do fumo. Primeiro, temos
de considerar que a criatura humana é sempre ten
tada a reagir às proibições e cometer a desobediên
cia, pelo estímulo para fazer o proibido.

Assisti há dias a um episódio curioso: viajava
ao lado de um cidadão que, a todo momento, cha
mava a comissária e indagava se podia começar a
fumar, pois o vôo se estendia por mais de uma hora,
e, como estabelece a portaria do DAC, a autorização
para fumar já deveria estar vigorando a bordo da
aeronave, enquanto o que se via eram os avisos lu
minosos indicando a proibição.

O passageiro nervoso, tenso, a ponto de per
der o pouco de controle emocional que ainda lhe
restava, ameaçava acender o cigarro e já não acei
tava os argumentos da funcionária da empresa res
ponsável pela segurança no interior do avião.

O clima perturbador se agravou de tal maneira
entre o fumante inveterado e a jovem comissária que
ela não teve outra solução senão comunicar o confli
to ao chefe da tripulação.

Este, o comandante da aeronave, velho e ex
perimentado piloto, convocou o passageiro a compa
recer à cabine e lá, creio, com sua habilidade e com
preensão pelo drama e sofrimento do fumante, per
mitiu que, isolado dos demais passageiros e à sua
frente, o "nicotino-dependente" finalmente pudesse
saciar o desejo de algumas tragadas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, conferi mais
tarde por que o comandante, em vez de enquadrar o
fumante na proibição em vigor, preferiu o caminho
manso de ceder à tentação do viciado.

O comandante, Sr. Presidente, agiu em defesa
da segurança, pois sabe que nesses casos é mais
comum, em vez de altercar com a comissária, o fu
mante dirigir-se disfarçadamente aos toaletes da
aeronave e lá, longe das vistas dos demais e fugindo
à fiscalização da tripulação, acender o cigarro e co
locar sob perigo de incêndio o avião em vôo.
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A questão envolve polêmica, entendemos. Ocupamos esta tribuna, Sr. Presidente, srªs e
Há nesta Casa, na Comissão de Transportes, Srs. Deputados, no propósito único de solidarizarmo-

três projetos que tratam da matéria, com opiniões nos com o movimento dos Prefeitos, que páralisarão
contrárias e opiniões favoráveis à proibição de fumar suas atividades no período de 16 a 27 deste mês.
a bordo dos aviões de carreira. ftegistro ainda, Sr. Presidente, que, além de

nosso incondicional apoio a esse brado dos manda
Antes de qualquer decisão ou regulamentação

tários municipais, farei chegar ao conhecimento do
desse problema, sugiro às empresas aéreas que to- Presidente da República, dos Ministros de Estados e
mem uma medida cautelar simples e fácil de ser
cumprida: basta colocar à disposição, no início de de diretores de áreas ligadas ao tema, cópia do ma-
cada vôo, de cada um dos fumantes os adesivos, nifesto da AMUNPAR, concomitantemente com có-

pia deste pronunciamento, esperando que essas au
tão conhecidos e tão divulgados, que atuam no sen-
tido de suprir a urgência dos dependentes da nicoti- toridades sensibilizem-se com a situação crônica
na. Como alternativa, o mereado oferece gomas de dos Municípios do noroeste do Paraná, que, a rigor,
mascar com a mesma finalidade e sem necessidade não é diferente da situação da grande maioria dos
de receita médica. Municípios brasileiros. O grito do povo do noroeste,

expressado por seus Prefeitos e Vereadores, servirá
Com isso, estaremos evitando que alguém de paradigma ao restante dos Municípios, que, na

possa, sob descontrole emocional, fumar esoondido ausência de alternativas para atenuar seus dramas,
e colocar em risco a sua própria vida e a vida de de- socorrem-se dessa legítima forma de protesto.
zenas de outros passageiros, além de minimizar o Lembro por derradeiro, Sr. Presidente, que a
desconforto e o sofrimento não só dos "nicotino-de- falta de responsabilidade dos Governos Federal e
pendentes", como daqueles que passam mal quan- Estadual não contamina os abnegados e beneme-
do na situação de fumantes involuntários. rentes Ptefeitos do noroeste paranaense, eis que os

E mais, Sr. Presidente: estará a companhia aé- serviços essenciais não sofrerão solução de conti-
rea proporcionando ainda a muitos a possibilidade nuidadej paralisando apenas os serviços administra-
de se interessarem pela terapêutica e, quem sabe, tivos. Assistência à saúde e remôção de lixo terão
abandonarem para sempre um vicio tão nocivo, que suas atividades em perfeito funcionamento.
tantos prejuízos individuais e coletivos determina. Reivindico desta Prefeitura a consignação nos

É o que tinha a declarar. Anais da Câmara Federal deste pronunciamento,
Sr. Presidente, peço a V. ExB que autorize a di- que não é apenas de solidariedade, mas sobretudo

vulgação deste pronunciamento no programa A Voz de congratulações pela corajosa e ousada iniciativa
do Brasil e no jomal Hoje na Câmara. da AMUNPAR, competentemente presidida pelo

Prefeito de Santa Cruz do Monte Castelo, Hélio Vas-
O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB concelOs Júnior.

- PRo Pronuncia o seguinte discu~.) - Sr. Presi- f:legistro aqui, Sr. Presidente, a minha solida-
dente, srªs e Srs. Deputados, a partir de hoje, 16 de riedade e solicito a V. EXª que autorize a divulgação
julho, 29 Prefeituras que compõem a Associação dé meu pronunciamento em A Voz do Brasil, bem

~~R~U;~~~~~sc~~ ~~:e~~~a::~:~::. FU~~o~~: como sua publicação no jornal Hoje na Câmara.
rão apenas os serviços essenciais. O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
É um protesto, Sr. Presidente, contra o desca- Srs. Deputados, o Governo pretende recuperar. no

so dos Governos Federal e Estadual. Senado, o limite de 60 anos de idade e 35 de contri-
A decisão, que considero legitima, deu~se na buição, se homem, como condições p;;lra a aposen~

última reunião da AMUNPAR. cuja sede é em Para- tadoria pelo regime geral de previdência social.
navai, realizada neste último dia 14. A grande maioria dos trabalhadores, pelas exi-

Três situações ensejaram a decisão: a tentati- gências do mercado, ao atingir 60 anos de idade não
va do Governo Federal em prorrogar o FEF; a não- terá os 35 de contribuição. Conclui-se, então, que a
inclusão da BR-376 no Programa de Aestruturação regra será a aposentadoria por idade, aos 65 anos,
do Ministério dos Transportes; e a falta de apoio do com proventos proporcionais ao tempo de contribui-
Govemo do Estado em celebrar convênios que pos- ção. '
sam suavizar a carga de responsabilidades hoje Nenhum servidor aposentado, se aprovado em
despejados nas costas dos Prefeitos. concurso público, poderá ser empossado sem que
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faça opção entre os seus proventos e a remunera- Dentre outras alterações, o consórcio vence-
ção do novo cargo. Os proventos de aposentadoria dor da concorrência terá de firmar compromisso no
e as pensões não poderão exceder a remuneração sentido de que parcela de energia elétrica gerada
do respectivo servidor no cargo efetivo em que se será destinada ao serviço público, por intermédio da
deu a concessão. CELTINS.

Não será considerado como acréscimo para O novo edital, com essa e outras modificações
tempo de contribuição qualquer contagem fictícia que foram acolhidas, será publicado proximamente
não gozada (licença especial, férias, localidade es- permitindo a habilitação dos interessados na gigan-
pecial). tesca obra.

Quem pode garantir que, para os militares, não Assim, em se tratando de medida do maior in-
será exigido também 60 anos de idade para a trans- teresse para a população do Tocantins, não podería-
ferência para a inatividade, uma vez que o militar re- mos deixar de registrá-Ia desta tribuna.
formado por limite de idade de permanência na re- Era o que tínhamos a dizer.
serva pode ser nomeado para o exercício de funçõ- Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que autorize a di-
es militares? vulgação deste pronunciamento no programa A Voz

Entre o previsto no orçamento e o bancado pe- do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
las estatais, o Governo gasta, anualmente, quase O SR. FERNANDO LOPES (Bloco/POT - RJ.
R$600 milhões com sua propaganda oficial. A televi- Pronuncia o seguinte Discurso.) - Sr. Presidente,
são, a rádio e o jornal que divulga a verdade sobre srªs e Srs. Deputados, a grande imprensa tem des-
as reformas perde o anúncio (dinheiro) do Govemo. tacado nos últimos dias o chamado ataque especu-

A SRA. DOLORES NUNES (PPB _ TO. Pro- lativo a algumas economias asiáticas, que, diante de
grande pressão, foram obrigadas a desvalorizar

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e suas moedas e/ou tiveram reflexos negativos em
Srs. Deputados, um dos pilares fundamentais da in- suas Bolsas de Valores, como a Tailândia, a Malá-
fra-estrutura indispensável ao desenvolvimento so- sia e as Filipinas. Todos esses países têm posto
cioeconômico é a disponibilidade de oferta de ener- em prática o mesmo receituário dito neoliberal:
gia elétrica. abertura indiscriminada aos produtos e ao capi-

Particularmente as regiões menos desenvolvi- tal estrangeiro, câmbio relativamente estável e
das do País, como é o caso, por exemplo, do Estado baixa taxa de inflação e, como conseqüência, défi-
do Tocantins, carecem desse insumo para ter condi- cit no balanço de pagamento, desemprego e des-
ções de dinamizar as atividades industriais e da agri- nacionalização.
cultura irrigada, dentre outras. O economês do império do norte os conhece

As perspectivas, no entanto, em nosso Estado, pelo apelido de NICS (newly industrialized coun-
são as mais positivas.com o início da construção, no tries), e as velhas e novas metrópoles aplaudem sua
próximo ano, da Usina Hidrelétrica do Lajeado. "abertura" econômica. Pareciam o símbolo da pros-

Essa usina gerará cerca de 1 milhão e 20 mil peridade, apesar do alto grau de miséria e desem-
quilowats, assegurando não apenas a energia elétri- prego; até alguns dias atrás, quando se iniciou' o()

ca necessária para o Tocantins, como também para chamado ataque espe9ulàtivo. Este nada mais é do
parcela substancial da região central do Brasil. que conjunto de ações e manobras de grupos finan

ceiros internacionais (sem nenhum controle local),
A viabilização dessa usina hidrelétrica só se que, depois de fazer negócios em moeda local (por

tornou uma possibilidade real devido à luta do Go- exemplo, nos chamados mercados futuros), forçam
vernador Siqueira Campos, com quem queremos a compra de dólares. Os Bancos Centrais desses
congratular-nos por essa importante vitória, que en- países, para manter a "estabilidade cambial", como
sejará o desenvolvimento do Estado, proporcionan- acontece no Brasil, são obrigados a vender dólares.
do melhor qualidade de vida à sua população. Os especuladores forçam a barra, e os Bancos Cen-

Aliás, por sugestão do Chefe do Executivo to- trais locais vêem suas reservas caírem perigosa-
cantinense, o edital de licitação para construção de mente e não têm outra alternativa senão desvalori-
Usina Hidrelétrica do Lajeado foi alterado pelo De- zar a moeda local. Depois da desvalorização, os es-
partamento Nacional de Águas e Energia Elétrica peculadores realizam seus lucros, através de negó-
(DNAEE), por determinação do Ministro de Minas e cios fechados, quando o câmbio era outro. Isso mos~

Energia, Raimundo Brito. tra que a economia desses países é controlada não



Os termos de Referência para o Estu
do do Impacto Ambiental e respectivo Rela
tório de Impacto Ambiental para a Hidrovia
foram elaborados, na sua primeira versao,
por Grupo de Trabalho, constituído por rep
resentantes do lbama e dos Estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo
aprovados pelos" cinco países da Bacia do
Prata, Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e
Uruguai. Vale ressaltar que, época, o único
país que detinha um sistema de Iicenciá
mento ambiental legalmente instituído era o
Brasil.

Ditos termos de referência, segundo a mesma
fonte, acrescenta, que foram adequados aos prece-
dimentos de financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID e acordados através de
contrato e.ntre o Comitê Intergovernamental da Hi
drovia e os consórcios formados de consultoras (Hi
droserviceILouis Berger/EIH e Taylor/Golder/Consu
lar/Connal).

É importante esclarecer que a coordenação
desses trabalhos, a cargo do CIH, sediado em Bue
(lOS A.íre.s,cor:ata com assessorias técnicas, e a parte
hrasileira no referido·comitê representada pelo Mi
nistério das Relações Exteriores e o Ministério do
Meio Ambiente, junto Assessoria Técnica Ambien
tai, através da Secretaria de Coordenação dos As-
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por reis, presidentes ou ministros da fazenda, mas, povo mato-grossense e brasileiro. Preocupado e~

sim, por banqueiros, especuladores e capitalistas es- bem representar.os -coestaduanos e cientes da aro-
trangeiros. O resto é fachada não para inglês ver, plitude e seriedade que o tema da Hidrovia ParanáI
porque os ingleses sabem muito bem o que se pas- Paraguai despertaria em nível local, nacional e re-
sa, mas para tapear o povo. gional, apresentei requerimento de informação ao

Esses países, incluídos no grupo dos chamados Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos hídricos e
tigres asiáticos, na realidade não têm nada de tigres da Amazônia Legal, sobre as reais conseqüências
ou, como diria um líder chinês já falecido, são apenas que adviriam com a implantação do projeto. Poste-
tigres de papel, que se desmancham ao primeiro ven- riormente, quando do recebimento da informação ci-
to. Com a onda da globalização e a primazia do mer- tada, procedi, ato contínuo, ao encaminhamento da
cado financeiro e sua grande variedade de aplicações mesma ao Presidente da Federação das Indústrias
(os chamados papéis), o nome de tigres de papel fica do Estado de Mato Grosso, ao Magnífico Reitor da
ainda mais adequado, nos dois sentidos. As economias FUFMT, ao Secretário de Meio Ambiente do Estado,
desses países são, na verdade, economia neocoIoniais, ao Superintendente do lbama, ao Presidente da Fe-
como a brasileira. Quem manda de fato, lá como cá, é o deração da Agricultura e aos Prefeitos dos Municf-
capita1 estrangeiro, aliado a seus serviços locais. Dizem pios que compõem o Pantanal.
as autoridades brasileiras que esses países são muito Na ocasião, solicitei a cada uma daquelas au-
diferentes do Brasil, e um dos motivos seria que nosso toridades o posicionamento da instituição, com as-
país dispõe de um ·estoque de privatização· (é assim clarecimentos técnicos, econômicos, sociais e am-
que chamam as estatais que ainda têm para entregar bientais, para, luz de outros relatórios, compor a
aos interesses estrangeiros). Traduzindo: enquanto hou- adoção de medidas complementares.
ver o que entregar, não haverá ataque especulativo ao Da informação do Ministério do Meio Ambiente,
Brasil. Isso é simplesmente escandaloso, por querer fa- datada de 15 de abril de 1997, consta textualmente:
zer-nos acreditar que, para evitar esse tipo de crise, te
rnos de nos entregar aos poucos.

Ao contrário disso, se alguma lição devemos tirar
é de que o processo de" recolonização de nossa pátria
de ser interrompido já, para que possamos construir
um projeto nacional com ênfase no mercado intema e
na redistribuição de renda e riqueza e não soframos
conseqüências piores no futuro. Não adianta pensar
mos que aqueles são países distantes e exóticos, por
que, para o império do Norte e seus sócios europeus e
japoneses, somos todos exóticos. Ou há algo mais
exótico do que uma nação renunciar à sua soberania e
seus dirigentes ficarem feliz em poder conversar com
os dominadores na língua destes?

A crise mexicana, a falência absoluta da eco
nomia argentina e os ataques especulativos aos paí
ses asiáticos mostram qual é o papel reservado aos
tigres de papel. O povo brasileiro não merece e não
pode aceitar esse papel. Os frutos do trabalho nacio
nal têm de ficar aqui, de beneficiar a Nação brasilei
ra, criar prosperidade, progresso econômico e justiça
social. Em vez disso, até agora, engordam os lucros
de capitalistas estrangeiros e as (;ontas de brasilei
ros que traem nossa pátria.

O SR. MURILO pOMINGOS (PTB -:- MT. Prp
nuncia o seguinte ê1iscurso.) ~ Sr. Presidente, Srs e
Srs.·Deputados, a tribuna desta Casa tem sido para
mim um verdadeiro pulmao, onde exercito a demo
cracia, representando um Estado e as aspirações do
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suntos do Meio Ambiente SMAlDepartamento de Comitê Intergovemamental da Hidrovia. Es-
Gasta0 Ambiental- DEGAM. tamos convencidos de que uma ação ccor-

a Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica denada eambientalmente sustentável dos
e o Estudo de Impacto Ambiental foram fianoizados, cinco países da Bacia do Prata é o caminho
tendo sido recebidos pela Divisão das Américas do mais adequado para a criação de um eixo
ltamaraty e entregues á Secretaria Executiva do CIH de desenvolvimento na região, em benefício
em 26 de março de 1997. A apreciação desse relató- da integração entre nossos países.
rio v~m sendo feita no Grupo de Acompanhamento O Itamarary deixou claro, no documento que
TécnICO. encaminhei às diversas autoridades, que o estudo

A obra da hidrovia só poderá ser executada discute altemativas a partir de um noível de profundi,
após o cumprimento de todos os passos previstos dade mínimo, conforme o trecho do rio, de garantia
na legislação ambiental. para a navegação, sem retificá-lo, mas propondo

Providência salutar ensejada pelo Itamaraty se uma equação que equilibre uma melhor utilização eo
refere à reunião realizada em 12 de março de 1997, potencial de navegação na hidrovia, com o menor
com a participação da Assessoria Internacional e da impacto ambiental. Acrescenta mais: que as alterna-
Coordenação do Projeto Pantanal do MMA, dos Go- tivas naõ se restringem somente às obras, mas in-
vernos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos cluem a melhoria das condições de segurança da
Ministérios dos Transportes e da Marinha, além da navegação, sem modificar a morfologia do rio.
Prefeitura de Porto Murtinho. Constaram da pauta O estudo visa conhecer e busca utilizar melhor
temas como Estudo de Portos, a ser financiado pela o potencial da hidrovia na integração intra-regional
União Européia; dragagem do Canal do Tamengo, entre o oriente boliviano, o norte e o nordeste argen-
solicitado pelo Govemo da Bolívia; e criação de uma tino e ocentro-oeste brasileiro.
-Seção Brasileira-, proposta pelo Itamaraty. Considera o transporte fluvial de forma eficien-

Na ocasião, o Itamaraty aprovou a realização te e sustentada, intereonectada a outras modalida-
do Estudo dos Portos, e ficou acordado que o MMA, des, como o transporte ferroviário e rodoviário.
com apoio do IBA~A, procederia. a v~st'ri~ do Canal Estudo de viabilidade sobre melhor aproveita-
do T~mengo. Efetivamente, a viStOna fOI efe~u~da mento do transporte fluvial justificou ser mais econô-
~s dias 18 e 19 de março de 1997, com a partlclpa- mico e vantajoso no que se refere ao meio ambiente.
çao do MMA, do IBAMA, de representantes do Esta- . . .,.
do de Mato Grosso, da Marinha (Capitania dos Por- .D~s r~sultados prehm~nares dlspom~els,"con_s-
tos) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de tam IndicatiVOS de que os Impactos ambientaiS sao
Corumbá (Mato Grosso doSul). de baixa intensidade quanto ao regime hidrológico e

Co P rta · I t ." t 'I !l 1 d 19 d à fauna aquática.m a o na nermlnlSena n ,e e
dezembro de 1996 foi instituído o Comitê de Inte- Das informações recebidas do Ministério do
gração da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai Pan- M~o Ambie~te, devo ressaltar a importânci~ das
tanal - CIBHAPP visando ao desenvolvimento sus- açoes dos dOIS Estados de Mato Grosso, com Inves-
tentável da bac~ hidrográfica do Alto Paraguai, timentos d~ re:,ursos d~ or?em de US$ ~ 1 mil~ões.
constando que estão sendo indicados os repre- para capac~a~o dos tecmcos e melhona .da Infra-
sentantes que o integrarão. est~tur~, v,a?,!,zando o zoneame.nto a~~'ental" da

Os t do d . b"l"d d ôm' téc " baCia hldrograflca do alto Paraguai e definindo dlre-
es use VIa II a e econ lCa e n1ca t " t'l' - d .- t •

cOncluídos em dezembro, segundo informação do nzes para u ~ Izaçao a regl~o quan o aos ~SpeCLOS

MMA, ressaltam que o estudo de impacto ambiental de des~nvolvlmento sustentavel, recuperaçao e pre-
está sendo finalizado. servaçao.

Quando do início da primeira parte das obras, ' I~c!ui ainda as seguintes iniciativas: o: estudo
ó Presidente Femando Henrique registrou textual- hmnologlco, co~ uma rede ~e col~t~ de amostras d?
mente, através de mensagem: água para mO,nltora~:nto sJst~matlco ,de sua.q,u~h

dade quanto a polUlçao dos nos; maiores cntenos
Aproveito para reiterar a prioridade que para concessão de licenciamentos de atividades

o Brasil confere à Hidrovia Paraguai-Paraná. c~>nsideradas poluidoras; viveiros para produção de
Atribuo grande importância aos melhora- mt1das para recuperação de áreas degradadas por
mentos que se venham a realizar nos rios desmatamentos; veículos e barcos a serem utiliza·
Paraguai e Paraná, a partir dos trabalhos d.o dos pela polícia florestal dos órgãos ambientais de
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meio ambiente; e a capacitação dos fiscais no tocan- pação dos países em consolidar a integração e a im-
te à ecologia e legislação ambiental. plantação de rigoroso monitoramento ambiental.

Graças a esse projeto, foram estruturados os A formalização e determinação da construção
Centros de Reabilitação e Reintrodução de Animais de um porto na localidade de Morrinhos, situado a
Silvestres, e cerca de 4.000 animais capturados nas 150 quilômetros de Cáceres, é uma decisão coeren-
operações foram reintroduzidos, com a participação te e caracteriza a preocupação dos países que inte-
de técnicos veterinários, biólogos e técnicos de cam- gram o comitê no tocante aos aspectos ambientais.
po. O representante do Ministério das Relações

O mapeamento e licenciamento das atividades Exteriores e chefe do Departamento das Américas,
garimpeiras e o adequado cumprimento quanto às Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, que pre-
exigências legais num trabalho de parceria sobre sidiu a reunião de Cuiabá, deixou clara a adequação
educação ambiental contou com apoio e participa- dos meios de transportes às características dos rios
ção da comunidade. e que as normas e regulamentos dos tripulantes e

Quero ainda chamar a atenção, por estarem Ii- para as embarcações dos cinco países serão co-
gados ao Mato Grosso, para o fato de que, no mo- muns.
mento, existem quatro projetos relacionados a hidro- O chefe da delegação uruguaia, Dr. Jorge San-
vias: ParaguaLParaná, Teles Pires_Tapajós_Jaca- guinetti, manifestou na ocasião o interesse em im-
reacanga, Araguaia_Tocantins e do Madeira (Porto portar açúcar, soja e madeira de Mato Grosso, atra-
Velho_ltacoatiara). vés do rio Paraguai, no porto de Nueva Palmira, si

tuado a 3.432 quilômetros de Cáceres. A Argentina,
Recentemente, as obras da Hidrovia Ara- segundo o Diretor de Transportes, Henrique Ogam-

guaia_Tocantins foram suspensas, por liminar aco- bulu, também está interessada na Hidrovia Para-
Ihida pela Justiça Federal, baseada na falta de apre- guaLParaná, fomentando o comércio bilateral com o
sentação de estudos sobre impacto ambiental e as- Estado, ativando a exportação de cimento, trigo, mi-
pectos constitucionais. lho, sal, fertilizantes, petróleo e pneumáticos e im-

Considero oportuna a ativação do Comitê Inter- portando ferro, manganês, frutas tropicais e madei-
governamental da Hidrovia (CIH) ParaguaLParaná, ras de Mato Grosso, pelo porto de Rosário, na Pro-
integrada pelos Estados de Mato Grosso, Mato víncia de Santa Fé, situado a três quilômetros de
Grosso do Sul, Ministério do Meio Ambiente, das Re- Cáceres.
lações Exteriores, da Fazenda e dos Transportes e Dentro de três meses, o comitê deverá reunir-
representantes das Prefeituras de Larário (Mato se em Montevidéu, ampliando o rol das normas e re-
Grosso do Sul), Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) gulamentos a serem cumpridos pelos cincos países
e Cáceres (Mato Grosso) como observadores. após apreciação da reunião de chanceleres, visando

A reunião em Cuiabá dos grupos técnicos su- intensificar as relações comerciais, tecnológicas, cul-
bordinados ao CIH, apreciando a uniformização de turais e sociais na região.
medidas legais pelos cinco países, Uruguai, Para- Como Parlamentar identificado com as questõ-
guai, Argentina, Bolívia e Brasil, colherá importantes es ambientais, apoiarei todas as medidas que sejam
subsídios para apreciação do comitê e posteriormen- coerentes e obedientes ao equilíbrio do ecossiste-
te serão encaminhados à reunião dos chanceleres ma, razão por que registro meus cumprimentos à se-
da Bacia do Prata. riadade de critérios demonstrada pelos integrantes

Durante a semana passada, promoveu-se um do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Para-
seminário, sob o tema Mato Grosso e a realidade da guailParaná.
Hidrovia, com a participação de expositores: repre- Sr. Presidente, peço a V. EXª que autorize a di-
sentando o CIH, Dr. Márcio Dorneles; a Universida- vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
de do Rio Grande do Sul, Prof. Carlos Eduardo Tuc- do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
ci; o Ministério dos Transportes, Dr. José Cunha e Era o que tinha a dizer.
Silva; e a UFMT, Carolina Joana da Silva. O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-

A Ministra Maria Luiza Viotti, chefe da' delega- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
ção brasileira no Comitê Intergovernamerital da Hi- Srs. Deputados, a retomada das obras da Adutora
drovia, presente ao seminário realizado em Cuiabá, do Deste, no Araripe pernambucano, com a conclu-
endossou as informações anteriores sobre os traba- são das estações elevatórias e o assentamento de
lhos previstos até o momento, ressaltando a preocu- aproximadamente 100 quilômetros de tubos, entre



Excelentíssimo Senhor Ministro,
Conforme audiências anteriores, venho

por meio deste pedir a Vossa Excelência a
manifestação formal de solicitação ao Sr. Mi
nistro do Exército General Zenildo Gonzaga
Zoroastro de Lucena de parcela de imóvel
da União jurisdicionado ao Ministério do
Exército (Área,3 - extinta Fábrica. do Rea
lengo) para a Escola Técnica Federal de
Química do Rio de Janeiro, Autarquia Fede
ral vinculada ao MEC; o que se dará por
meio de Decreto do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República Federativa do Bra
sil o Sr. Fernando Henrique Cardoso, e que
necessita da manifestação favorável do
MEC para ser viabilizada.
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os Municípios de Orocó e Ouricuri, vão permitir a ' Desde já lhe agradeço como moradora
chegada de água do Rio São Francisco nesse último que sou da Zona Oeste do Município do Rio
Município até o mês de maio do próximo ano, e se de Janeiro, como jovem de 24 anos, e como
alocados novos recursos no Orçamento da União Deputada que luta por este projeto e sonha
para 1998, outros importantes municípios, a exemplo com sua concretização.
de Trindade e Araripina, serão beneficiados até o fi- Sem mais para o momento,
nal do ano que vem, com esse precioso líquido. Forte abraço
Essa adutora, Srs. Deputados, vai beneficiar, tam- Vanessa Felippe
bém, cinco excluídos municípios do irmão Estado do Qeputada Federal- PFURJ

Piauí. Sr. Presidente, agradeço desde já pelo empe-
A região do Araripe, com dez municípios e nho e pela dedicação do Ministro Paulo Renato Sou-

mais de cinqüenta distritos e povoados, conta com za em levar para a região mais carente do Município
uma população superior a 300 mil habitantes, é a do Rio de Janeiro sua tão desejada e esperada es-
maior produtora de gesso do País, com mais de cola técnica.
90% do chamado ouro branco, vem sendo penaliza- No terreno, construiremos a Escola Técnica
da há dezenas de anos, por falta de água de boa Federal da Zona Oeste, q~e terá capacidade para 6
qualidade. mil alunos.

As ações dos Governos Federal e do Estado Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que autorize a di-
de Pernambuco, Miguel Arraes, são anuídas por to- vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
dos os Srs. Deputados pernambucanos, que inde- do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
pendentemente de cor partidária, têm apoiado o pro- A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Pronuncia
jeto de lei de nossa autoria referente à construção o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, S~s e Srs.
dessa importante obra. Deputados, com a vênia de V. EXªs, vou registrar

Concluímos, Sr. Presidente, conclamando os desta tribuna a eleição da primeira mulher em Ala-
nobres pares de Pernambuco para não só continua- goas para Presidente da Associação dos Magistra-
rem apoiando o nosso projeto da Adutora do Oeste, dos de Alagoas.
mas também o manterem na primeira prioridade do Falo da Drll Nelma Padilha, Juíza da 4ª Vara'
Estado, junto ao OGU - Orçamento Geral da União. Cível da Capital, que concorrendo com o ex-Presi-

Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que autorize a di- dente do Tribunal de Justiça do meu Estado, De-
vulgação deste pronunciamento no programa. A Voz sembargador José Agnaldo de Souza, foi eleita em
do Brasil e no jornal Hoje na Câmara. pleito acirrado, no qllal votaram mais de 200 magis-

A SRA. VANESSA FELIPPE (PFL - RJ. Sem trados. Trata.-se, Sr. Presidente, de evento histórico,
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. nem tanto pela vitória eleitoral em si, porquanto am-
Deputados, passo a ler ofício por mim enviado ao bos os concorrentes trazem o mérito da liderança
Ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato classista e da operância profissional, mas, sobretu-
Souza: do, peja consagração da mulher nos espaços que

tradicionalmente foram reservados aos homeFls.
Sr. Presidente, eu, que sempre busquei defender

os espaços da mulher na sociedade brasileira, pela va
lorização de seu trabalho, pela afirmação de sua inteli
gência, pelo testemunho de sua liderança, faço este
registro com especial emoção. A Drl! Nelrna Padilha é
em Alagoas exemplo e abrigo de todos esses predica
dos. Sua proposta de atuação à frente da Associação
dos Magistrados de Alagoas vai além dos encontros
de lazer no seio daquela entidade. Ou das moções de
corporativismo, tão comuns a certas categorias. Ha
verá, tenho certeza, pela visão da Drª Nelma, mais
espaço nos corredores do fórum de Alagoas, por
onde o povo sofrido buscará a afirmação de sua ci
dadania e onde os pobres no sentido da lei jamais
encontrarão barreiras de acesso à Justiça.
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U SR. FERNANDO ZUPPO (Bloco/PDT - SP.
P." revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
~dputados, anuncio que dei entrada em requerimen
to, dirigido ao Presidente desta Casa, para maior ce
leridade na apreciação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 175, de 1995, que trata da reforma
tributária.

Sr. Presidente, solicito a V. E~ a transcrição
do requerimento nos Anais da Câmara dos Deputa
dos.

REQUERIMENTO A QUE SE REFE
REOORADOR:

REQUER SEJA DADA CELERIDADE NA
APRECIAÇÃO DA PEC Nº 175/95

Senhor Presidente,
Requeiro a V. E~ se digne determinar ao EJ(§

Sr. Presidente da Comissão Especial que analise a
Proposta de Emenda à Constituição de nº 175 - Re
forma Tributária - de 1995, do Poder Executivo, De
putado Jurandyr Paixão, a dar celeridade na aprecia
ção e votação, com escopo de submetê-Ia ao Plená
rio desta Casa, pelas razões que se seguem:

Reiteradamente, os grandes meios de comuni
cação, representantes do empresariado, Ministros de
Estado e até mesmo o Presidente da República - Fer
nando Henrique Cardoso - tem afirmado que o atraso
das reformas, em particular da Reforma Tributária, é
da responsabilidade do Congresso Nacional e mais
especificamente, da Câmara dos Deputados.

Entretanto, o Congresso Nacional não tem fal
tado ao Poder Executivo, aprovando as propostas
por ele enviadas. Se atraso existe no encaminha
mento da Reforma Tributária, esta responsabilidade
é do próprio Governo que conta no Congresso com
uma inquestionável maioria parlamentar.

Apesar disto, o Governo tem freqüentemente
lançado mão da edição e reedição de inúmeras me
didas provisórias, dificultando uma análise mais cri
teriosa, e a participação do Poder Legislativo no
F ~ercício de suas atribuições constitucionais.

Nesse contexto, e como que desinteressados
pela PEC nº 175/95 que enviaram em 23-8-95 ao
Congresso Nacional, o Poder Executivo vem promo
vendo paulatinamente a Reforma Tributária que de
sejam: reeditando o FEF, reinventando o IPMF como
CPMF, regulando o ICMS, e dispondo, por inúmeras
medidas provisórias, sobre matérias de cunho tribu
tário e que poderiam estar contidas na sua proposta
de reforma.

Enquanto isto a PEC nº 175/95, tramita, ou me
lhor, aguarda nesta Casa na Comissão especial,

após o relator - Deputado Mussa Demes -, do PFL,
que faz parte da base de apoio ao Governo e que já
apresentou seu relatório e substitutivo, em 3-7-96, e
complementou-o em 16-10-96 - a oportunidade de
ser apreciada definitivamente neste Plenário.

Sala das Sessões, 15 de julho de 1997. - De
putado Fernando Zuppo.

O SR. JOÃO FASSARELLA (Bloco/PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o Presidente FHC se prepara
para desfechar contra os excluídos deste País mais
um duro golpe. Desta vez, o alvo serão os idosos e
os portadores de deficiência.

Condenado pela opinião pública, reprovado
pela imprensa e recomendado por seu agente de go
verno no Supremo Tribunal Federal, o Presidente re
trocedeu na decisão de extinguir o acúmulo da apo
sentadoria miserável com a miserável pensão por
viuvez. No reino do tucanato, palavra de rei volta
atrás!

O que leva um governante a prestar tamanho
desgoverno aos já tão sacrificados?

Uns dizem que pode ser por erro de avaliação;
penso que sim.

No caso agora, à intenção de restringir ainda
mais o acesso ao benefício constitucional regulamen
tado pela Lei Orgânica da Assistência Social que de
termina o pagamento de um salário mínimo para ido
sos com idade mínima de 70 anos e pessoas porta
doras de deficiência graves, adiciona-se o sentimen
to da ira, da vingança, da mais pura maldade. ..

O orçamento para 1997 destinado ao Progra-
ma Assistência prevê para o financiamento das açõ
es do Fundo Nacional de Assistência Social uma do
tação de 893 milhões; destes, 380 milhões desti
nam-se ao pagamento de benefícios assistenciais.

O Plano Plurianual 96/99 estima a necessidade
de recursos da ordem de R$1,6 bilhão para fazer
face ao cumprimento da Lei nº 8.742193.

Com o corte de R$900 milhões fei.to no orça
mento de 1997·do Programa Assistência,'vimos que
o objetivo de se' cumprir o dispositivo constitucional
de conceder um salário mínimo para a pessoa porta
dora de deficiência e ao idoso comprovadamente ca
rente não parece ser levado muito a sério por este
Governo.

Tal impressão se comprova quando, sem a
menor desfaçatez, o Ministro da Previdência vem a
público para anunciar a "redução drástica de benefí
cios", em contramão ao que disse o Presidente FHC



E, para coroar esse processo absolutamente
degradante para a população e para os profissio
nais, surgiram responsáveis pela área dizendo que
vai haver o fechamento daquela unidade.

Tive a oportunidade de participar, nessa terça
feira, de manifestação que reunia o sindicato e as
associações de profissionais, representantes de pa
cientes e de moradores da redondeza. Foi voz unâ
nime a idéia de que o fechamento daquele ambula
tório de especialidades iria deixar ao abandono pa
cientes com patologias crônicas e graves. Por exem
plo, pacientes que usam a bolsa de colostomia e não
sabem sequer se vão continuar recebendo a reposi
ção desse equipamento.

Tive oportunidade de conversar com pacientes
da Grande São Paulo e do interior, que não têm
acesso a outro ambulatório com aquela qualidade,
ainda que bem diminuída, considerando-se a que já
teve. Até porque ali se atendia cerca de 100 mil pa
cientes ao mês e, hoje, apenas 10% daquele total.

Portanto, quando falamos de recursos da admi
nistração e citamos cifras, quando falamos da viabili
dade econômica do sistema, muitas vezes não nos

.damos conta de que estamos falando de pais, mães,
filhos que morrem ou ficam com seqüelas graves,
em decorrência da falta de atendimento de qualida
de.

Por COincidência, viajamos no mesmo vôo e
conversamos com o Secretário Estadual de Saúde,
Dr. José da Silva Guedes, que nos disse não ser in
tenção do Governo Estadual fechar aquela unidade.
Tal informação nos causou alívio imediato. Mas tive
mos o cuidado de contactar os representantes que
estiverariltonosco naquelà manhã. Pessoas subor
dinadas ao Sr. Secretário lá ·estiveram ainda ontem,
reiterando que existe a intenção ou, no mínimo, a
possibilidade de fechamento daquela unidade.

o Brasil está pagando a dívida que
tem com milhares de idosos e deficientes de
baixa renda. Pessoas que são muitas vezes
abandonadas, mas que são cidadãos e têm
direitos.

O Governo tem dinheiro para atender
450 mil pessoas, mas poucos tiveram o be
nefício atendido. Isto acontece porque a ren
da familiar exigida é muito baixa, 1/4 do sa
lário mínimo. A Secretaria de Assistência
Social vai fazer uma avaliação dos primeiros
90 dias do programa, e aí teremos condiçõ
es de alterar a lei para aumentar o valor da
renda familiar. O ideal é que ela fique em
torno de meio salário mínimo.

O Ministro, ao anunciar uma intenção contrária
ao que disse o Presidente, faz-nos crer que ou se
trata de insubordinação ou o Presidente se sur
preende com o aumento da miséria no Brasil, visto
que seu programa de estabilização econômica é fei
to com alto custo social, pois os recursos existentes
são canalizados para o pagamento da dívida, en
quanto falta dinheiro para ações sociais básicas,
como saúde, educação e assistência social.

A alegação dada pelo Governo, de que os req
uisitos que determinam o perfil do beneficiado são
muito flexíveis, possibilitam fraudes e permitem que
idosos e deficientes com renda superior a um quarto
do salário mínimo recebam a ajuda, é mera falácia.
Se há fraudes o que se deve fazer é fiscalizar, inves
tigar e punir rigorosamente os implicados.

No reino do tucanato, verdade tem pernas cur
tas. liA idéia é elevar a renda per capita do salário
mínimo para em torno de meio salário mínimo. O pa
gamento do benefício resgatará a esses brasileiros
direitos, cidadania e dignidade", disse FHC.

Na calada da noite, sorrateiramente e por "mo
tivo. de urgência e relevância", uma medida provisó
ria vai fazer exatamente o contrário do que disse.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quando se discutiu aqui longamente a
CPMF, quando nós aqui discutimos longamente a
falta de recursos na saúde, assim como a má aplica
ção dos parcos recursos existentes, muitas vezes'
nós nos ativemos a n,úmeros.· Nem sempre tivemos'
presente a imagem de pacientes abandonados em
filas,~sém nenhum acesso a uma assistência médica
de qualidade.
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em seu programa Palavra do Presidente, em feverei- E, para agravar esse quadro, a política adotada
ro de 1996. pelos últimos Govemos Estaduais de São Paulo tem

sido a do sucateamento de unidades de saúde. Che
gamos a um limite tal que um posto de assistência
médica dos mais tradicionais da cidade de São Pau
lo, o PAM Várzea do Carmo, há alguns anos vem
deteriorando-se, tendo-se como exemplo disso o
não-funcionamento do setor de raios-x, do laborató
rio, assim como a falta de ar condicionado, o que in
viabiliza o trabalho dessa unidade.

Lá haviam 404 médicos; hoje, são apenas ao.
Lá existiam mais de 600 funcionários da área da
saúde, excluindo-se médicos; agora, são menos de
300.
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Portanto, estamos usando desta tribuna para
reiterarmos mais do que um apelo, já que se trata de
uma exigência de todos os dependentes do Sistema
Único de Saúde, no sentido de que não seja fechado
o PAM Várzea do Carmo, deixando ao léu milhares
de pacientes.

Registramos ainda que tivemos o prazer de
testemunhar não só a empolgação, mas também a
dedicação de funcionários que, mesmo estando há
mais de dois anos sem receber reajuste salarial,
muitas vezes compram materiais de consumo e pa
gam passagens de pacientes para que eles possam
ser atendidos.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, estamos
registrando uma necessidade daquela população e
denunciando os profissionais que contrariam a pró
pria orientação do Secretário Estadual de Saúde,
deixando uma tensão inimaginável naqueles que tra
balham naquela unidade e principalmente naqueles
que dependem do posto.

Pediremos audiência com o Secretário Esta
dual de Saúde, juntamente com o Deputado Esta
dual do PCdoS, Jamil Murad, e contactaremos ou
tros Deputados Estaduais e Federais da área da
saúde para, se necessário for, irmos até o Governa
dor do Estado, em defesa não apenas do funciona
mento, mas também do bom funcionamento daquele
PAM.

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, recentemente, manifestações na Europa
têm demonstrado que há interesse das grandes
massas pela política no mundo.

Na França, tivemos grandes manifestações re
lacionadas à previdência. Milhares de pessoas foram
às ruas manifestar seu descontentamento com as
modificações pretendidas pelo governo conservador
na legislação dos trabalhadores migrantes.

Mais uma vez, na Europa, nota-se que os po
vos continuam interessados em temas políticos.

Estou-me referindo à manifestação a que as
sistimos na Espanha nos últimos dias, quando milhõ
es de pessoas ligadas a partidos de centro, de direi
ta ou de esquerda, ou a maioria delas sem ligação
com qualquer partido, foram às ruas protestar contra
os métodos de ação violenta do ETA - Organização
Pátria Basca e Liberdade.

É muito importante acompanhar esse proces
so. Em primeiro lugar, pela constatação a que me re
feri no começo: os povos se interessam, sim, pela
política e vão às ruas em manifestações às vezes gi
gantescas como essa, quando se defrontam com te-

mas que os motivam; em segundo lugar, pela impor
tância da rejeição de massa, e aí por partidos de to
dos os espectros ideológicos, da ação violenta na
política. .

Na Espanha, na época da ditadura de direita
de Franco, as regiões com pretensão de autonomia
- Galícia, Catalunha, País Basco - sofreram opres
são, passaram pela mão de ferro do Governo de
Madri. Qualquer veleidade autonomista era tratada
como caso de prisão, tortura, assassinato. Com a re
democratização do país espanhol, todas as regiões
mencionadas passaram por um processo de des
centralização e autonomia, de redemocratização, re
ceberam bastante autonomia administrativa, que as
incorporam, na prática, ao país, à Espanha como um
todo. Serve de exemplo a Catalunha, cuja cidade
principal, Barcelona, passa por um período de pros
peridade incrível e é considerada uma das cidades
mais importantes do mundo.

O ETA - Organização Pátria Sasca e Liberda
de, exerceu um papel importante, positivo, seme
lhante ao do IRA, na Irlanda, em relação ao Império
Britânico, na resistência contra a feroz ditadura de
Franco. Porém, com a redemocratização, com a au
tonomia, com a descentralização, com a possibilida
de de mudanças pelo voto, pelo diálogo, evidente
mente não se apresentam a permanência e os méto
dos da organização ETA num país democratizado
como a Espanha.

Por isso, não só quero chamar a atenção para
este fato, que interessa a toda a humanidade, como
também trazer a minha solidariedade ao povo espa
nhol. Essa manifestação contra a violência foi belís
sima. Ela indica ao governo espanhol a necessidade
de negociações imediatas com essa organização mi
litar, que tem um braço político. Ela chega a ter 12%,
13%, 15% dos votos naquela região.

Portanto, se o atual partido do governo na Es
panha, um partido conservador, não adotar uma ati
tude intransigente e violenta e abrir imediatamente
negociações, tenho certeza de que a manifestação
do povo espanhol pela resolução dos problemas po
líticos e pela paz encontrará guarida em todos os na
cionalistas bascos.

Trago a minha solidariedade ao povo espanhol
e o meu apelo ao governo espanhol no sentido de
que estabeleça imediatamente negociações políticas
com aquela organização política e militar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.) 

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, alegro-me so
bremodo ao constatar, no dia de hoje, ao ler o jornal
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a Tribuna da Imprensa, possiVelmente o único ór':' ::ir. Presidente, não tenho outra alternativa se-
gão independente deste País, que. aquele matutfno não requerer a V. EXª a transcrição, Ipsis litteris,
estratifica, mercê de lapidar artigo da lavra de Hélio de artigo do valoroso jornalista Hélio Fernandes,
Fernandes, apelo e campanha que vimos, perrna- cuja independência no jornal Tribuna da Imprensa
nentemente, mantendo da tribuna desta Casa. tem de ser alardeada desta tribuna, bem como sua

Refiro~J1le, Sr. Presidente, ,a expediente que divulgação em todos os órgãos de comunicação da
formulei há mais de três meses ao eminente Sena- Casa. A par de transcrever o referido artigo, quero
dor Bernardo Cabral, Presidente.da CPl dos Preca:- chamar a atenção da famigerada base do Governo:
tórios, com a finalidade de faZerc~ar a.o··Procura..; enquanto quebra a estabilidade dos servidores públi-
dor-Geral da República, Dr. Geraldo BrindeirQ, 'a ne- cos; enquanto o Presidente da República quebra pe-
cessidade de requisitar os autos de ação'penal pro~ quenos e médios empresários e deixa trabalhadores
movida pelo Ministério Público do meti Estado contra sem teto, sem terra e sem emprego, no Rio de Ja-
aquele que se diz Governador do Rio de J~neiré>,co:- neiro malbaratam 3 bilhões do famigerado novo
nhecido nos meios próprios de seupartidp cornO proer, instituído para atender a ganância, a volúpia e
Marcello "Roedo"', pelos .crimes ,perpetradoscoi'ltra o despreparo dos Governos estaduais.
instituições, desvios, malversação de dinheiro oriun- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
do da emissão das famigeradas ·carioquin~as;',tan- DOR:
to quanto por práticas delituosas; que' résulta.ram· na
entrega danosa do Bane~ ao Banco lta.ú pela ínfima PARA CESAR MAIA LER E RECORTAR
quantia de 150 milhões' de reais. Evidentemente; Finalmente a Procuradoria-Geral da República
esta quantia é muito menor do que o valor real da;, mandou saber a razão de estarem parados
quele estabelecimento bancário... ", processos contra Marcello e o filho

O Governo Federal' instituiIJo famoso Proer Há anos venho escrevendo sobre os pro-
para atender aos bancos estaduais. Deu·df;t mão bei., cessos contra Marcello Alencar e seu filho - roe-,
jada ao "desgovernado'" do Rio de Janeiro perto de dor. É demais. Marcello não podia ser candidato
3 bilhões de reais, enquanto médios e pequenos em- a governador. Seu filho, processado e condena-
presários, comerciantes; vivem à míngua, mercê da do em primeira instância, "por irregularidades
prática do malsinado Plano Real, tão assoalhado, administrativas, formação de quadrilha e estelio-
tão bem-dito, tão alevantado pelos Pf9Ceres.·gover- nato", não podia de maneira alguma ser o todo-
nistas. poderoso secretário do pai. E Edgar Monteiro

Plano Real, S"'s e Srs. Deputa90s, que já co- Gonçalves da Rocha também não poderia ser se-,
meça a fazer água. Os·Tigres· Asiáticos' estão nos cretário da Fazenda, pois está no mesmo proces~

mostrando, comprovando a ineficáCia, li incornpetên- 80 do filho-roedor de Marcello. Que República.
cia dos pedantocratas, e, sobretudo;adesnecessi" Agora, o procurador-geral da República, Geral-
dade da política neoliberal introduzida neste País. do Brindeiro, requisitou ao presidente do Tribunal

Política neoliberal que leva a descrença; a rrij.. Regional Federal da 2ª Região a remessa urgente
séria e a fome a milhares de la~s brasileiros. Traba- para Brasma dos processos (são três) contra Marco
Ihadores sem-terra, trabalhadores sem-teto, traba.:. Aurélio Barbosa de Alencar e Edgar Monteiro Gon-
Ihadores sem- salários, enfim,prasiléiro$ ". passam çalves da Rocha. O processo principal já está com
grandes dificuldades, enqu~nto. o Governo FHC. - sentença condenatória do Juízo Federal da 13ª
também conhecido como Governo FHM, eis ,que Vara. Junto com outro, onde o autor é o Banco Cen-
adotou em Cartório de Registros Civil o sobrenome traI do arasi!. E mais outro processo, uma apelação
de Magalhães - desgovema o Brasil, desviando re- em habeas-eorpus há três anos. Todos aguardam
cursos para encher cada vez màis os bolsos dos PO,- julgamento junto ao TRF da 2ª Região. Mesmo com
derosos banqueiros nacionais e intemacionais e en- o relator já designado há anos, forças ocultas e es-
ricá-Ios; doa recursos ao Govemad.or do Estado do tranhas impediram o julgamento isento e imparcial
Rio de Janeiro para malbaratar" C()mojá malbaratou, dos notórios réus, hoje ocupando as duas principais
os advindos das "cà~oqLlinhas· o e.x-Prefeito -. ele, secretarias do Estado do Rio de Janeiro. A de Fa-
seu filho, o roedor-mor, hoje Secretário da Fazenda, zenda e a do Planejamento.
e o Sr. Edgar Gonçalves, hoje Secretário de Planeja- A Egrégia Corte, localizada na Rua do Acre,
mento -, segurando, dominàndoi· c~ntralizando nas Centro do Rio, não teve interesse de apreciar em
mãos negócios e negociatas. ,. plenário os autos com libelo acusatório muito
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grave, conforme provas levantadas num trabalho PS 2 - Estou esperando o delegado da poli-
isento e independente do Ministério Público Fe- cia Federal informar o dia e hora do interrogat6-
deral. Em face de reiteradas denúncias da Tribu- rio de Jair Coelho e suas três sócias falsas e fai-
na da Imprensa, o procurador-geral da República sificadas. Com a presença do Ministério Público.
quer examinar pessoalmente os autos para as Apesar de não pagar o funcionalismo e dizer que
necessárias providências. Vamos aguardar, os não tem dinheiro, essas "quentinhas" são pagas
processos já estão em BrasOia. religiosamente (perdão pela blasfêmia) em dia.

Pela responsabilidade e independência garanti- Chegou, pagou.
da'pela Constituição, o procurador-geral da Repúbli- PS 3 - Agora a Procuradoria da República
ca não tem saída. Ao examinar os processos e verifi- está atenta a tudo, acompanha de perto as diligên-
car atentamente tudo, inclusive as datas, terá que cias. E tudo será julgado na Justiça Federal, vai fugir
pedir ao Superior Tribunal de Justiça uma rigorosa do âmbito a influência do desembargador aposenta-
correição junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª do, que foi feito secretário só para cuidar desses
Região. E ao mesmo tempo, punição exemplar para processos. Verdade seja dita: tem cumprido rigoro-
os relatores dos processos, pela notória prevarica- samente o que prometeu.
ção. Pelo abuso de poder ilegal, ao impedir de ma- PS 4 - Falta a Receita participar desse es-
neira clara e insofismável que os autos entrassem forço para enquadrar Jair Coelho, Marco Aurélio,
em pauta de julgamento. Afinal, o relator é o "dono" Edgar Rocha e outros. Exibem despudoradamen-
da ação penal. te a fortuna ganha ilicitamente. Compram o que

Se o Or. Geraldo Brindeiro não agir desta querem, mansões, casas na serra ou de praia,
forma, devemos interpretar que ele, também, faz carrões, vivem "nababescamente". E a Receita
parte do "esquema" para proteger o filho-roedor, Federal? Afinal, quem é do PFL (partido da Re-
Marco Aurélio Barbosa de Alencar, até outubro ceita) é Cesar Maia.
de 1998. Quando haverá eleição e o acusado-réu PS 5 - Os deputados da Assembl~ia Legislati-
de formação de quadrilha, estelionato e enrique- va também podem usar e abusar destas denúncias.
cimento ilícito tentará conseguir um mandato Basta que seja independentes. E queiram ser reelei-
parlamentar para garantir com imunidade de de- tos. Quem marcar bobeira e ficar apoiando Marcello
putado sua impunidade. e o filho-roedor não terá voto em lugar algum. Confio

Como tenho confiança no procurador-geral da em que pelo menos uma CPI sobre a Brasal, Jair
República, vou dar a ele, por hoje, uma última infor- Coelho e Marco Aurélio a Assembléia Legislativa or-
mação preciosa. Alguns desses processos surgiram ganize. Será um grande show para o cidadão-contri-
de irregularidades praticadas quando Marcello Alen- buinte-eleitor.
car era presidente do Bane~ e o filho-roedor era A SR! SOCORRO GOMES (BlocolPCdoB -
vice-Presidente. Brizola teve que demitir os dois PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srl's
para não acabarem com o Bane~. Agora acabaram e Srs. Deputados, inicialmente desejo homenagear o
com o Banerj, que foi doado ao Banco Itaú. Assim, MunicípIO de Itupiranga, do Estado do Pará, em es-
não existindo mais o Banerj, pai e filho acham que pecial o seu Sindicato dos Trabalhadores Rurais
não tem mais responsabilidade. Ha! Ha! Ha! que, numa demonstração de sensibilidade, busca in-

(Qualquer deputado da Assembléia Legisla- serir a terceira idade na sociedade de forma respei-
tiva pode pedir a transcrição do que escrevi. tosa, procurando justamente colher os ensinamentos
Basta ter independência. Foi endereçado a Cesar de quem já viveu tanto.
Maia, pois ele é que está colecionando irregulari- O dia 5 de julho foi transformado, em Itupiran-
dades do pai e do filho.) ga, como Dia da Terceira Idade. E foi naquele Muni.

PS - Já que estou com a mão na massa, tra- cípio que ouvi as maiores manifestações contra a
temos também do caso escabroso, escandaloso e aprovação do FEF - Fundo de Estabilização Fiscal.
espantoso da Brasal, das "quentinhas· e da ligação Ora, Sr. Presidente, Itupiranga, como outros
do presumido ~ono da empresa como fil~o-roe~or municípios, levanta, de forma muito precisa, que o
Marc? Aurélio. E o ~r~nde fom,ecedor do R~o: servln- Pará já perdeu no Govemo Fernando Henrique Car-
do r:nllhares,de r~!~lçoes por dia par~ a poliCia, d~le- doso, com à política de desoneração de impostos
gaclas, pemtenclanas, por preços tres vezes aCima dos produtos não-elaborados para exportação, mais
do normal. de 68 milhões de reais. Agora, com o FEF, podem

perder 100 milhões. Alguns municípios não têm
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como pagar o funcionalismo; estão com os paga- Deputados, com bastante freqüência tenho ocupado
mentos atrasados há cinco meses. Nenhum Deputa- esta tribuna a fim de chamar a atenção das autorida-
do brasileiro pode, em sã consciência, votar contra des governamentais e da opinião pública em geral
os municípios, pois assim votará a falência das uni- para a difícil situação enfrentada pelo povo de meu
dades federativas deste País. Estado - Rondônia.

Neste Pequeno Expediente apresento minha Hoje, entretanto, tenho a grata satisfação de
estranheza e repulsa em relação à inserção do pro- registrar uma recente decisão do Governo Fernando
jeto do Sr. Presidente da República que leva o cha- Henrique Cardoso que vem ao encontro de insisten-
mado efeito vinculante para o Poder Judiciário. Os tes reivindicações e cobranças, não apenas minhas,
juizes de primeira instância se transformarão em mas de todos os demais companheiros' de bancada
despachantes. Se houver algum julgamento dos Tri- federal.
bunais Superiores, os Juizes não poderão divergir, O Ministério dos Transportes, através do De-
terão de segui-los. Isso tira justamente o que é mais partamento Nacional de Estradas de Rodagem, aca-
caro e o que devemos preservar do julgamento do ba de incluir no programa de restauração de rodo-
Poder Judiciário que é a consciência, a convicção. vias federais dois dos piores trechos da BR-364,
Tira também a possibilidade daquele juiz, que está num total de 530 quilômetros, obra que tem seu cus-
em contato com a população, com os problemas so- to orçado em 28 milhões e oitocentos mil reais.
ciais, julgar de acordo com a sua consciência. E há A BR-364 é até hoje praticamente o único elo
repulsa no método. Não se pode colocar um projeto entre Rondônia e o restante do País. O longo perío-
de tamanha envergadura para ser votado como um do em que não recebeu qualquer cuidado de conser-
adendo, um anexo, no apagar das luzes da convo- vação tornou intransitáveis alguns de seus trechos,
cação extraordinária. Trata-se de um método que além de elevar os riscos de acidentes em muitos
não ajuda a consolidar o debate e a democracia. Só outros. A situação dos transportadores obrigados
quem sabe que é um jogo de cartas marcadas ousa a percorrê-Ia ficou tão difícil que, há pouco mais
depreciar e desrespeitar o Poder Legislativo, tanto de um ano, movimento organizado por caminho-
em relação ao debate como quanto à formação de neiros bloqueou a rodovia por vários dias, numa
opinião nesta Casa. Até parece que o Sr. Fernando tentativa desesperada de levar seu drama ao co-
Henrique Cardoso tem, de antemão, o resultado de nhecimento da sociedade brasileira, o que, de cer-
todas as questões que envia para cá. ta maneira, surtiu efeito com parte considerável da

Sr. Presidente, eis os protestos e a minha re- BR-364 já recuperada.
pulsa em relação ao método empregado pelo Gover- A recuperação agora anunciada pelo Ministro
no. Portanto, conclamo a todos os Deputados do dos Transportes, Eliseu Padilha, a par de seu imen-
Pará e do Brasil: vamos votar contra o FEF! so significado prático para o povo rondoniense, sim-

Não podemos aceitar que o Presidente da Re- boliza também o compromisso do Governo Federal
pública faça a sua caixinha - caixinha, não, um gran- com uma verdadeira estratégia para o desenvolvi-
de cofre - para utilizar a seu talante na campanha mento do transporte brasileiro, em todas as suas
eleitoral do próximo ano. Isso vem em detrimento modalidades. Dos 42 programas do plano "Brasil em
dos municípios e dos estados. Assim sendo, haverá Ação", quatorze estão sob a responsabilidade do Mi-
uma soma de recursos para S. Ex'! utilizar de acordo nistério dos Transporte~. Sendo cinco no setor rodo-
com o seu gosto político, ou com os sabores que viário, um no ferroviário, três no hidroviário e mais
vierem a ter de tal ou qual chefe político local. um no corredor do transporte multimodal Centro-

De fato, não podemos aceitar isso, mesmo por- Norte, incluindo a Hidrovia Tocantins/Araguaia, a pa-
que se trata de ajuste fiscal. Este Governo faz em- vimentação da BR-153 e a Ferrovia Norte-Sul, no
préstimos sobre empréstimos e não mostra qual o Maranhão.
critério para a sociedade brasileira. Os investimentos rodoviários, da ordem de 6,9

Enfim, já se sabe o que S. Exª deseja. Suspei- bilhões de reais, e os projetos consistirão na duplica-
to que o Sr. Presidente da República quer, de fato, ção da Rodovia Fernão Dias, a que liga Belo Hori-
fazer caixinha para sua campanha e trocá-Ia por vo- zonte a São Paulo e integra o corredor rodoviário do
tos e por apoio eleitoral no próximo ano. Por isso so- Mercosul; a pavimentação da BR-174, que liga Ma-
mos contra a matéria. naus e Boa Vista à Venezuela; as duplicações da

O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Pronun- São Paulo-Florianópolis e de Florianópolis-osório,
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
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no Rio Grande do Sul; e a já referida recuperação da nal. Ele não é um arrivista, ele já comandou dentro
BR-364. qesta Casa várias comissões, na qualidade de Presi-

Mais do que isso, Sr. Presidente, o transporte dente.. Aécio de Borba é um desportista nato, é um
ocupa lugar de destaque no planejamento do Gover- colega de grande lealdade e fidelidade partidária.
no para melhorar a qualidade e democratizar o aces- Para que possamos traçar o perfil de Aécio De Bor-
so da população aos serviços públicos, mediante .I?a., lembremo-nos que faz 46 anos que ele processa
uma política corajosa de concessões ao setor priva- a mesma doutrina e é fiel ao mesmo partido. Daí por
do. Assim como já está ocorrendo nos setores de te- que o PPB se alegra e, ao mesmo tempo, rejubila-se
lecomunicações, eletricidade e petróleo, o Congres- com a vindade Aécio para o nosso meio.
so receberá, em breve, projeto de criação de uma Aécio de Borba tem inteligência fulgurante. Ele
agência nacional de transportes, que fortalecerá o é um homem que sabe realmente ser arquiteto da
papel do Estado como regulador da competição em política, não tendo posições radicais. Enfim, é um
suas atividades, no maior interesse do povo brasilei- companheiro que o PPB recebe de braços abertos.
ro. Digo isso em nome da Presidência e de nossa Lide-

Portanto, nesta oportunidade tenho a honra de rança do partido. Aqui, do meu lado, está o meu co-
servir de porta-voz da população do Estado de Ron- lega - eu gostaria que meu colega estivesse a mi-
dônia, levando ao Sr. Presidente da República e ao nha direita, mas ele está a minha esquerda -
Sr. Ministro dos Transportes a manifestação sincera apoiando-me nesses votos de boas-vindas a esta
de nossa alegria ,e o nosso renovado voto de con- Casa a um Deputado que vai ilustrar o plenário não
fiança a essas iniciativas do Governo Federa', que só com a sua palavra, os seus conhecimentos e a
abrem uma janela de esperança, conseqüentemente sua inteligência, mas sobretudo com aquilo que faz
o futuro para o conjunto da Nação brasileira. parte da nossa vida parlamentar: a sua experiência.

O SR. JOSÉ LINHARES (PPB - CE. Sem revi- Aqui conta demais a experiência do homem,
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- porque o homem experiente, nesta Casa, sabe
dos, todos nós sabemos que a vida nos reserva al- adentrar-se nos meandros da política e sabe bem
gumas surpresas, e, dentro dessas surpresas, algu- que isto aqui é, antes de tudo, o Parlamento, que,
mas emoções. Emoções que 'podem ser traduzidas como diz a palavra, de origem italiana, é o lugar, a
em alegrias e outras em tristezas. Dentro dessas tribuna, o foro da palavra. Aqui discutimos, divergi-
emoções, quero registrar que a nossa vida é feita de mos, até nos contestamos entre nós próprios, mas o
rotinas aqui dentro, que fazem com que nos encon- grande privilégio que temos e a força que eu chama-
tremas sempre com aquelas pessoas que comun- ria endógena, intrínseca, que o verbo tem. O verbo
gam dos nossos ideais, que são 9~.1lQ§§OS cole- tem tanta força que Deus, um dia, o encarnou e fê-lo
gas Parlamentares, são aqueles que formam co- habitar entre nós.
nosco um partido e que vivem nesses longos cor- Então, saudamos o nosso querido Aécio de
redores tecendo discussões nem sempre cheias Borba em nome do Ceará e também do nosso PPB,
de muito entusiasmo, ou de muito calor humano, o nosso Partido Progressista, e diríamos a Aécio:
mas de muito idealismo. ,lISeja bem-vindo. Precisamos abraçá-lo e, com você,

Foi-se o nosso Deputado Edson Queiroz, que juntos, marcharmos, perseguir uma Pátria mais feliz,
se despediu de nós. S. EXª renunciou e não nos justa, fraterna e humana

ll

•

cabe aqui aludir às razões interiores que o levaram a Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
desistir, a renunciar um mandato que lhe foi outorga- O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ.
do pelo povo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, prezados

Ao tempo em que nós do PPB lamentamos colegas, é com muita satisfação que estou aqui hoje
esse episódio e fazemos uma saudação toda espe- para fazer dois registros.
cial ao nosso Edson Queiroz Filho, nós queremos O ,primeiro é sobre a situação caótica em que
também prestar uma homenagem a quem vem vive a administração pública do meu Estado, o Rio
substituí-lo. Quem vem substituí-lo é um Deputado de Janeiro. A situação é tão preocupante que, após
que nos é conhecido. Aliás, quem tem mais de uma analisarmos dados e informações fidedignas sobre
legislatura nesta Casa deve recordar:-se de nosso as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro, o
querido Aécio de Borba. . Partido da Frente Liberal, aqui por mim repre-

Q Sr. Aécio de Borba é uni homem que tem sentado, como Presidente da. Seção do Rio de Ja-
uma vida pública conhecida em todo território nacio- neiro, julgou por bem fazer um documento público,
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um comunicado público alertando todos os agentes
eventualmente envolvidos com o Governo do Estado
para a situação caótica em que se encontram as fi·
nanças, que seguramente conduzirão a uma situa
ção falimentar em muito curto espaço de tempo.

Como o PFL tem na figura expressiva de César
Maia um candidato viável a suceder o atual Gover·
nadar, julgamos por bem fazer este comunicado p6
blico, alertando, então todos esses agentes para as
conseqüências de contratos e vínculos que porven
tura ultrapassam a vigência deste Govemo e que te
nham que vir a ser honrados ou cumpridos pelo pró
ximo Governo.

Não adianta um partido político chegar ao p0
der simplesmente pelo poder. É preciso que chegue
ao poder em condições de govemabilidade, em~
dições de poder exercer esse poder, em beneficio
da população do nosso Estado do Rio de Janeiro.

O comunicado público do Partido da Frente U
beral do Estado do Rio de Janeiro inicia da seguinte
forma:

"Considerando a grave situação das fi
nanças estaduais;

considerando a necessidade de anteci·
par questões de grave interesse público.
com o intuito de evitar a tempo e a hora a ,..
silição de contratos com vistas a preservar a
ordem pública e social;

considerando a hipótese de mudanças
na orientação administrativa e de gestio
econômica e financeira do Estado em fun·
ção das eleições de 1998....

Continua o comunicado enumerando vinte
itens que tratam de cada área de atividade do Esta·
do, desde a atenção aos serviços públicos até a
atenção às áreas financeira e econômica, enfim. em
toda frente de atividades.

Sr. Presidente, solicito a V. EX- que faça cons
tar referido documento dos Anais da Casa.

O segundo registro que farei é sobre o dia de
hoje, muito especial. Em tomo do meio-dia tivemos o
privilégio de participar de um dos atos mais impor
tantes praticados pelo Governo - senão o mais im
portante: a promulgação da Lei Geral das Telecomu·
nicações, que encerra, em prazo recorde, o proces
so de desregulamentação legislativa do setor de te
lecomunicações.

Forçoso é reconhecer, Sr. Presidente. que de
vemos em grànde parte, além, naturalmente. da sen·
sibilidade política das nossas Lideranças e de todos
nós, ao Ministro das Comunicações a ação, a perti-

nácia e a gana de realizar essa refonna. Presto mi
nhas homenagens a S. EX- por sua determinação.
Devo registrar também a competência da equipe que
o assessorou na elaboração da lei. Com isso, fecha
18 uma página do setor de telecomunicações e abre
18 urna nova. que será benéfica para o nosso povo
e para o Brasil. A mencionada lei, como o Ministro
das Comunicações anunciou, deverá chamar-se Lei
Brasil.

Era o que tinha a dizer.

COMUNICADO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

COMUNICADO PÚBLICO

Considerando a grave situação das finanças
estaduais;

Considerando a necessidade de antecipar
questões de grave interesse público com o intuito de
evitar- a tempo e a hora - a resilição de contratos,
com vistas a preservar a ordem pública e social;

Considerando a hipótese de mudanças na
orientação administrativa e de gestão econômica e
financeira do Estado em função das eleições de
1998;

Informa-se aos responsáveis e aos que tenham
OU venham ter contratos com o Estado do Rio de Ja
neiro que:

1. quaisquer debéntures emitidas em circuns
tâncias de constrangimento financeiro serão consi
deradas ilegítimas;

2. as contas bancárias e os depósitos do Esta
do e de·sua administração indireta, em instituições fi
nanceiras privadas, só tem validade se decididos por
processo licitatório específico;

3. os contratos realizados durante o ano de
1998 que não tenham cobertura financeira demons
trada e que sejam simplesmente inscritos na dívida
flutuante serão considerados ilegítimos;

4. quaisquer valores de contratos com empre
sas incluídos nos restos a pagar de 1998 e que se
jam superiores a 10% das receitas correntes líquidas
.rio renegociados a prazos de, pelo menos, 10
anos;

5. os depósitos judiciais só poderão ser realiza
dos em instituições financeiras públicas, sendo que
os eventualmente realizados em instituições finan
ceiras privadas serão revistos em função das taxas
de mercado e a diferença será creditada como recei-

o' ta extra-orçamentária do Poder Judiciário;
6. as dívidas de contratos, inscritas nos restos

a pagar de 1997 e que ainda estejam inscritas em
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restos a pagar de 1998, terão tratamento semelhan- malmente ou de fato, ocorrem sem o respectivo an-
te ao estabelecido no item 4; terior empenho, inclusive os gastos estruturais e fi-

7. a não-contabilização dos direitos não-pagos xos, como os de energia elétrica, que deverão ser
dos servidores públicos, inclusive os previdenciários, empenhados por previsão. Por outro lado, serão
será considerada falta administrativa grave, enquan~ consideradas ilegítimas todas as licitações e os con-
to ocultamento de informações; tratos que não tenham sido previamente submetidos

8. A .~Uvida pública global renegociada com as ao Tribunal de Contas nos termos da legislação em
autoridades federais que não prever, explicitamente, vigor;
um teto de comprometimento das receitas correntes 16. para que o Balanço de 1998 possa ser de-
líquidas, incluído nele a dívida pública com os orga- vidamente encerrado, todas as contas repre-
nismos financeiros internacionais, fará ó seu contra-o SEIDtªtjy~_çIe invEmtários, estoques, dívida ativa e
to revisto na forma do considerado nesta nota; quaisquer outros bens e valores deverão ser inven-

9. serão considerados ilegítimos os contratos tariados e devidamente reconhecidas as posições
de endividamento com as autoridades federais ou pela autoridade responsável. No caso da dívida ati-
organismos nacionais ou internacionais que incluam va, deverá ser efetuada uma avaliação das suas
metas ou obrigações de fazer, quando tais metas ou condições de recebimento e efetuado o provisiona-
obrigações não tenham sido atendidas e quando en- mento respectivo nos termos das normas e dos prin-
tre tais metas e obrigações sejam incluídas cláusu- cípios de contabilidade geralmente aceitos;
las que beneficiem empresas privadas; 17. em qualquer processo de privatização em

10. as concessões de diferimento de impostos que seja usado o método do fluxo de renda descon-
serão considerados ilegítimas quando não ficar com- tada, a inclusão de ativos efetivamente não-opera-
provado que tal benefício resultou do aumento efeti- cionais será considerada ilegítima;
vo do emprego, independente do processo a ser en- 18. as vendas de ativos da administração dire-
caminhado ao Tribunal de Contas do Estado em fun- ta ou da administração indireta fora do processo de
ção da renúncia indevida de receita nos termos da privatização que não observar as normas de autori-
Constituição Federal e Estadual; zação legislativa e de licitação pública serão consi-

11. os contratos pendentes na época e realiza- deradas ilegítimas;
dos por adjudicação direta em virtude do não-com-
parecimento de licitantes e que não observarem o 19. os excessos de arrecadação que gerem
princípio da economicidade serão considerados i1e- modificações no orçamento de 1998 serão submeti

dos a criteriosa análise para verificar sua consistên-
gítimos; cia, sendo considerados ilegítimos todos os que não

12. os contratos pendentes na época cujos pre- estiverem apoiados pelo aumento efetivo das dispo-
ços licitados não observarem o princípio da econo- nibilidade de caixa;
micidade por razões, mesmo que implícitas, de dúvi-
das quanto aos prazos de pagamento serão consi- 20. para fins de avaliação, será utilizada como
derados ilegítimos; referência a execução orçamentária relativa ao exer-

13. será considerada falta grave a tramitação cício encerrado em 31 de dezembro de 1993.
administrativa interna de autos de infração, anterior O SR. SÉRGIO CARNEIRO (Bloco/POT - BA. __
à remessa ao Conselho de contribuintes, cujo prazo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
ultrapasse seis meses; Deputados, queria chamar a atenção do Governo

14. serão desconsiderados os compromissos Federal para o fato de que todos os institutos de me-
de despesas não empenhadas contra o orçamento teorologia do País, os mais conceituados, nos aler-
do próprio exercício e serão considerados ilegítimos tam para a proximidade da repetição do fenômeno
os pagamentos de despesas contra a em emissão conhecido corno EI Nino, que é o aquecimento das
de cartas de crédito para entrega futura de bens, águas do Oceano Pacífico, que provoca enchentes
obras ou serviços cuja responsabilidade será levan- nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, e, sobretudo
tada por auditoria a ser posteriormente remetida a seca na região Nordeste.
julgamento do Tribunal de Contas; Sr. Presidente, V. ExA, nordestino como eu,

15. serão remetidos, em atos próprios, .ao Tri- sabe da importância desse alerta que venho aqui fa-
bunal de Contas do Estado, com pedido de julga- zer para.que o Governo Federal possa desenvolver
mento urgente, os processos relativos aos ordena- algum tipo de ação preventiva com relação a esse
dores de despesa cujas autorizações de gasto, for- fenômeno climático na nossa região, que agrava so-
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nossos já vergonhosos indicadores de 120 Municípios do Rio Grande do Sul. Atende a
quase um terço da área geográfica do Estado e a
uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes.

A Grande Porto Alegre, Sr. Presidente, com
menos de 3 milhões de habitantes, tem hoje 110.000
estudantes universitários e essa região, com quase
1,5 milhão, como já mencionei, tem menos de 9.000
estudantes.

Muitos e muitos jovens, filhos de agricultores,
homens do jnterior, dirigem-se hoje à Capital e aos
grandes centros para baterem às portas dessas vá
rias universidades que se encontram em Porto Ale
gre. São jovens que justamente numa faixa etária
em que mais precisam da assistência familiar, do
apoio e da orientação de seus pais, obrigatoriamen
te, se querem entrar em um curso superior devem se
deslocar para a Capital. Infelizmente, a grande maio
ria desses jovens não retoma mais para o campo, in
fluenciando especialmente o êxodo rural.

É lastimável dizer que a Universidade de Pas
so Fundo, especialmente o seu reitor, está hoje com
batendo essa idéia, está divergindo e quer novamen
te abafar essa pretensão, não deste Deputado, mas
da grande maioria da bancada gaúcha. De trinta e
um Deputados, vinte e cinco assinaram esse movi
mento de implantação da Ulbra na cidade de Carazi
nho, os três Senadores que representam o nosso
Estado também se aliaram a essa mobilização e,
como falei, mais de quarenta Prefeitos.

É lastimável que o Consórcio das Universida
des Comunitári~, çlo Rio Grande do Sul não entenda
essa mobiliz'âÇão,-ã'lmportância e a necessidade de
darmos novas opções para esses jovens, mas acre
ditamos na unidade da nossa bancada gaúcha, es
pecialmente na inteligência e na democracia do Sr.
Ministro da Educação Prof. Paulo Renato Souza e
no Conselho Federal de Educação.

Temos certeza absoluta de que com a unidade
desses prefeitos, com a unidade da bancada gaú
cha, que sempre tem dado apoio e trabalhado por
essa grande causa, venceremos essa etapa, e a
nossa região terá uma nova opção, uma nova uni
versidade, e o nosso jovem do campo terá à sua es
colha outros cursos para se manter no trabalho da
lavoura e junto com sua família.

Por isso, de púbico, queremos deixar registra
do nos Anais da Casa nosso desagravo à nota publi
cada pelo Consórcio das Universidades Comunitá
rias do Rio Grande do Sul contra nossa iniciativa, es
pecialmente nosso desagravo em homenagem à
Universidade Luterana do Brasil.

bremaneira os
sociais.

Para completar, estamos hoje próximos da vo
tação do FEF. Se já não vemos ações que possam
beneficiar o Nordeste, equiparando-o em qualidade
de vida com as regiões mais desenvolvidas do País,
se fazemos esse alerta com relação ao fenômeno EI
Niílo e desconfiamos que nenhuma ação preventiva
possa ser feita, por outro lado, o FEF, em relação ao
Estado da Bahia, faz com que este seja o Estado
que mais perde recursos com a sua aprovação.

Salvador, a nossa Capital, é a segunda, atrás
de Fortaleza, que mais perde recursos. As cinco
maiores cidades da Bahia - Feira de Santana,
Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista e Juazeiro 
perdem mais de um milhão de reais por ano. Dessa
forma, Sr. Presidente, posso antecipar claramente
que meu voto será contra a prorrogação do FEF.

Deixo aqui o alerta e o pedido a V. EXª para
que, como nordestino e integrante da base do Go
verno, busque ações preventivas com relação ao fe
nômeno EI Nino na região Nordeste.

Era o que tinha a dizer.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, venho a esta tribuna nesta tarde para tratar
de assunto e extrema importância, principalmente
para o Rio Grande do Sul e, de modo especial, para
minha região.

Quem conhece o meu perfil sabe que desde o
primeiro dia em que assumi meu mandato nesta
Casa sempre me voltei para a educação. Entendo
que o grande pilar do crescimento econômico do
País, especialmente no tocante ao social, tem o seu
embasamento na educação em iguais condições
para os jovens. Por isso, apresentamos projetos de
lei sobre o Crédito Educativo. Já foi aprovada a Lei
nº 9.288, que abriu a possibilidade para, hoje, mais
de setenta mil estudantes sem recursos ingressarem
nas salas de aula através de financiamento.

Mas, Sr. Presidente, o assunto de hoje é a im
plantação de uma nova universidade no meu Municí
pio, Carazinho, com mais de 60.000 habitantes, em
uma região com quarenta e três prefeituras e mais
de 500.000 habitantes. Vivemos em uma região emi
nentemente agrícola, dependemos da tecnologia, da
qualidade, da eficiência e da capacidade do produtor
do setor primário.

Temos uma universidade tradicional, eficiente,
competente instalada naquela região, a Universida
de de Passo Fundo. Entretanto, essa instituição de
ensino superior, Sr. Presidente, abrange hoje mais



Não podemos aceitar como nHtra coincidência
sua presença neste momento.

Há, nesta Casa, um movimento chamado Rea
ge CAmara cujO obMmvo principal é defender o Le
gislativo da ação multo das vezes equiVocada da im
prensa brasileira que atinge e fere tão importante
componente democrático: o Legislativo.

Mas a presença do BIRD, neste momento,
ofende-nos multo. Se analisarmos pelo lado do opor
tunismo do momento, vamos sentir que é uma artna
çio enganosa para ajudar o Govemo a aprovar aqui:
ia que ele diz ler'a salvação do Real, o FEF, o Fun
do de Estabilização Fiscal.

Por ouro lado, está manifestada a intenção de
inflLl8flCÃU' os Deputados em sua votação. E a isso
chamo de interferência na nossa soberania e não
podemos permitir a um órgão internacional decidir
sobre o que devemos apoiar ou não.

É a hora de usarmos o lema -Reage.Câmara-,
votando com nosaa res~Jidade de brasileiros
livres e, enquanto é tempo, vamos reagir, caso con~

trário, em pouco tempo, teremos órgãos internacio
nais escolhendo e determinando o que é melhor
para nosso ParI.

. ReageCâmaral

o SR. ARNALDo FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs.
Deputados" a medida provisória chegou ao extremo.
O CorreIo Brall...... de hoje tem uma notícia do
Ministro da Cultura dizendo que em trinta dias estará
pronta uma medida provisória.

Ora, se a medida provisória tem o quesito da
relevância e urgência, qual é a urgência de uma me
dida provisória que está sendo preparada para daqui
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Ihões, só está arrecadando 3 milhões, ou seja, um
Estando presentes os Srs. Deputados Amon Bezer- quarto da sua receita está perdido.
ra e Marçal Filho, oradores do Grande Expediente, Mas, Sra. Deputados, o que mais me preocupa
peço vênia a S. Ex" para dar oportunidade aos sete é que, às vésperas da votação do Fundo de Estabili-
Parlamentares ainda inscritos no Pequeno Expe- zação Fiscal, coincidentemente. o Presidente do BID
diente. Concederei a palavra a cada um por dois mi- é recebido em banquete com a presença das maio-
nutos, antes de iniciarmos o Grande Expediente. res autoridades brasileil'8$.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Adão Neste banquete foi tratado um empréstimo de
Pretto. 5 bilhões de dólares, dos quais um montante de 600

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT - RS. Sem mifhões de d6Iares seria para empréstimos a Municf-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. De- pios para promoverem LÍm ajuste fiscal nas suas fi-
putados, fui Deputado Estadual, sou Deputado Fe- nanças.
deral em segundo mandato, e, sem dúvida alguma, Srs. Deputados, é uma triste coincidência a
sou Deputado que menos viajou para o exterior. Es- presença do BIRD, na pessoa do seu Presidente, às
tive uma vez em Cuba em 1993 e no Paraguai, vá- vésperas da votação do Fundo de Estabilização Fis-
rias vezes, tratando do problema dos brasiguaios. cal.
Tenho muito orgulho de ser um dos Deputados que
mais tem viajado pelo Brasil. Tenho encontrado, no
interior dos Estados, os Municípios mais pobres,
onde sequer há uma patrola, sem recursos para sua
folha de pagamento. Vejo agora esse projeto do Go
verno - o FEF - querendo tirar milhões e milhões
dos Municípios.

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, acha
mos que o Plano Real já foi para o brejo, e os gover
nistas, principalmente o Governo, estão procurando
uma maneira de jogar a culpa na Oposição. Tanto é
verdade que ontem os discursos dos governistas fo
ram nesse sentido. Se não for aprovado o FEF, o
Plano Real vai quebrar. Tenho razão de afirmar isso,
uma vez que do Rio Grande do Sul o FEF vai tirar
151 milhões de reais. O Governador Antônio Britto
repassou para a GM dinheiro público no valor de 253
milhões de reais. Será que isso não fere o Plano
Real? E agora, tirando 151 milhões, eles acham que
vai quebrar o Plano.

Então, isso demonstra, no nosso modo de en
tender, que o Plano Real já quebrou, e o Governo
procura uma maneira de jogar a culpa na Oposição.

O SR. NOEL DE OLIVEIRA (BlocoIPMDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S..-s e
Srs. Deputados, a votação do Fundo de Estabiliza
ção Fiscal está sendo assiduamente trabalhada. Por
quê? Porque o Governo encontra~se em situação di
fícil para manter sua contabilidade fiscal correta.
Mas os Estados e Municípios também estão em si
tuação difícil. Isso quer dizer que estamos num País
totalmente descontrolado financeira e monetaria
mente.

Meu Município, até então rico, hoje está per
dendo receita. De uma arrecadação mensal de 4 mi-
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a trinta dias? Virou palhaçada, e· a Câmara tem cul- do Ministério da Justiça, recebeu a proposta de dois
pa porque não sabe reagir à altura. países africanos com reserva. O Governo brasileiro,

Quando reeditada pela nona vez til Medida Pro- por meio do Ministério da Justiça, conforme matéria
visória n2 1.523, apresentamos uma questão de or- veiculada na Folha de S. Paulo de ontem, diz ter
dem ao Presidente Michel Temer, que reconheceu a ressalvas à proposta, pois existem casos de pes-
inconstitucionalidade da MP das Viúvas, tanto que o soas desses países que foram presas no Brasil por
Presidente foi obrigado a revogar essa questão.,Co- tráfico de drogas.
mentou-se sobre outra MP para estabelecer teto, Ora, foi sem dúvida alguma uma atitude pre-
quando a Constituição não estabelec~ essa condi- conceituosa e racista do Governo FHC. Trata-se de
ção. Na verdade, continua a' mesma ladainha de expresso desrespeito a cidadãos dos países africa-
usar a medida provisóri.a sem necessidade. nos de língua portuguesa, que, além da irmandade

E essa notícia publicada no Correio Brazilien- cultural, têm com o Brasil laços Iinguísticos. O argu-
a de hoje, do Ministro da Cultura, é o cúmulo do ab- mento de haver pessoas presas por tráfico de dro-
surdo: daqui a trinta dias estará pronta uma medida gas não justificaria qualquer restrição aos cidadãos
provisória! Certamente ele está armando a urgência, irmãos destes países, vez que estes incidentes po-
consubstanciando a relevância para que a medida dem ocorrer e ocorrem com estrangeiros de qual-
provisória possa ser editada. quer país do mundo. O racismo da afirmação carac-

Não critico apenas o Executivo por descumprir teriza-se pela pressuposição de que todo e qualquer
o texto constitucional; critico muito mais o Legislativo cidadão dos referidos países da África teriam este
por não agir e dar uma resposta à altura a situações comportamento.
como essa. A reserva do Governo à imigração de africanos

No caso da MP das Viúvas conseguimos algu- para o Brasil inevitavelmente nos traz à memória
ma coisa porque o Executivo sabia que o Supremo acontecimentos do início deste século, quando os
Tribunal Federal iria conceder a liminar, consideran- govemos brasileiros estabeleceram diversas restri-
do inconstitucional a medida que queria acabar com ções à entrada de africanos, em uma tentativa de
a pensão. embranquecimento e de consolidação de um monoIi-

Mas essa notícia do Correio Braziliense de tismo cultural eurocêntrico. Vale citar os projetos dos
hoje nos deixa abestados, abobados. Efetivamente o Deputados Cincinato Braga, de São Paulo, e Andra-
Congresso merece isso por sua incompetência, por de Bezerra, que em 1921 propuseram projeto proi-
sua falta de ação. Gostaria que todos tomassem co- bindo a entrada de imigrantes africanos no País.
nhecimento de uma medida provisória que está em Estamos repudiando veementemente qualquer
gestação. Irão descumprir mais ma vazo textocons- restrição a uma isonomia de tratamento entre os por-
titucional. <'. tugueses' e os africanos de língua portuguesa, bem

O SR. LUIZ ALBERTO {BlocolPT _ BA. Pro- como aos irmãos nigerianos e senegaleses, que, a
nuncia o seguinte discurso.) --: Sr. Presidente, S~s. e exemplo dos portugueses, também contribuíram na
Srs. Deputados, o Governo FHC, por meio dos seus formação da diversidade cultural brasileira. É neces-
representantes no 12 Encontro de Ministros Respon- sário que o Governo, por motivos históricos, culturais
sáveis pela ~gurança da CPLP (Comunidade dos e econômicos, acolha a proposta de tratamento iso-
Países de Língua Portuguesa), foi protagonista de nômico entre portugueses e africanos de língua por-
uma nova demonstração de comO as relações inter- tuguesa, desde que conforme a Constituição de 88
nacionais do Brasil com países africanos ainda são naja reciprocidade destes países. Este pedido não
marcadas por paradigmas racistas. . . apresenta qualquer conteúdo absurdo, pois na era

Os países que compõem a CPLP, com toda da globalização, da quebra de fronteiras, a exemplo
legitimidade política, cultural e histórica, reivindica- da Europa Unificada, dos mercados regionais unifi-
ram que fosse estendida aos seus concidadãos a cados como 6 Mercosul e o NAFTA, falar em inte-
isonomia jurídica quanto à livre circulação concedida gração é garantir a diversidade e o pluralismo políti-
aos portugueses, que podem visitár o país sem a co, econômico e cultural dos países. Isso inclusive
necessidade de obter visto nos consulados. Para a acontece com o próprio Brasil que pelo acordo
nossa surpresa, a representação brasileira presente Schengen, assegura aos brasileiros acesso aos paí-
ao encontro - for;mada pelÇ> diretor da Polícia Fede- ses da Europa no caso de ingressarem naquele con-
ral, Vicente Chelotti e pelo' diplomata Maliüél Perei- tinente por Portugal.
ra, assessor do Ministério da Justiça ~, com o aval
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Em face da necessidade de um tratamento Apelamos ao Governo, ao Ministro Antônio
igualitário entre portugueses e os cidadãos dos paí- Kandir, pois sabemos que esse problema pode ser
ses africanos aqui mencionados, estamos recolhen- resolvido. É importante que não se engrossem os
do assinaturas para a tramitação de uma PEC, que movimentos de descontentamento das polícias no
tem como objetivo a alteração do art. 12, § 12, da Brasil inteiro.
Constituição de 88, a fim de que os cidadãos de Por- Sr. Presidente, ficam esses apelos.
tugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Cabo O SR. RICARDO GOMYDE (BlocoIPCdoB-
Verde e São Tomé e Príncipe tenham os mesmos RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
direitos - quando da residência permanente no País te, Sf'ls e Srs. Deputados, uma das características
e havendo reciprocidade em favor dos brasileiros -, que distingue o homem dos outros animais, e que
inerentes aos brasileiros natos. Assim, essa PEC lhe possibilitou sobreviver corno espécie, é a racio-
fará uma correção histórica de não só privilegiar os nalidade. A racionalidade que o toma capaz de pen-
portugueses quanto a esses direitos, mas também sar, estabelecer relações entre os acontecimentos,
incluir primeiramente os irmãos africanos de língua compreender os fenômenos naturais, estudar a his-
portuguesa, devendo inclusive avançar para países tória e encontrar, nas lições do passado, o caminho
como a Nigéria, Benin, e Senegal que tanto contri- para não repetir os erros muitas vezes fatais - de
buíram para a formação cultural e política brasileira. nossos antepassados.

O SR. COLBERT MARTINS (BlocoIPMDB- Mas o homem também se distingue, na Cria-
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls e ção, por ser a única espécie dotada de ambição, um
Srs. Deputados, o Fundo de Estabilização Fiscal será sentimento que, quando descontrolado, desmedido,
votado hoje. Mas não podemos admitir que municípios degenera em ganância, vício de caráter tão destruti-
sejam perseguidos. Ontem, na Bolsa 2 bilhões de reais vo que acaba por destruir os traços da própria razão.
fugiram do Brasil. Nosso Plano Real, porém, é muito A história previne, por exemplo, contra a explo-
forte, nossa moeda também. Ela não depende, em ração predatória das riqJ,Jezas naturais, contra a des-
nada, do Fundo de Estabilização Fiscal. truição de matas e florestas nativas, que traz sempre

Há outras maneiras para se conseguirem as a destruição da vida, que extingue a diversidade bio-
compensações necessárias para Estados e Municí- lógica, que fonna desertos. Retruca a ganância com
pios. Na Bahia, por exemplo, fazem pressão as polí- os apelos do lucro fácil, com o imediatismo descui-
cias civil e militar. O Governo do Estado terá de au- dado, com o desprezo pelo meio ambiente e o des-
mentar os salários dos servidores dessas corporaçõ- caso pelo futuro.
es. Além de tudo isso, ainda há o corte no Fundo de Nas linhas desse embate se desenham o desti-
Estabilização Fiscal. Essa situação não ocorre ape- no e o futuro da Terra. E o palco em que hoje se de-
nas na Bahia, mas em boa parte do Brasil. Não en- senrola o principal ato desse enredo, Excelências, é o
tendemos que, com outras opções, se queira punir Brasil- mais particularmente, a Amazônia brasileira.
Municípios e Estados brasileiros. Ali está guardado o maior dos tesouros natu-

Nesse sentido, fazemos um apelo consciente e rais existentes no Planeta. São mais de quatro mi-
responsável - nada emocional - ao Governo, pois Ihóes de quilômetros quadrados de florestas com-
acreditamos que existem saídas. Não é necessário postas de árvores que levaram quase duzentos anos
punir os Municípios brasileiros. Um bilhão de reais para crescerem e se formarem; quatrocentos espéci-
não faz diferença alguma para o Plano Real. Sabe- mes biológicos diferentes em cada hectare; bens mi-
mos que o Plano é forte e se sustenta. Por isso nerais em tal opulência, que somente se conseguem
apelamos fortemente para que não venham a sofrer estimar; uma riqueza incalculável, enfim, suficiente
perdas os Municípios. para incendiar a cobiça internacional e reduzir a cin-

Municípios: perda zero! zas os alertas proclamados pelos exemplos trágicos
Ao mesmo tempo, solicitamos ao Governo que de outras regiões devastadas no mundo.

resolva a questão da Polícia Rodoviária Federal, que Imensa, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
foi obrigada a deixar mais de três mil famílias sem dos, nossa responsabilidade, perante o Brasil e pe-
salários. No início do ano, devido a fortes denúncias, rante o mundo, porque não somos mais do que me-
aqueles policiais foram acusados de corruptos, por- ros guardiães desse patrimônio. E é por isso que
que alguns estavam recebendo propinas nas estra- tanto preocupam as .revelações do relatório sigiloso
das. E como fica agora a situação desses profissio- .elabOrado pelo Grupo de Trabalho sobre Política
nais e de suas famílias, que estão sem receber? Florestal, sob a coordenação da Secretaria de As-
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suntos Estratégicos da Presidência da República, Lamentavelmente, no aviso- circular não cons-
cujo conteúdo tem sido parcialmente vazado e deba- ta o longo trecho de Jequié até a divisa entre os Es-
tido, na imprensa, ao longo dos últimos meses. tados da Bahia e Minas Gerais, da BR-116, que se

Segundo apuraram os técnicos da SAE, a ex- encontra em estado deplorável de degradação física
ploração ilegal e predatória da madeira da Amazônia em cerca de 250 quilômetros, o que há muito tempo
já atinge o volume de uma devastação. O Governo, vem desafiando o Ministério dos Transportes e, mais
no entanto, não parece capaz de coibir essa destrui- particularmente, o DNER, em busca de uma solução
ção com a devida energia. Nem ao menos se mostra definitiva.
disposto a fazê-lo, mas, ao contrário, tem assumido O trecho urbano da BR-116, em Vitória da
posturas de cumplicidade e co-autoria, como na re- Conquista, de cerca Qe 8 quilômetro, encontra-se em
cente conjunção com madeireiras asiáticas, para condição extremamente precária e deveria ter sido
proteger o comércio internacional do mogno. interditado ao tráfego, o que é uma demonstração

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Amazônia é viva de descaso, de omissão e de desinteresse das
a últimas das esperanças de realizarmos o sonho de autoridades públicas responsáveis pela conservação
um Brasil rico e pleno de justiça para todos os seus dessa rodovia de tão grande importância para a eco-
filhos. As riquezas que abriga, porém, têm incentiva- nomia do País, ligando o Sul ao Nordeste.
do a sua própria destruição, por matilhas de aventu- Os motoristas obrigados a utilizar a BR-116
reiros das piores espécies. tentam auxiliar uns aos outros, colocando materiais

O Governo brasileiro e o Congresso, como ins- na pista para sinalizar os trechos mais perigosos.
tâncias supremas da defesa dos interesses nacio- Contudo, sabemos que essa é uma solução a curto
nais, precisam adotar medidas urgentes para inter- prazo, já que é necessário que o Governo Federal
romper essa verdadeira sangria - seja no âmbito da não apenas conserte as rodovias federais, mas, an-
política internacional, seja internamente, com policia- tes de mais nada, faça a manutenção das mesmas.
mento e repressão. É importante que o Governo Federal tenha um

O capital internacional, como têm comprovado eficaz programa de conservação das rodovias brasi-
as lições do tempo, não costuma hesitar, quando se leiras, com técnicos competentes e a descentraliza-
trata de garantir seus lucros, nem pelos ditames da ção de poderes. Com este programa, toda a popula-
ética, nem pelos argumentos da razão, muito menos ção será beneficiada e o número de acidentes dimi

nuirá drasticamente.diante dos riscos de destruição ambiental.
Outra questão relevante para ser discutida é o

Se desejamos verdadeiramente merecer o res- papel do Departamento Nacional de Estradas e Ro-
peito do mundo, como nação soberana e inde- dagens (DNER). O DNER precisa criar mecanismos
pendente, cumpre-nos defender nosso território e as para solucionar o problema das rodovias brasileiras.
riquezas que abriga, promovendo a sua exploração Atualmente, a realidade é outra: ele é bastante re-
sustentável e em harmonia com o meio ambiente. gionalizado, beneficiando algumas regiões em detri-

Aproveito a oportunidade para apresentar à mento de outras.
Mesa, neste momento, requerimento de informações Sem dúvida, a Bahia possui as piores estradas
ao Sr. Ministro da Educação, Cultura e Desporto federais do País.
acerca das despesas de manutenção e desenvolvi- É uma situação de muito tempo reveladora de
mento do ensino. descaso e que manifesta má vontade política, que

Era o que tinha a dizer. não podem ser atribuídos ao atual Ministro dos
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PDT - BA. Transportes, que assumiu a Pasta agora, recente-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mente, e vem envidando esforços no sentido de so-
S~s e Srs. Deputados, inicialmente quero registrar o lucionar os gravíssimos problemas da sua área.
recebimento do aviso-circular nº 001/GM/MT, datado É certo que as estradas federais na Bahia ca-
2 de julho de 1997, do Sr. Ministro dos Transportes, recem de uma intervenção rápida, pronta, eficaz e
Dr. Eliseu Padilha, que acostou planilha de lotes das duradoura, não de remendos, de operações -tapa-
rodovias federais a serem restauradas na Bahia. buracos", sobretudo em terra e asfalto, evitando-se

Aproveito a oportunidade para parab~niiar o gastos supérfluos e esforços desnecessários.
Sr. Ministro Eliseu Padilha por essa excelente inicia- Os longos trechos danificados da BR-116 e de
tiva, porém quero ponderar sobre os trechos da BR- outras rodovias federais - BR-1 01, BR-242, BR-324
116 que devem ser recuperados em meu Estado. etc. (buracos, asfalto irregular e com defeito, acosta-
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mentos sem asfalto, ausência de sinalização etc.)
têm sido responsáveis por centenas de acidentes,
assaltos à mão armada, seqüestros, perda de vidas
humanas, prejuízos econômico-financeiros para as
pessoas e para o próprio País, conseqüência do
abandono e da irrésponsabilidade permanentes das
autoridades federais ao longo do tempo.

Induvidosamente, o Estado da Bahia vem sen
do maltratado, tratado com desdém, sobretudo em
relação à sua malha rodoviária federal, de péssima
qualidade, bem diferente da que corta o Estado de
Minas Gerais e de São Paulo.

Ao fazer este registro, quero renovar apelo, já
tantas vezes manifestado ao Ministério dos Trans
portes, desta feita sob a direção do eminente colega,
Deputado Eliseu Padilha, que u dirige na qualidade
de Ministro, para que sejam adotadas providências
efetivas, profundas, de restauração da BR-116 no
trecho Manoel Vitorino divisa Bahia-Minas Gerais,
medida essencial e indispensável para restabelecer
a normalidade do tráfego nessa importante rodovia
federal do País.

AVISO-CIRCULAR A QUE SE REFE
REOORADOR:

AVISO-CIRCULAR Nº 1/GMIMT

Brasília, 2 de julho de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Coriolano Sales

Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado,

Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
a relação em anexo, contendo trechos danificados
de rodovias federais, que cruzam o seu Estado de
origem, os quais estão incluídos no programa de
restauração de rodovias, resultado da Avaliação
Econômica feita, pelo Ministério dos Transportes,
por intermédio do Departamento Nacional de Estra·
das de Rodagem - DNER.

A avaliação citada foi elaborada com a utiliza
ção de modelo matemático, de projeto e manuten
ção de rodovias, que priorizou, inclusive entre eles,
os trechos rodoviários federais a serem restaurados.

No quadro em mãos de Vossa Excelência, re
ferente ao seu Estado, são indicados o quilômetro
inicial e o quilômetro final de cada trecho, os custos
individuais da intervenção em cada segmento homo
gêneo componente do trecho e a extensão a ser res
taurada.

Informo, com satisfação, que os recursos para
todo o programa de restauração estão assegurados
pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, e as licitações já estão em
andamento.

Atenciosamente, - Eliseu Padilha, Ministro de
Estados dos Transportes. .



Julho de 1997 DIÁRIO DÁ CÂMARA DOS DEPUTADOS

LOTES A SEREM RESTAURADOS

• ESTADO DA BAHIA·
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UF BR DO KM AO KM CUSTO

BA 101 38.5 84,5 2.463.300,00

BA 101 84,5 219,7 11.710.540,00

BA 101 234.8 275,5 1.983.780,00

BA 101 281M 404,3 4.586.500,00

BA 101 424.2 511,3 4.293.220,00

BA 101 525.3 583,6 2.065.700,00

BA 101 863.3 672,9 207.000,00

BA 101 899.8 703,5 175.500,00

BA 101 721,3 785,8 '2.794.700,00

BA 101 808,7 855,3 2.102.040,00

BA 101 871,3 880,4 409.500,00

BA 110 2,0 5,0 240.600,00

BA 110 17,0 31,0 481.209,00

(liobr\Q\(o Mn 1 A-
---

BA 118 • 345,3 360,6 853.760,00 ,

BA ' 116 '. T :«.h\o.r\c\A.'Q,311,2 I.'?J (I' l\lM)J 390),1 1.236.380,00-
f-el.~º,-~ 5tl\ii~~BA 116 • ~C\nófc'~_O_2.~2. f- 3.860.250,00--_.._-_. ___0 _____ • _ • , ____ ,_.__._

BA 135 ' . 128,0 171,5 1.904.000,00_.._----
BA 242 112,5 158,2 4.085.950,00

-----
BA 242 289,4 351,9 3.396.900,00-----
BA 242 374,9 407,5 2.359.400,00'. -
BA ' 242 " 428,9 440,1 879.000,00
BA 454,2 .463,8

--
242 486.500,00

BA 242 '478,2 525,7 3.808.100,00--BA 242' 588,3 594,7 301.200,00----- ----......,---" 'BA 242 677,8 679,3 120.300,00----, .. .~- --- ,--------". ------
BA 242 695.9 703,9 641.600,00- - --- __o

.. _----
BA 242 , ;' 734,4 744,4 802.000,00
BA 242 771,4 806,3 1.579.940,00

~. - --------- ------ .._--_._---
BA 324 355,4 493,3 14.207.150,00-- , ,--_._----- _.- _.. _.__..- ... "_. .. -
BA 407 0.0 177,7 7.986.600,00.__._- - --BA 407 188,7 216,2 1.562.500,00

TOTAL 83.585.11 (7,õõ



O SBT Santa CatarinaITV O Estado larga na
frente e é o primeiro veículo da capital catarinense a
operar com equipamento digital, o Sport Ware, sis
tema de última geração, que vai qualificar a cobertu
ra, colocando no ar comerciais com a imagem fiel do
seu produto.

Aliado a tudo isto, o SBT Santa catarinaITV O
Estado tem a programação mais variada da TV bra
sileira. Por isso, atinge todos os públicos, seja qual
for a idade ou classe econômica, além de desenvol
ver um série de projetos comunitários, valorizando e
apoiando as comunidades em que atua. São even
tos de grande repercussão, sempre levando informa
ção, lazer e cultura às pessoas. Entre os eventos já
consagrados; destacam-se a Campanha do Agasa
lho, Declare seu A!TI0r por Fl0.riánopolis, Passaporte
para o Sonho, SBT Serviços, Projeto Verão, Promo
ção de Shows como o Carnafloripa, Tombamento da
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O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o cedido plano econômico de todos os tempos aplica-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. De- dos no Brasil, eliminando a inflação desenfreada,
putados, na revista Conjuntura, em sua edição de que se tomara o mais "perverso mecanismo de con-
julho do corrente ano, temos publicado o resultado centração de renda de nosso País.
de uma interessante pesquisa efetuada pelo Instituto Era o que tinha a dizer.
Brasileiro de Economia - IBRE, da Fundação Getúlio O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Pro-
Vargas, sobre o índice de Desconforto no Brasil, o nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
denominado IDE. Srs. Deputados, a comunicação em Santa Catarina

O Indicador, chamado nos Estados Unidos da torna-se cada dia mais dinâmica, imparcial e dá
América de misery index, é utilizado para medir o exemplQsdo sentido da boa informação à coletivida-
bem-estar econômico da população. Baseia-se no de, especiàl~ra com a nova programação
comportamento das variáveis macroeconômicas de da TV O Estado, emissora filiada ao Sistema Brasi-
desemprego, inflação e Produto Interno Bruto - PIB. leiro de Televisão - SBT e com alcance em várias

O índice, este ano, registrou o melhor resultado regiões do Estado barriga-verde.
da série, pois até 1990 o número índice era de 240 São 16 horas de programação local, veiculada
unidades de desconforto para a população mais po- de Florianópolis e Chapecó para a maior parte do
bre, sofrendo uma queda vertiginosa nos últimos Estado. Uma programação que atende a todos os
anos de 99% na situação de desconforto dos brasi- públicos e gostos. Programas como A viola e Canta-
leiros pobres, situando-se em patamares menos afli- dor, Domingo Rural, Magazine, Espaço Aberto, San-
tivos de 2,3 unidades de desconforto. ta Catarina Cultura, Quem é Quem no Mercosul, Jor-

Esse resultado, altamente positivo, verifica-se nal Ligado no Futuro e Programa SC 2000 são su-
principalmente junto às classes mais pobres, que cessas consolidados de audiência. O SBT Meio-Dia
não tinham como se defender dos altos índices infla- é telejomal líder isolado de audiência em Chapecó.
cionários de nossa economia antes da implantação O TJ O Estado segue na vice-liderança absoluta na
do Plano Real. Grande Florianópolis, cobrindo Blumenau, Brusque e

Para um melhor entendimento de como foi be- região. O telejornalismo do SBT não pára de crescer
néfica a estabilidade da moeda para os menos favo- na qualidade, na inteligência e na audiência.
recidos, acrescento alguns dados oficiais que confir- De segunda a sábado, das 18h55 às 19h10, o
mam a melhoria da qualidade de vida para os 50% Jornal do SBT Santa Catarina traz o serviço, a infor-
mais pobres da nossa população. O salário mínimo mação e a opinião que nenhum outro telejomal de
teve um aumento real de 21 % durante o Plano Real; Santa Catarina apresenta. A notícia direto das ruas
houve um aumento de matrículas na rede pública de do Estado e das cidades, com os melhores profissio-
ensino médio entre 1994 e 1996 de 14,5%; aumento nais que fazem um jornalismo envolvente e diferen-
dos investimentos do Governo na área social de te.
26,7% no mesmo período e o aumento real da renda
dos 50% mais pobres em 8% em igual período.

Outro fator significativo, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, que atestam a melhoria de vida dos
mais humildes, foi a indicação do acréscimo de
18,3% no consumo dos alimentos industrializados, li
berado pelo aumento do consumo de iogurte, que
cresceu 87,2%, seguido pelos queijos, que teve um
aumento no consumo de 51,4%; da carne suína, de
31,1% e o frango, que cresceu em 27,8%.

Estes números vêm confirmar a correção do ín
dice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas para a
medida da situação de desconforto de nossa popula
ção mais pobre.

O Real, apenas por j4ter atingido estes nobr~s

objetivos humanitários, produzindQ efeitos sociais di
retos' eom a elevação da renda dos mais pobres,
pode ser saudado como o mais brilhante e bem-su-
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Ponte Hercílio Luz, a Festa da Tainha, a Feira da do abordar o valor que a sociedade brasileira deixou
Esperança da APAE, os aniversários dos municípios de ganhar com longo atraso a que fomos submeti-
catarinenses e Santa Catarina 2000, um projeto vol- dos pelo modelo econômico fechado, tão ao gosto
tado para o desenvolvimento socioecorlômico do Es- de muitos daqueles mesmos empresários.
tado de Santa Catarina. Não se pode apagar da memória o tempo do

Assim, desta tribuna, quero enviar, em nome "milagre brasileiro", onde as benesses do Governo,
da população catarinense, efusivos cumprimentos à com dinheiro público, foram decisivas para a sobre-
direção da TV O Estado, especialmente na figura de vivência de vários setores produtivos que agora pe-
seu Diretor Presidente, Dr. Mário Petrelli, pelos rele- nam para enfrentar a concorrência externa.
vantes serviços prestados à nossa comunidade e Esqueceu, ainda, o Presidente FHC de sua re-
pela renovação da programação da emissora que cente entrevista para um importante veículo de co-
estará, a partir de agora, cada vez mais, voltada municação nacional. Naquela oportunidade, ele en-
para o atendimento do interesse coletivo dos catari- fatizou não serem vitais para o sucesso do real as
nenses. mudanças constitucionais que hoje estão no Con-

Era o que tinha a dizer. gresso Nacional, com o que discordo.
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"s e Pelo lado econômico, por sua vez, a semana
Srs. Deputados, a semana passada foi repleta de fa- fechou com a certeza de que o Brasil não escapa ao
tos, políticos e econômicos, de significativa impor.;. risco de decisões tomadas pelos governos de outras
tância para o País. Os primeiros dizem respeito a partes do mundo, que chegam até nós trazidas pelos
questões de âmbito interno, enquanto os outros refe- ventos da globalização.
rem-se a decisões tomadas longe do Brasil. Ambos, Não foi por acaso, assim, que nossas autorida-
porém, estão- diretamente relacionados com o real e des federais respiraral)1 aliviados quando o FED, o
a comemoração de seu terceiro ano de écistênciâ.. -. -Banco Central dos Estados Unidos, optou por não

No campo político, o aniversário do real foi aumentar suas taxas de juros. Tivessem os america-
saudado com aparições do Presidente FHC pelos nos decidido por juros mais altos, longe de nosso
salões brasilienses e em encontros com a imprensa. controle, o futuro do real estaria em perigo. A porta
As manifestações de otimismo e de certeza no futuro estaria aberta para a fuga do capital especulativo
emitidas pelos convivas só não foram completas por- para aquele mercado em busca de maior segurança,
que tem faltado, na opinião, o apoio decisivo do .ainda que com retomo um pouco menor.
Congresso para assegurar a felicidade geral dos Não podemos, também, deixar de. mencionar o
brasileiros. caso da Tailândia, um dos "ferozes" Tigres Asiáticos,

O próprio Presidente afirmou para a platéia de cujo programa econômico tem muito dos ingredien-
empresários que o ouviu na Confederação Nacional tes do real, como a âncora cambial do combate à in-
das Indústrias que não poderia mais caminhar sem fiação. A valorização excessiva da moeda tailande-
as "reformas". Para bom entendedor, isso significa sa, o baht, provocou tal desequilíbrio nas suas can-
as reformas constitucionais que se encontram no tas externas que forçou uma desvalorização de 20%
Congresso, sob difícil negociação. - acontecimento muito próximo do que prevêem ai-

Os empresários, por sua vez, responsabiliza- guns por aqui, prato suculento para os abutres do
ram o Legislativo por prejuízos de cerca de 250 bi- real, que não pode ser ignorado pelo Presidente
Ihões de reais, acumulados ao longo dos três anos FHC e pela platéia que o aplaudiu, como um sinal de
do real, conforme estudo efetuado pela Fipe, ou seja aierta. Diante do noticiário semanal, por que transfe-
pouco mais de ao bilhões a cada ano pela não apro- rir somente para o Congresso a responsabilidade
vação e implementação das reformas tributárias, pela manutenção do real e a conseqüente estabiliza-
previdenciaria e administrativa. Caberia perguntar: ção da economia? Não se pode esquecer a situação
quem poderia responder pela perda dessa superme- de falência dos Estados e Municípios. Por que não
ga sena anual? Só o Legislativo? assumir, frente a uma população perplexa com todo

Interessante o trabalho daquela instituição, po_ esse embate, os riscos que corremos e que estão
rém de conhecimento restrito. Ouso das suas con- fora da alçada dos P?rlamentares e, muitas vezes
clusões estãó muito ao gosto desses tempos de mí- da própria sOCiedade brasileira?
dia eletrônica, onde se compra e vende a informação Afinal, como já dissemos, não é possível conti-
sem questionar a realidade dos fatos. Faltou o estu- nuar empurrando com a barriga as dificuldades do
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real, cuja solução, dentro de casa, exige a participá- eempregados, pessoas passando fome, crianças
ção de todos nós. . sem escola e toda uma nação de excluídos, que fi-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SrIs e cam à margem do real.
Srs. Deputados. O Governo diz que nunca se consumiu tanto

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen- frango e tanto iogurte como durante o Plano Real.
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil. . Por outro lado, Sr. Presidente, os números mostram

O SR•. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun- que os brasileiros, nesses últimos três anos, estão
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. consumindo cada vez menos arroz, feijão e macar-
Deputados, volto a esta tribuna para apelar ao PIé- rio, alimentos básicos da parcela mais pobre de
nário para que rejeite a proposta de erTll!nda, origi- ~ sociedade.
nária do Poder Executivo, tendo por objeto prorrogar Em todas as regiões deste País continente, os
até 1999 o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). 1ra- pequenos produtores rurais padecem por falta de in-
ta-se da segunda prorrogação proposta pelo Gover- centivos para produzirem e manterem-se dignamen-
no do ex-Fundo Social de Emergência que, realmen- te no campo. Já os milhares de trabalhadores rurais
te, deixou de ter caráter emergencial. Por ocasião da que não têm terra para plantar, são obrigados a lutar
revisão constitucional, foi ele apresentado como jus- por aquilo que se constitui num direito elementar do
tificativa para sanear as finanças do Poder Público cidadão, na meclida em que o Governo não apresen-
Federal, através da aplicação de seus recursos nos ta soluções confiáveis para os problemas fundiários.
custeios, primeiro, das ações dos sistemas de saúde Enquanto o pequeno produtor não tem dinheiro
e educação; segundo, de benefícios previdenciários; para plantar, o sem-terra não tem terra e o brasileiro
terceiro, auxilios assistências de prestação continua- mais pobre come cada vez menos, os banqueiros
da; quarto, liquidação de passivos previdenciários e, enchem seus cofres de dinheiro. Nunca o mercado
quinto, despesas orçamentárias associadas a pro- financeiro faturou tanto como nesses três últimos
gramas de relevante interesse econômico e social. anos. Os balanços estão aí e demonstram resulta-

Justificava-se o Fundo Social de Emergência, dos que, absolutamente, não condizem com a reali-
instituído através da Emenda de Revisão nR 1, de dada dos excluídos deste País.
1994, hoje batizado de Fundo de Estabilização rIS- Sr. Presidente, este é o Plano Real. O real da
cal (FEF), de caráter excepcional, em 1'8%1.0 de sua exclusão, dos privilégios, dos banqueiros ricos, do
transitoriedade de dois únicos anos. Proer, do desemprego e da miséria. Este é o plano

Com a Emenda Constitucional nll 10, de 1996, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que se
estes dois anos prorrogaram-se para mais dois anos preocupa com a aprovação do FEF, que quebrará, li-
e meio. teralmente, milhares de Municípios do País, mas não

Sr. Presidente, entendo que.a admissibilidadeS8 preocupa com a geração de emprego e cidadania
constitucional da PEC nll 449-B, de 1997 é vedada de nossos irmãos.
pelo art. 60, § 42, da Constituição Federal. O Gover- Sr. Presidente, não acredito na farsa montada
no Federal deseja apenas acabar com o seud~ • pelo Palácio do Planalto, em tomo do terceiro aniver-
público, e pretende retirar dos Estados e Municr~ ~rio deste malfadado plano que começa a dar si-
recursos que, para estes, são fundamentais, senãO naia de estar se esvaindo. Os brasileiros querem co-
vitais. mer, querem trabalho e dignidade. E isto, Sr. Presi-

Sr. Presidente, voto pela rejeição da PEC nt dente, o real já provou que não é capaz de possibili-
449-B, de 1997. tar à nossa sociedade.

O SR. GERALDO PASTANA (BIocoIPT -,PA. O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pres~, nuncia o seguinte discurs~.) - Sr. Presidente, Sr!!s e
Sr!!s e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna fá- Srs. Deputados, mais uma vez fala-se em adotar-
lar sobre o real. Ao contrário do Governo, que come- mos no Brasil o sistema parlamentarista, segundo o
mora o aniversário do plano com euforia, SOU pesai- qual o Presidente da República exerce as funções
mista em relação aos avanços alardeados pelo P,.. de Chefe de Estado e um Primeiro-Ministro se en-
sidente Fernando Henrique cardoso nas peças'pu- carrega de todas as funções que hoje cabem ao Po-
blicitárias criadas para vender sua imagem. Não é der Executivo.
preciso muito para desacreditar do que este Gover;' . .Seria esta uma boa idéia? As opiniões são divi-
no fala. Basta viajar um pouco pelo Brasil, para nos didas e, sem dúvida, o parlamentarismo apresentaria
depararmos com um contingente fantástico de de- vantagens e desvantagens. A principal vantagem se-
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ria a da estabilidade governamental, porque o Presi
dente da República teria uma maior estabilidade, por
não estar sujeito ao desgaste de ter que decidir so
bre matéria executiva, cabendo-lhe chefiar o Estado,
uma função mais de representação, deixando ao Pri
meiro-Ministro o ônus de se haver com as questões
do dia-a-dia da administração federal.

Desvantagens também existem, porque o par
lamentarismo exige da estrutura administrativa uma
estabilidade institucional de que hoje não dispomos.
Segundo consta, os objetivos de quem pretende ver
instalado o parlamentarismo se dirigem ao horizonte
mais distante do ano 2000, ou 2001, já na metade
de um eventual segundo mandato do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Para a consecução
desse objetivo, e em busca da estabilidade institu
cional exigida pelo novo sistema de governo, já esta
ria sendo preparada a adoção de quatro importantes
providências:

1ª - a instalação das agências reguladoras de
energia, petróleo e telecomunicações; com a criação
de órgãos autônomos e independentes do conjunto
do Governo nessas três áreas estratégicas de de~

senvolvimento;

2ª - criação de um Ministério da Defesa, com
hierarquia superior à dos três ministérios militares;

3ª - fortalecimento da burocracia estatal, por
meio das reformas constitucionais e alterações em
legislação ordinária da administração pública; e

4ª - uma reforma política, especialmente na
área eleitoral, para que se propicie aos partidos polí
ticos maior consistência ideológica, contemplando,
eventualmente, o retorno do instituto da fidelidade
partidária, o voto distrital misto, maiores exigências
para a representação no Congresso e alteração da
atual proporcionalidade entre a população e as ban
cadas estaduais.

O Brasil já viveu uma experiência parlamenta
rista, em que o Primeiro-Ministro foi o então Deputa
do Tancredo Neves. Consultas populares foram le
vadas a efeito para avaliar a penetração da idéia jun
to à população; em 1993, o sistema presidencialista
mereceu a aprovação de 55% do eleitorado brasilei
ro, contra 25%, apenas, favoráveis ao parlamentaris
mo. Já no referendo ocorrido em 1963, 77% dos
eleitores se manifestaram favoráveis ao retorno do
presidencialismo e só 17% votaram pela manuten
ção do sistema parlamElntarista instituído em 1961.

O que precisamos ter em mente, srªs e Srs.
Deputados, é a qualidade dos efeitos de uma tal re
'forma. sobre a população brasileira e, além da quali-

dade, a dimensão e a abrangência desses efeitos
sobre o País e sua sociedade.

Detentores de disparidades regionais imensas,
que transformam o nosso País em uma soma de vá
rios países, por assim dizer, da Bélgica à índia, con
forme se costuma dizer, temos um dever a nossa
frente, que é o de equalizar o desenvolvimento, para
que a distribuição de riqueza e - mais que isso - a
distribuição de oportunidades venha a ser tomada
compatível entre as várias regiões.

Não nos interessa e nem aproveita a existência
de um Estado rico como São Paulo paralelamente à
existência de unidades muitíssimo mais pobres e in
capazes de oferecerem a seus habitantes oportuni
dades de emprego e estabilidade material.

Do mesmo modo, de que nos adianta poder
mos ostehtar os pujantes números da riqueza de
São Paulo, se temos que conviver paralelamente
com os vergonhosos índices de pobreza que nosso
Estado mais rico também ostenta?

Assim, para um país do tamanho do Brasil,
com as dificuldades próprias que apresenta, com os
desafios tão grandes que precisa vencer, não nos
importa tanto a feição do regime político, 'mas sim os
resultados práticos que a mudança para o parlamen
tarismo poderá nos trazer, ou que a permanência no
presidencialismo poderá assegurar.

Desde que nos mantenhamos dentro do Esta
do de Direito, respeitando os princípios democráticos
que nos são tão caros e por que t&nto lutamos até
hoje, o que todos desejamos são resultados, resultaM,
dos que levem à nossa população a segurança de
dias melhores para o'futuro.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
PronunCia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, trago a esta Casa, para, no
final, formular apelo veemente às autoridades fede
rais, o registro da situação calamitosa em que se en
contra o suprimento de energia elétrica de Manaus.

E valho-me, Sr. Presidente, de dados informati
vos contidos em expediente recentemente enviado
pela Federação das Indústrias do Estado do Amazo
nas - FIEAM - ao Exmº Sr. Ministro de Minas e
Energia, Dr. Raimundo Brito.

A oferta de energia elétrica em Manaus situa
se em torno de 500 MW, há cerca de cinco anos.

Há dois anos, o consumo alcançava um pata
mar que permitia uma folga em torno de 100 MW,
mantehdo assim com um mínimo de segurança o
funcionamento do sistema. Ultimamente, porém, a
oferta se deplorou em parte e a demanda subiu, sen-
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do, por isso, consumido o intervalo de reserva técni- todo empenho na manutenção e recuperação do
ca. parque energético existente, cuja vida útil já se apre-

A empresa concessionária, a Eletronorte, em senta seriamente comprometida.
seus relatórios de outubro de 1994, já sinalizava a Vale ressaltar, Sr. Presidente, que não se pode
emergência de, no prazo de seis meses, ou seja, no esperar o mínimo de desenvolvimento e de progres-
primeiro semestre de 1995, adicionar ao sistema so com tamanha defasagem na oferta de energia
quatro novas unidades térmicas, perfazendo um elétrica. E não se diga que faltam recursos para em-
acréscimo de 70 MW. preender a correção dessa falha de infra-estrutura

Transcorrido todo o ano de 1995, nenhuma no Estado do Amazonas, o qual, não obstante as
providência foi tomada. Em abril de 1996, começou isenções e reduções tributárias, decorrentes dos in-
uma licitação pública que durou o resto do ano e os centivos fiscais, passou a ser um importante contri-
primeiros meses de 1997, sem qualquer resultado buinte de impostos federais na região. Com efeito,
até a presente data. em 1996 representou, em termos relativos, 55% de

O descaso com a manutenção das condições toda a Amazônia Legal e, em termos absolutos, um
mínimas e indispensáveis para funcionamento dos montante de R$1,14 bilhão, sem que tenha havido
equipamentos criou uma situação angustiante para a gastos de infra-estrutura do Governo Federal na
população de Manaus no que tange às necessida- mesma proporção ou, até mesmo, em proporções in-
des corriqueiras de energia, até para fazer funcionar feriores.
uma lâmpada, uma geladeira, um aparelho eletrodo- Estou certo, Sr. Presidente, de que o Ministério
méstico ou a UTI de um hospital, colocando em risco de Minas e Energia e a Eletronorte conjugarão esfor-
também o parque industrial de Manaus, responsável ços para atender ao apelo que acabo de formular,
por 300 mil empregos diretos e indiretos e constitui em nome da população de Manaus, cl.Jja tolerância
uma máquina de recolhimentos de impostos para o chegou ao limite em termos de expectativa de solu-
Município, o Estado e a União, além de gerar impos- ção de um problema tão angustiante.
tos e empregos diretos e indiretos em outras regiões O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro-
do País, em função das compras de bens e serviços. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Não é concebível, Sr. Presidente, que esteja Srs. Deputados, o Governo Fernando Henrique Car-
sofrendo até racionamento de energia elétrica, em doso decidiu licitar uma área de 5 mil hectarés' de
pleno final do século XX, uma cidade como Manaus, floresta, na região oeste do Pará. Durante 5 anos,
situada no coração da Floresta Amazônica, com uma empresa ou consórcio de empresas vai explorar
uma população de 1,5 milhão de habitantes e com madeira da Floresta Nacional do Tapajós. É mais um
um respeitável parque eletroeletrônico. exemplo de irresponsabilidade com o meio ambiente

O memorial da FIEAM ao Ministro Raimundo e de crime ecológico contra a humanidade. O Ibama,
Brito, a que me reporto desde o início deste pronun- que exerce um tipo de fiscalização precária sobre o
ciamento, responsabiliza a atual administração da atual processo de devastação dos 4 milhões de qui-
Eletronorte, afirmando textualmente que "os dirigen- lômetros quadrados da Amazônia, quer se ver livre
tes locais são impotentes e os diretores de Brasília da ação que as empresas madeireiras já praticam na
são inconstantes em suas justificativas·. região.

Venho, .por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. De acordo com o Instituto de Pesquisas da
Deputados, secundando a manifestação oficial da Amazônia (INPA), as experiências de manejo flores-
Federação. das Indústrias do meu Estado, formular o tal das empresas madeireiras são absolutamente no-
mais veemente apelo ao Exmº Sr. Ministro de Minas civas ao meio ambiente. A remoção de cada árvore
e Energia, Dr. Raimundo Brito, e ao Sr. Presidente leva à destruição de outras doze. Na região de Para-
da Eletronorte, Dr. Antônio Muniz, no sentido de agi- gominas, no Estado do Pará, esse número chegou
Iizar a tomada de decisões com vistas à normaliza- até a 27 árvores destruídas para a extração de ape-
ção do suprirnento de energia elétrica à cidade de nas uma espécie. Esta é a realidade hoje.
Manaus, a partir de algumas providências que po- Qual o modelo de manejo que o Ibarna vai co-
dem ser adotadas imediatamente. Dentre estas, des- brar da empresa ou grupo que vai extrair madeira da
taco: 1) a instalação de duas unidades de 35 MW Ii- Floresta do Tapajós? Não existe ainda um modelo
citadas e adquiridas no início do corrente ano; 2) a adequado para uma floresta tropical de clima úmido.
instalação das unidades independentes de forneci- Existem algumas tentativas em fase de experimenta-
mento, terceirizadas, no montante de 180 MW; 3) ção. Mas nada de concreto. Por outro lado, sabe-se
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da absoluta carência de recursos humanos e mate- 5) Dos recursos enviados ao Estado de São
riais para que o Ibama exerça com seriedade um Paulo, quanto foi alocado aos atendimentos primá-
serviço de fiscalização. rio, secundário e terciário, durante os anos de

Por tudo isso é que chamamos de irresponsa- 1995/96 e primeiro semestre de 1997?
bilidade a decisão do Governo FHC de privatizar as 6) Dos recursos enviados ao Município de São
florestas nacionais. Os estudiosos do meio ambien- Paulo, quanto foi alocado aos atendimentos primá-
te, como o pesquisador do INPA Philip Fearnside, rio, secundário e terciário, durante os anos de
aponta que a exploração desordenada da floresta 1995/96 e primeiro semestre de 1997?
vai causar prejuízos irreparáveis para uma área que 7) Em função dos recursos repassados ao Mu-
hoje é responsável por 50% do suprimento de água nicípio de São Paulo, qual o percentual da popula-
para a Bacia Amazônica. Ele explica a diversidade ção atendida pelo Estado e Pelo Município de São
biológica e cultural da floresta, os materiais farmaco- Paulo?
lógico e genético, e a manutenção de floresta, que 8) Quais os critérios do Ministério da Saúde
não cobra nenhum centavo para o Brasil e para o para avaliação da atuação dos gestores do SUS
mundo. (Secretaria de Estado)?

Entendo que, em vez de financiar projetos que 9) Quais os critérios do Ministério da Saúde
vão provocar a destruição do meio ambiente, as para avaliação da equanimidade, na distribuição das
grandes potências econômicas deveriam pagar uma verbas, pelo órgão gestor estadual?
taxa ao povo da floresta, índios e o caboclo da Ama- 10) Quais as medidas que esse Ministério ado-
zônia pela manutenção da floresta de pé. Mas o Go- ta para coibir o uso político na distribuição de ver-
vemo Fernando Henrique Cardoso, que se orgulha bas?
de ser "moderno", na realidade implanta a "modemi- Aguardamos resposta com a rapidez que o as-
dade" da destruição. sunto merece.

Era o que tínhamos a dizer. Era o que tinha a dizer.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (Bloco/PDT

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
Deputados, estou apresentando hoje, entre outros, o dente, srªs. e Srs. Deputados, a opinião pública na-
seguinte Requerimento de Informações no qual soli- cional tem sistematicamente orientada pelo Governo
cito ao Sr. Ministro da Saúde informações a respeito e pela mídia sobre as responsabilidades que pesam
de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - sobre o Congresso Nacional. E parece não restar
em São Paulo. mais nenhuma dúvida: nós Parlamentares somos a

Ele está assim redigido: causa de todos os males, somos o motivo do atraso,
Sr. Presidente, somos, enfim, os vilões que impedem a concretiza

ção das esperanças nacionais.
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

Empresários fazem caravanas à Brasnia e en-
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º; 115, inci- dossam as críticas do Governo ao Congresso. Lide-
so I·, e 116 do Regl'mento Interno, solicito a V. EXª

res governistas diagnosticam, enfáticos: este Conseja encaminhado ao Sr, Ministro da Saúde o se-
guinte pedido de informações: gresso é anti-reformista!

Curiosamente, o Vice-Presidente da República,
1) Qual o montante de verbas destinadas ao Marco Maciel, reconhecido estudioso das questões

Estado. de São Paulo, pelo Sistema Único de Saúde, institucionais, anuncia o resultado de uma pesquisa:
nos anos de 1995/96 e primeiro semestre de 1997? nenhyma Const!tuição foi tão reformada em tão bre-

2) Do montante acima, qual o valor e participa- ve espaço de tempo como a Carta de 1988. Em tem-
ção do Município de São Paulo nos anos de 1995/96 po: por este tão malfalado Congresso Nacional.
e primeiro semestre de 1997? Tudo o que os Governos Collor, Itamar e FHC

3) Dos recursos alocados ao Estado de São pediram este Congresso aprovou. Ou alguém já se
Paulo, quanto se destinou à medicina preventiva e à esqueceu de que este Congresso chegou a referen-
medicina curativa? d~r até o confiscQ da poupança?

4) Dos recursos alocados ao Município de São O Govemo de Fernando Henrique Cardoso pe-
Paulo, .Q.!Janto se destinou a medicirla preventiva e a dlu e o Congrf..:sso déu-Ihê todas' as mudanças na or-
medicina curativa? dem econômica da Constituição. Ninguém explicou
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direito por que, enquanto todos os países industriali- Que tal colocarmos em pauta o projeto que ins-
zados do mundo se fechavam em protecionismo e titui o Imposto sobre Grandes Fortunas, um projeto
regulamentação, nós abrimos a navegação interior e tão caro ao Senador Fernando Henrique Cardoso
costeira, acabamos com o conceito de empresa bra- quando ainda não havia negado seu ideário de justi-
sileira nacional, permitindo assim que o BNDES fi- ça social?
nancie até estatal estrangeira para comprar nossas A quem imagina que essa é uma tese supera-
estatais; e, para agradar aos caprichos neoliberais da, sugiro que leia o programa do Partido Socialista
do Planalto, quebramos os monopólios das teleco- francês, que acaba de vencer com folga as eleições
municações, do petróleo e da mineração. pregando a justiça fiscal.

Quando o Governo pediu, este Congresso Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, é into-
aprovou a CPMF; quando o Governo reclamou mais lerável a campanha de desinformação que se leva á
recursos para gastar sem controle, o Congresso opinião pública nacional. Creio que esta Casa preci-
deu-lhe o Fundo Social de Emergência, hoje trans- sa fazer alguma coisa para reverter esse quadro em
formado em Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. que a representação popular acaba sendo vilipendia-

Estranho, muito estranho que os empresários, da sistematicamente pela propaganda oficial, sem
os editorialistas dos grandes jornais e todos os que direito à defesa.
elegeram este Parlamento como a vidraça do mundo Vamos enfrentar essa orquestração com o
não perguntem: afinal, que reformas são essas que peso da informação institucional, verdadeira, reve-
tanta falta fazem ao País e que tanto ameaçam o lando a amplitude e a profundidade do trabalho que
Plano Real? se realiza aqui, apesar de todos os embargos impos-

Seria a tal "reforma" da Previdência, que se Ii- tos pelo Executivo.
mitou a quebrar direitos dos trabalhadores e montar Vamos dizer aos nossos eleitores, a todos os
um balcão de negócios da previdência privada, que cidadãos, que sistematicamente o Executivo usurpa
já começa a atrair as grandes seguradoras e bancos e violenta as prerrogativas do Parlamento; que inun-
estrangeiros para o chamado "negócio do século"? da a Ordem do Dia com matérias exclusivamente do

seu interesse; que governa à custa de centenas de
Ou seria a "reforma" administrativa, que serviu medidas provisórias e que, apesar de tudo, o Legis-

apenas para espalhar o terrorismo entre os servido- lativo nunca deixou de examinar e aprovar tudo o
res públicos, quando na prática não altera o histórico que lhe é pautado.
conceito de privilégios, que faz da máquina pública Era o que tinha a dizer.
refém de uma oligarquia política? E é essa oligarquia O SR. ROMEL ANíZIO (PPB _ MG. Pronuncia
que continua freando as mudanças, porque o Estado
é seu quintal para trato do compadrio e da fisiologia. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

Deputados, o País comemorou, no início deste mês,
Mas onde estão as verdadeiras reformas que três anos de existência do Plano Real como um fato

poderiam mudar esse quadro de desequilíbrio so- econômico auspicioso por ter superado uma marca
cioeconômico e assegurar as condições político-ins- nunca alcançada com os planos anteriores.
titucionais para retornada do desenvolvimento, e co- Os resultados obtidos foram fruto de uma políti-
locar o Estado brasileiro à serviço de todos os brasi- ca econômica bem elaborada pelo ex-Ministro da
leiros? Fazenda Fernando Henrique Cardoso, no Governo

Por que a reforma tributária adormece na gave- Itamar Franco.
ta da Comissão Especial desde outubro de 1995, Ao assumir a Presidência da República, Fer-
sob a guarda de um Deputado governista, mais es- nando Henrique Cardoso procurou dar consistência
pecificamente do PFL, o partido que se diz dono das ao projeto, definindo a queda da inflação como prio-
reformas? Será que da reforma tributária o Executivo ridade de seu Governo, a fim de promover uma real
queria apenas a CPMF e o FEF, que lhe ampliaram distribuição de renda que permitisse a todos acesso
a fonte de receita e lhe deram mais liberdade para a padrões de consumo condizentes com o nível de
gastar à vontade, sem qualquer pudor? desenvolvimento do País.

Onde foi parar todo aquele arcabouço, aquele O controle da inflação, a reforma do Estado, as
projeto de reforma fiscal discutido ao longo da histó- transformações. estruturais que o País reclamava
ria deste Parlamento, onde nunca faltaram vozes a exigiam ações decisivas e imediatas. A hiperinflação
defender a justiça tributária e a democratização da que ameaçava a economia, o desperdício abusivo
base de arrecadação? dos recursos públicos, a manutenção de privilégios



Aos poucos, o brasileiro volta a confiar
em si. Participa, exige os seus direitos e dá
sua contribuição a este Brasil novo que qUIS

remos construir. É esta parceria por um Bra
sil melhor que podemos comemorar no ter
ceiro aniversário do Real.

Devemos comemorar, sim, o terceiro ano do
Plano Real como um fenômeno econômico dos mais
expressivos da vida nacional.

Parabéns, Brasil! Parabéns, Presidente F'2ii'
nando Henrique Cardoso!

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAQUES WAGNER (Bloco/PT - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, hoje venho à tribuna desta
Casa para comunicar aos Parlamentares e à popula
ção brasileira mais um fato de total e absoluto des
caso com o p.ovo carente do nosso País, mais um
exemplo da arbitrariedade que ocorre com os mais
pobres, com os que n~o têm condições de subme
ter-se aos ditames da lei de mercado privado; desta
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odiosos que beneficiavam certos segmentos, a luta cursos naturais, mas abundância de recursos huma.-
contra a miséria demandavam determinação e pulso nos de boa qualidade.
firme por parte do Governo. Cada vez mais me convenço de que a constru-

Para o trabalhador que via minguar a cada dia ção desse Brasil que desejamos, porque depende
seu poder aquisitivo, que via faltar à mesa o alimen- essencialmente de nossa vontade e constitui tarefa
to para a su~ família, as ações não podiam tardar, e de todos e de cada um, haverá de ser conduzida em
elas vieram com o advento do Plano Real. clima de diálogo e de entendimento, nunca pela via

Dados fornecidos pelo Governo, recentemente, do revanchismo ou da simples contrariedade para
mostram que a parcela da população de menor ren- atender a interesses políticos isolados.
da foi, portanto - e sem dúvida -, a que máis signifi- A grande globalização a que assistimos na
cativos ganhos obteve com a estabilidade da moeda. economia mundial e que Fernando Henrique adoiou

Os índices do Governo mostram que o País como bandeira impõe competência de gestão mm-
tem hoje menos pobres. Em 1994, eles compunham croeconômica e cornpetitividade na produção da
38% da população nas principais regiões metropoli- bens de serviço. Não há alternativa à crescente inte-
tanas; no ano passado, representavam 25%. O qua- gração econômica mundial; o isolacionismo só n03
dro de desigualdade, mesmo sendo ainda preocu- levará ao caos econômico.
pante, declinou. O Congresso, que é de responsabilidade de to-

Com a reorganização da economia, o Brasil dos nós Parlamentares, não pode e não deve fugir
voltou a crescer de modo lento, mas sustentado. A do seu compromisso com a Nação de criar condiçõ-
renda per capita, que havia sofrido uma queda de es para as reformas e a modernização do Estado

Brasileiro.
5% entre 1981 e 1993, nos últimos três anos aumen-
tou 9%, em decorrência de um crescimento econô- Temos de estar presentes, impor nossa vont5J.-
mico anual de 4,4%, beneficiando, sobre tudo, os de, deliberar com sabedoria e jamais deixar que a
consumidores de baixa renda. vaidade, a insensibilidade e a demagogia impeçam

nossa contribuição. O País será grande se grarldes
Fernando Henrique estava ciente de que en- forem as nossas atitudes.

frentaria a resistência dos grupos que prosperavam
à sombra do privilégio e do egoísmo. Não vacilou e Ao finalizar, permito-me reproduzir o trecho i'i-
não vacila o Presidente em acionar os dispositivos nal da mensagem do Presidente da FI"'''' ';ynCS UUi)

opúsculo "Três Anos de Real - ,r ~"U iUO UiTI Par:;;
constitucionais possíveis para vencer os obstáculos.

melhor":
O combate sem trégua à inflação, a fim de pro-

mover uma melhor distribuição de renda, continua
sendo prioritário. A redefinição do papel do Estado
na economia e na vida institucional da sociedade, a
adoção de uma política social adequada que ataque
as carências nacionais nas áreas de influência da
educação, da habitação e da saúde são metas pri
meiras de sua política social.

Critica-se nesta Casa o Plano Real e a política
globalizante do Governo como responsáveis pelo
aumento do desemprego e pela desestabilização
das empresas. Ora, vivemos no século da tecnolo
gia; era evidentemente previsível que no final do mi
lênio a máquina predominaria no setor produtivo e,
com isso, o mercado de trabalho ficaria mais escas
so e restrito a operários especializados. As empre
sas que não se prepararam para acompanhar o de
senvolvimento tecnológico não terão chances de so
brevivência.

O exemplo mais marcante que hoje nos forne
ce a comunidade internacional é o dos países que
alcançaram riqueza num quadro de carência de re-



Conselheiro e amigo particular, teve grande in
fluência sobre minha decisão de participar de uma
disputa eleitoral e expressar meus anseios e minhas
lutas na tribuna da Câmara. E desde então tomou-se
uma referência positiva toda vez que enfrentei dúvi
das e precisei escolher caminhos.

Sua tranqüila e sempre equilibrada forma de
analisar os fatos fez dele um dos intelectuais que
mais compreenderam a vida do Paraná, seus desdo
bramentos sociais e políticos, suas transformações e
desenvolvimento.

Jornalista, ensaísta e historiador, Samuel Gui
marães da Costa nasceu em Paranaguá em dezem
bro de 1919. Por 'influência do pai, Augusto Régis
Pereira da Costa" iniciou sua carreira jornalística
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vez, essa arbitrariedade teve como cenário o grave Infelizmente a vida do jovem Adernar não pode
caso ocorrido no início do mês de julho em Riacho ser retomada, mas a justiça deverá ser feita e os
de Santana, Município do interior da Bahia. responsáveis rigorosamente punidos. Do contrário

No dia 1º de julho do corrente, o jovem Adernar continuaremos a assistir a desesperadora situação
Dourado dos Santos dirigiu-se ao Hospital e Materni- de milhares de mães e pais que buscam socorro mé-
dade Amália Coutinho em busca de atendimento dico e se deparam com a morte. Essa absurda e ina-
médico. O hospital é credenciado pelo SUS, mas ne- ceitável condição de inexistência de hospitais públi-
gou-se a atender o jovem Adernar, alegando que só cos ou falta de atendimento de nosso povo nas re-
atenderia casos de urgência. O hospital não estava des conveniadas ao SUS não pode continuar. O
em greve ou em qualquer situação de anormalidade, povo não poderá intimidar-se com as ameaças ou
caracterizando-se, portanto, como um verdadeiro ab- com a pressão dos poderosos locais.
surdo a não prestação do serviço médico. Mas, para Diante do exposto, Sr. Presidente, solicito a V.
agravar o descaso, não houve sequer um exame ou Ex!! que oficie ao Sr. Ministro da Saúde para a toma-
triagem para diagnóstico do paciente, negando-se o da das devidas providências, bem como proceda à
atendimento sem a mínima análise. divulgação desse caso pelos meios de comunicação

Sem ter obtido socorro médico a tempo, o jo- da Câmara dos Deputados.
vem faleceu. A tentativa frustada da família de aten- O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro-
dimento pelo referido hospital, que recebe recursos nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
dos SUS e portanto tem a obrigação de prestar ser- Srs. Deputados, o Paraná está de luto. Faleceu nes-
viços à população, é mais uma triste e lastimável ta semana o jornalista, historiador e ensaísta Samuel
prQva das condições a que está sujeita a classe me- Guimarães da Costa, vulgo Samuca, uma das mais
nos aquinhoada de todos os rincões de nosso País. brilhantes inteligências do Paraná e do Brasil.
O caso comoveu a população local, indignando os Notável conhecimento da história oficial e infor-
cidadãos do Município, que exigem a punição da di- mal do Estado e do Brasil, Saniuel Guimarães da
reção do hospital. Costa foi uma daquelas personalidades marcantes

Imagint;lva-se que os diretores da instituição que sabem ler as entrelinhas dos acontecimentos e
médica, no mínimo, tentariam justificar-se ou procu- acumulam um acervo memorial inestimável; um
rariam desculpas para mais esse lamentável caso. acervo que soube utilizar com senso de equilíbrio e
Mas a reação foi ao extremo da falta de civilidade. O responsabilidade social e do qual tive a honra de
Sr. Paulo Roberto Fernandes, diretor do hospital, ao compartilhar desde os primeiros passos da minha
invés de assumir a postura que se exigiria no caso, vida pública.
passou a agredir os que denunciaram a responsabili- Vizinho e amigo, pai de um companheiro dos
dade pela falta de atendimento ao jovem. Chegou in- tempos de juventude, foi Samuel Guimarães da Cos-
clusive a agredir física e verbalmente os familiares e ta a quem recorri, e teve a generosidade de dividir
outros membros da comunidade, gerando um clima comigo um pouco da sua sabedoria quando surgi-
ainda maior de revolta da população local. ram em mim os primeiros anseios de discussão polí-

Dentre os agredidos pelo ensandecido encon- tica.
tra-se o Prof. Alailson Farias, que registrou queixa
na delegacia e conta com inúmeros testemunhos do
caso. Também foi vítima da brutalidade desse diretor
o vigário da Paróquia, Pe. Aldo Luccheta, que teve a
igreja invadida no domingo, dia 6 de julho último.

O comportamento desse dire lor e a negativa
de atendimento pelo hospital remetem-nos a uma
profunda reflexão a respeito da vida humana. Não se
pode aceitar que um diretor desqualificado e um
hospital que visa apenas o lucro sejam responsáveis
pela vida de pessoas. O Ministério da Saúde e os ór
gãos competentes locais devem dar uma resposta
urgente p mais esse absurdo, descredenciando a re
ferida instituição ou no mínimo. intervindo para sanar
de imediato o desmando ali existente.



Julho de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20027

Hoje, falo nesta Tribuna sobre o acidente do
Fokker 100 no vôo 283, no último dia 9.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o rigor
com que as autoridades aeronáuticas no mundo
agem na coleta de provas e nas simulações de labo
ratórios, antes de concluírem sobre causas de aci
dentes aéreos, não se prende apenas às quantias
envolvidas e às respectivas responsabilidades pe
nais. A preocupação primordial é evitar que o proble
ma se repita.

O objetivo aas autoridades que controlam a
aviação civil é fazer com que defeitos de equipamen
tos, problemas estruturais da construção de aerona
ves e falhas humanas, reconstituídas pelo exame do
material recolhido e das conversas dos pilotos com a
torre de controle dos -àeroportos, registradas nas cai
xas das voices records, deixem de causar a perda
de vidas humanas. A meta da aviação comercial
mundial é de chegar ao ano 2000 com índice de aci
dentes próximo a zero. Aguardamos ansiosamente
que essa meta seja cumprida.

Prezados colegas, a participação da Polícia
Federal nas investigações sobre as causas que arre
messaram o passageiro Fernando Caldeira no espa
ço, a 2.400 metros de altura, após a explosão, terá
antes o objetivo de reforçar o rigor nos procedimen
tos em terra para o exame das bagagens e dos pas-

logo apos concluir a escola fundamental. Começou Era o que tinha a dizer.
sua carreira como repórter da Gazeta do Povo, O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia
onde chegou a ocupar o cargo de editorialista. Para- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
lelamente, colaborou com diversos jornais e revistas Deputados, há poucos dias a Air Travelers AS5ocia-
e trabalhou por muitos anos no Diário do Paraná. tion (ATA), uma agência privada americana do setor
Sua vida profissional foi marcada pela seriedade e da aviação criada para avaliar duas yezes por ano a
pelo conhecimento. segurança do transporte aéreo no mundo, classificou

Samuel foi uma pessoa que valorizou a memó- a empresa brasileira TAM como uma companhia aé-
ria do Paraná e com uma visão crítica, comum aos rea sem segurança, de padrões abaixo da crítica.
que conhecem o que estão discutindo, escreveu en- Por outro lado, os assessores da TAM afirmam
saios políticos, sociológicos e históricos de valor in- que não houve critério técnico na avaliação feita pela
calculável. Como escritor, escreveu diversos livros, ATA e acreditam que a empresa foi avaliada apenas
entre os quais destacam-se: "Formação Democráti- com base no acidente de outubro do ano passado.
ca do Exército Brasileiro", editado em 1957, pela Bi- Na ocasião, o Fokker 100 (vôo 402) da Companhia
blioteca do Exército; "Economia Ervateira", de 1958; caiu logo após ter decolado do Aeroporto de Congo-
"Estudo das Áreas Culturais como Fundamento da nhas, em São Paulo, causando a morte de 99 pes-
Educação", de 1965; "A Erva Mate no Paraná", soas.
1989; "O Último Capitão-Mor", 1988; "As Quatro Fa- Verdade ou não, encontra-se a TAM envolvida
ces da Geração de 22", editado em 1992; e "História mais uma vez com um acidente aéreo - e, o que é
Política da Assembléia Legislativa do Paraná". pior, em mais uma morte.

Sua obra levou-o a participar de instituições Caros Srs. Deputados, Já se passaram oito
culturais como o Centro de Letras do Paraná, o Insti- meses e as autoridades aeronáuticas mundiais ain-
tuto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, da não apresentaram o relatório final sobre a causa
o Centro de Letras Leôncio Correia, de Paranaguá, e da queda do Fokker 100 em outubro do ano passa-
o Conselho Estadual de Cultura. do.

Na vida econômico-política, chegou a participar
do movimento cooperativista do Estado e criou a Fe
deração das Cooperativas do Paraná, exercendo os
cargos de assistente, superintendente e assessor do
Conselho de Administração.

Foi também assessor dos ministros paranaen
ses Aramis Athayde e Bento Munhoz da Rocha Neto
e dos Governadores Ney Braga e Paulo Pimentel.

Esse grande jornalista sofria do mal de Alzhei
mero Na sexta-feira da semana passada teve uma
crise e a família resolveu levá-lo ao Hospital Nossa
Senhora das Graças. Mas ele não conseguiu resistir
à doença e faleceu na madrugada da última segun
da-feira.

À sua esposa D. Olga, que deixa viúva, aos
seus filhos Olga Maria e Samuel Guimarães da Cos
ta Júnior e aos seus três netos apresento hoje, de
público, as mais sinceras condolências.

No seio do Paraná, Samuca deixa órfãos todos
os políticos, companheiros de jornalismo e amigos
que nele sempre encontravam um conselho equili
brado, uma análise justa e uma crítica realística.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de
três dias, em sinal de respeito e de mais do que jus
to, diria mesmo indispensável reconhecimento da
importância da vida e da obra desse grande homem
para aquele Estado.



20028 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

sagelros. A questão da segurança de vôo dos aviões
continuará sendo assunto extremamente técnico;
nada impede, porém, que o Departamento de Aero
náutica Civil redobre a fiscalização nos aeroportos e
amplie a checagem das bagagens, principalmente
as de mão. .

Senhores, certamente este não é o momento
para diz-que-diz, para conversas paralelas, mas sim
o momento para que as autoridades competentes se
voltem para a melhora tecnológica dos aeroportos,
para a elucidação dos fatos, e ofereçam maior segu
rança a todos os que viajam de avião.

Há pouco mais de um ano defendi desta tribu
na o direito a aposentadoria especial para os aero
viários. Reafirmo hoje que esse fator é também de
extrema importância para a segurança dos passa
geiros. Não raro vemos os jornais estampando notí
cias de acidentes aéreos causados por falha huma
na; o que não se diz, porém, é que por trás da falha
dos pilotos ou dês controladores de vôo existem fa
lhas na legislação trabalhista e previdenciária, que
permite que esses trabalhadores sejam submetidos
a uma tensão profissional quase que insuportável
por décadas a fio.

Conto com a sensibilidade e a preocupação de
cada empresa aérea no que diz respeito à questão
segurança e conclamo as autoridades aeronáuticas
para que sejam enérgicas quanto a esse item. So
mente assim a segurança será extensiva à tripula
ção e aos passageiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Fundo de Estabilização Fiscal, criado
pelo Governo com o propósito de financiar seus gas
tos e manter a economia sob controle, deve ser pror
rogado até 31 de dezembro de 1999?

Não fosse pela interpretação vaga do significa
do da palavra gastos, associada ao já exaurido argu
mento de que o Plano Real depende - assim como o
programa de privatização e as reformas constitucio
nais - de sua aprovação para sobreviver, a matéria
certamente não suscitaria tamanha polêmica na Câ
mara, que está sensível aos apelos de Prefeitos que
se julgam prejudicados com a medida.

Esclarecer a destinação dos recursos obtidos
com o FEF deveria ser a principal obrigação do Go
vemo, evitando desse modo interpretações equivo
cadas, como a de que o volume de dinheiro arreca
dado será utilizado com fins eleitorais.

.Criado em meados de 1994, o fundo tinha por
objetivo gerar receitas para serem aplicadas na saú-

de, educação, benefícios previdenciários e auxílios as
sistenciais. Se o volume de dinheiro arrecadado foi
verdadeiramente destinado para esse fim, creio que
não teremos a menor dificuldade em aprovar o prolon
gamento do prazo do Fundo de Estabilização Fiscal,
pois até os Prefeitos haverão de reconhecer que seus
Municípios foram beneficiados com a medida.

O problema é que não ha visibilidade da aplica
ção desses recursos nas áreas a que se originam,
suscitando-se desse modo toda espécie de especu
lações e comentários. Estamos falando do paradeiro
de R$26 bilhões anuais, volume considerável de re
cursos que não justificam, por exemplo, o fato de
que a população brasileira continue recebendo pés
simos serviços de saúde e educação.

Em todo caso, isso não significa dizer que es
ses setores essenciais estariam mais bem assistidos
com o dinheiro nas mãos dos Prefeitos. Historica
mente, há uma preferência entre os políticos brasilei
ros pelas práticas assistencialistas, ao invés do real
enfrentamento dos graves problemas sociais.

O Rio de Janeiro serve como exemplo da falta
de prioridade das administrações municipais. Por
conta de uma série de mecanismos se não ilícitos,
pelo menos imorais, recursos orçamentários dos se
tores sociais estão sendo remanejados para finan
ciar obras cujo dividendo eleitoral é muito mais ren
tável. Imaginem o que não se faz na maioria dos Mu
nicípios do interior do País, onde dinheiro público
significa manutenção de dinastias!

A prorrogação do Fundo de Estabilização Fis
cal deve ser precedida pelo compromisso de trans
parência quanto à destinação dos seus recursos.
Nesse ponto, acredito que o Governo federal tem
ainda suficiente credibilidade para mais um voto de
confiança do Congresso e dos Governos municipais.
A boa aplicação dessas verbas atenuará o sentimen
to de perda dos Prefeitos, hoje insatisfeitos - com
razão - com o destino dado a esse dinheiro.

Quanto à manutenção do plano de estabiliza
ção da economia, convém alertar para os riscos de
utilizá-lo como argumento toda vez que o Govemo
quif?er ver aprovada uma medida no Congresso.
Toda a sociedade brasileira está mobilizada em prol
da continuidade do Plano Real, e não tem medido
esforços e sacrifícios para esse fim. Mas, quando
a opinião pública descobre que o Fundo de Estabi
lização Fiscal já serviu inclusive para comprar
goiabada para. a!? sobreme?as do Palácio do Pia
naltá, coiremos o risco de cair no descrédito, e as
nossas ações, por- mais bem ~ntencionadas que se
jam, serão ridicularizadas.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAES DE ANDRADE (Bloco/PMDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srfts e Srs. Deputados, ocupo hoje, com grande
pesar, esta tribuna, para registrar nos Anais desta
Casa a morte do jornalista, professor, poeta e emi
nente homem público Luiz Cavalcante Sucupira,
ocorrida sexta-feira última, em Fortaleza.

Foi ele um patrimônio político e moral da minha
terra, sendo talvez o mais discreto governante cea
rense. Tinha o mesmo porte dos pensadores católi
cos Tristão de Athayde e Jackson de Figueiredo. De
putado Federal pelo Ceará, e Constituinte, na Legis
latura 1933-37, Luiz Sucupira, ao se candidatar para
o exercício parlamentar, não o fez por iniciativa pró
pria. Encontrava-se residindo no Rio de Janeiro e,
convocado pela liga Eleitoral Católica, LEC - que
funcionava como partido político, caso sem similar
no Brasil de então -, elegeu-se com a maior votação
entre os que postularam o mandato.

Na Câmara Federal, primeiro corno Constituin
te e a seguir na complementação do mandato con
quistado nas umas, Luiz Cavalcante Sucupira teve
atuação legislativa das mais fecundas, destacando
se corno um dos líderes do pensamento da Igreja
Católica no Congresso Nacional.

Foi autor de proposições inovadoras, como a
instituição do repouso semanal obrigatório e a pluri
dade sindical. Fez do 7 de Setembro o ·Dia da Pá
tria" e logo se afirmou como hábil e competente arti
culador político, em plano nacional, para viabilizar as
posições doutrinárias da bancada católica, a que
pertencia.

Fez seus primeiros estudos no Colégio Colom
bo, em Fortaleza, e concluiu o Curso Ginasial no Co
légio Cearense. Transferindo-se para o Rio de Janei
ro, ainda jovem, ingressou no serviço público da
União, aprovado que foi em concurso para o Ministé
rio da Fazenda. Pouco tempo depois, era convidado
para integrar o Gabinete do Ministro da Viação, José
Américo de Almeida.

Como servidor federal, exerceu importantes
cargos comissionados, em diferentes Estados da Fe
deração, concluindo, afinal, sua carreira na adminis
tração pública em Fortaleza, no exercício do cargo
de Inspetor da Alfândega, cercado do respeito, da
admiração e do reconhecimento dos seus concida
dãos, pela correção e eficiência no desempenho de
suas atribuições funcionais.

Jornalista por vocação, e versátil, Sucupira ini
ciou a atividade profissional em 1925, aos 25 anos
de idade, quando integrou o grupo fundador da As-

sociação Cearense de Imprensa - ACI, a qual presi
diu mais tarde e integrou como membro do Conselho
Superior. Foi, igualmente, presidente da Associação
dos Jornalistas Profissionais do Ceará, interventor
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, membro
da Academia Cearense de Jornalismo e primeiro di
retor do Curso de Jornalismo da Universidade Fede
ral do Ceará, atualmente Curso de Comunicação So
cial, em que se projetou por sólida cultura e conheci
mentos práticos da profissão.

No jornalismo, Sucupira não circunscreveu sua
atuação ao Ceará. Dirigiu o jornal O Estado, no Re
cife, e A União, no Rio de Janeiro, onde secretariou
ainda a revista A Ordem, os dois últimos órgãos per
tencentes ao movimento católico no qual pontifica
vam Tristão de Athayde e o Padre Leonel França,
dos quais se tornou amigo fraterno. Por muitos anos,
em Fortaleza, foi diretor e redator chefe de O Nor
deste, órgão da Arquidiocese do Ceará, onde man
teve, permanentemente, duas colunas diárias, intitu
ladas ·Pontos de Vista" e "Fatos do Dia". Na primei
ra, sob o pseudônimo de LS, comentava os fatos
mais importantes do cotidiano, e na segunda, com o
nome de Neto Júnior, os acontecimentos mais rele
vantes da vida local, estadual ou mesmo internacio
nal, fazendo-o com apurado estilo de cronista nato.
Foi também apreciado crítico de cinema e rádio,
sendo suas indicações roteiro indispensável para as
famílias católicas de Fortaleza.

Mas não só o jornalismo absorveu a extraordi
nária capacidade de trabalho do eminente cearense,
cuja memória hoje reverenciamos. Secretário da Fa
zenda, no Ceará, quando das intervenções federais
no Estado, do Dr. Pedro Firmeza e do Coronel José
Machado Lopes, destacou-se pelo trabalho sanea
dor das finanças públicas, mantendo o caixa do Es
tado sempre com apreciável superávit. Na qualidade
de Secretário, respondeu ainda pela Interventoria
Federal, nos impedimentos dos seus titulares.

Versátil e incansável, Luiz Cavalcante Sucupira
ainda encontrava tempo para servir a outras instituiçõ
es, sem fins lucrativos. Corno intelectual, tomou-se
membro da Academia Cearense de Letras e do Institu
to Histórico, Geográfico e Antropológico, dos órgãos
aos quais prestou inestimável colaboração, e projetou
se por trabalhos editoriais da maior importância.

Escritor de reconhecidos méritos, publicou um
livro de poesias, intitulado "Equatoriais", sendo de
sua autoria também as obras "Ozanan", "A caridade
em Ação· e ·Curso de Ação Católica".

Sua sólida cultura e sua competência profissio
nal, quer no exercício do magistério, quer no do jor-
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nalismo, quer na administração pública, foram mere- clusive Rio Negro, no Paraná, alcançando esses ser-
cidamente reconhecidas, com a outorga das honro- viços, ao todo, 1.475.143 consumidores. O contin-
sas comendas que recebeu ao longo de sua vida. gente de 5.154 empregados resulta na relação de
Foi distinguido com várias honrarias, entre outras a 286 consumidores para cada empregado.
-Medalha da Abolição", a mais alta condecoração Além da administração central, localizada em
conferida. pelo Governo do Ceará a personalidades Florianópolis, a Celesc possui 16 agências regionais,
de comprovados méritos e serviços prestados ao entre as quais a de Chapecó, que tem desempenha-
Estado, e a "Sereia de Ouro", outorgada anualmente do papel relevante para o progresso geral do oeste
pelo Grupo Verdes Mares e Televisão .Canal 10, de catarinense. Abrangendo 32 Municípios, aquela
Fortaleza. Recebeu ainda, como prêmio maior de agência atende um total de 77.440 consumidores,
sua fidelidade à Igreja Católica, o título de Comenda- entre residenciais, rurais, comerciais e industrias. A
dor da Santa Sé, concedido pelo Papa Pio XII. Agência Regional de Chapecó conta, para tanto,

Cabe também ressaltar que nos últimos anos, com 209 empregados, numa relação de 370 consu-
mesmo aposentado e afastado de compromissos midores por empregado. Integram a sua estrutura 11
profissionais regulares, o jornalista e professor Luiz escritórios de atendimento, instalados em Coronel
Cavalcante Sucupira se manteve em plena ativida- Freitas, Quilombo, Caxambu do Sul, Abelardo Luz,
de, prestando serviços honoríficos à Santa Casa de Galvão, São Domingos, São Lourenço DOeste, São
Misericórdia de Fortaleza e atuando como Presiden- Carlos, Pinhalzinho, Modelo e União do Oeste. O
te, no Estado do Ceará, da Campanha Nacional das serviço de projetos da Agência chega a elaborar
Escolas da Comunidade, missão a que se entregou mais de 100 projetos por mês.
por completo desde os idos de 1960. Além de enaltecer os mecanismos adotados

Aos 96 anos de idade, mesmo dominado por para prestação de atendimento descentralizado no
insidiosa moléstia, manteve-se sempre lúcido, acom- âmbito do próprio Município, cabe referir mais alguns
panhando com o maior interesse os acontecimentos números que também comprovam a eficiência e a
locais, nacionais e internacionais, que mereceram a produtividade da Agência Regional de Chapecó,
sua lúcida análise, no convívio com amigos e familia- como o crescimento em quilowatt-hora na ordem de
res. Foi forte e digno até os últimos momentos de 6,04% ao ano e o crescimento vegetativo anual de
vida. Deixou uma biografia das mais ricas e um 6,59%, o que representa um acréscimo de aproxima-
exemplo de dignidade e competência que serão damente 4.600 consumidores por ano.
sempre lembrados por quantos tiveram o privilégio Oito divisões de operação e manutenção com-
de conhecê-lo. põem o sistema de transmissão da Celesc, sendo

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o Ceará que a DVOM Extremo Oeste, com sede junto à
tem, assim, múltiplos motivos para prantear seu ilus- Agência Regional de Chapecó e abrangendo tam-
tre filho, cuja perda irreparável todos sentimos. Sua bém as Agências Regionais de Concórdia e São Mi-
ausência definitiva priva-nos de uma convivência guel DOeste, conta com 14 subestações de trans-
preciosa, mas temos a certeza de que seu exemplo missão. Dessas subestações, a que se localiza no
de vida haverá de ser sempre uma lição valiosa para Município de Xanxerê é a maior do Estado e é res-
as futuras gerações. ponsável pelo recebimento de energia da Eletrosul.

Presto-lhe esta homenagem, com a maior ad- Quanto aos programas em andamento sob a
miração, pelo homem correto que sempre foi, e es- responsabilidade da Celesc, há que se destacar o
tou convicto de que neste tributo de apreço recebo a Viva Luz, o PRONI (Programa Nacional de Irriga-
solidariedade da Câmara dos Deputados, à qual Luiz ção), destinado à promoção e financiamento de
Cavalcante Sucupira emprestou o brilho de uma ati- obras de infra-estrutura para atendimento aos con-
vidade parlamentar fulgurante e positiva. sumidores interessados em irrigação, e o PROCEL

Era o que tinha a dizer. (Programa Nacional de Conservação de Energia
O SR. VALDIR COLArro (Bloco/PMDB - SC. Elétrica).

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, O Viva Luz, resultante da parceria entre o Go-
S~s e Srs. Deputados, desejo expressar o lTIérecido vemo Estadl:lal e a ,Celesc, tem por meta zerar o dé-
reconhecimento do trabalho realizado pela CELESC ficit de energia elétrica na área rural do Estado. Den-
(Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.) em bene- tro de sua área de atuação, a Agência Regional de
fício do desenvolvimento econômico e social do Es- Chapecó atenderá, até o final do programa, 4.500 fa-
tado. São atendidos pela Celesc 256 Municípios, in- mílias. Até o momento, 1.500 famílias já foram aten-
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didas, tendo sido construídos cerca de 346 quilôme
tros de rede de energia elétrica.

Já por intermédio do Procel, pretende-se for
mar uma consciência conservacionista na comunida
de, a partir do treinamento de 31 mil alunos das es
colas municipais, estaduais e particulares de todo o
Estado. No caso, são prestadas informações sobre
uso eficiente de energia, medidas de segurança e
eliminação de desperdícios, no sentido de racionali
zar investimentos na geração de energia elétrica e
minimizar impactos ambientais. Espera-se, com isso,
evitar, até o ano de 2015, o desperdício de 130 mi
lhões de quilowatts-hora, o que eqüivale a uma eco
nomia de 50 bilhões de dólares.

Em conclusão, reitero a manifestação de apre
ço e agradecimento à CELESC (Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A.) pelos serviços e pelas reali
zações que concorrem de modo decisivo para o de
senvolvimento do Estado, cabendo, a propósito, es
pecial menção aos resultados registrados em virtude
do trabalho e do empenho mantidos pelo gerente re
gional e pelos demais funcionários da Agência Re-
gional de Chapecó. .

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e
Sr,s. Deputados, os excelentes resultados obtidos
pela supersafra de 1996/1997, que, além das boas
condições climáticas do período, só foram possíveis
devido à confiança do produtor rural no plano de es
tabilização da moeda e na correta política agrária
executada pelo Governo Fernando Henrique Cardo
so, permitem uma projeção otimista para as safras
dos próximos anos.

Além da estabilidade econômica, obtida a partir
do Plano Real, diversos fatores têm contribuído para
a grande transformação das relações de produção
no campo; um deles foi a queda da taxa de juros no
mercado interno, que aponta para a permanência do
nível de depósitos atuais, com oferta de recursos
para aplicação em crédito rural da ordem de 8 bilhõ
es ·e 500 milhões de reais para 1997, o que repre
senta um acréscimo de mais de 65% do crédito rural
em relação aos recursos do ano anterior.

Essa elevada quantia destinada ao crédito rural
toma conveniente a adoção de regras permanentes
e de ajustes às necessidades de atendimento ao
maior número possível de agricultores.

A redução, a partir de 1º de julho próximo pas
sado, da taxa efetiva de juros, de 12% para 9,5% ao
ano, para custeio e investimento e para operações
.contratadas com recursos controlados do crédito ru
ral, deverá proporcionar também um ótimo retomo

dos investimentos, com um substancial aumento da
safra de 1997/1998.

Outro importante fator para o aumento da safra
de 1997/1998 é o sucesso do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF,
que deverá beneficiar este ano mais de 1 milhão de
famílias, com mais de 2 bilhões de reais aplicados
nos quase 1.000 Municípios atendidos pelo progra
ma.

Além dos recursos destinados às famílias de
agricultores, há também 110 milhões de reais desti
nados à infra-estrutura rural dos Municípios, que cer
tamente concorrerão para a melhora da qualidade
de vida do homem do campo, assim como de sua
saúde e educação, e certamente para o aumento da
produtividade.

A redução da taxa efetiva de juros de custeio,
de 9% para 6,5% ao ano, para as operações do Pro
naf contratadas a partir do próximo mês, acrescida
do substancial valor"dos recursos destinados ao pro
grama deste ano, que somam mais de 1 bilhão e
500 milhões de reais, refletirá de maneira efetiva na
fixação do homem no campo, com a conseqüente di
minuição da miséria nas cidades e aumento da pro
dução de alimentos.

Uma política agrícola bem direcionada, que
vem sendo cumprida diligentementé pelo Ministro
Arlindo Porto e sua equipe, está permitindo a ade
quação da produção rural às demandas intemas e
externas.

A garantia de preços mínimos e de valores pre
viamente fixados das taxas de juros dos recursos
destinados ao financiamento do produtor rural, Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, trouxe a confJan
ça e a segurança ao setor agrícola, o que nos permi
te uma projeção de substancial crescimento para as
safras do futuro.

As medidas adotadas pelo Governo para o
aumento dos preços mínimos do feijão, que teve
um incremento de 3,17% em 1997, do arroz, em
tomo de 6%, da soja, 6,7%, e do algodão, 7,7%,
assim como o aumento do limite de 30 mil para 40
mil reais por beneficiário ao ano, a concessão de
financiamentos destinados a investimeqtos fixos e
semifixos, a produtores rurais, diretamente por
meio de suas cooperativas, independentemente de
créditos obtidos para custeio ou comercialização,
constituem mais outro grande estímulo à nossa
agricultura e a pecuária, que todos nós brasileiros,
do campo ou da cidade, devemos saudar como
forma de melhorar as condições de vida do nosso
homem do campo.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna para saudar a
recente criação da ÚNICA, a União da Agroindústria
Canavieira de São Paulo. O setor de produção de
açúcar e álcool dispõe agora de uma nova entidade,
que em boa hora lhe vem dar representatividade
maior, quase hegemônica, unificando ações que
possam apoiar, dinamizar e fortalecer a atividade.

Deixa assim de existir a AIAA, Associação das
Indústrias de Açúcar e de Álcool do Estado de São
Paulo. O segmento passa a dispor de um novo mo
delo institucional, esperando-se que atenda com
mais eficiência aos produtores, quase sempre, ou
sempre, às voltas com os desafios crescentes da
economia, das incertezas das políticas para a área,
do crédito, da globalização, da mecanização, da au
tomação e de novas tecnologias, da produtividade,
das importações e das exportações, para citar ape
nas alguns deles.

Doravante, das 133 unidades industriais paulis
tas existentes, 121 passam a se reunir em tomo da
Única, o que equivale a mais de 90% do total. A enti
dade, com as respectivas congregadas, responde
por 98,44% do açúcar e 95,8% do álcool produzidos
em São Paulo, assim como pelo processamento de
96,63% da cana-de-açúcar ali cultivada.

Em que pese às dificuldades, não há dúvida da
pujança da agroindústria canavieira, quer em âmbito
-nacional, quer especificamente no que respeita ao
Estado de São Paulo. Quanto a este último, os da
dos da própria Única mostram-se reveladores. A pro
dução de açúcar, no Brasil, está hoje em tomo de
13.600.000 toneladas, das quais quase 8 milhões
em São Paulo. No Estado são produzidas ainda
170.500.000 toneladas de cana-de-açucar e algo ao
redor de 9 milhões de metros cúbicos de álcool.

A dimensão desses resultados habilita o setor
a atender aos mercados interno e externo. Com rela
ção às exportações, a Única exibe também números
que são autênticas miríades. As indústrias que rep
resentam detêm 35% da produção mundial de álcool
e 7% da produção de açúcar. Essas indústrias são
responsáveis por 65% das exportações brasileiras,
10% do mercado internacional e 12% do mercado li
vre internacional do açúcar. Enquanto as Américas
do Norte e Central produzem 23 milhões de tonela
das de açúcar e álcool transformados em açúcar
equivalente, e a Europa Ocidental pouco mais de 20
milhões de toneladas, a Única, sozinha, produz 23
milhões. No contexto do mercado internacional como

conjunto, tal produção vale por 30% do total e 55%
da produção mundial de açúcar de beterraba. E
mais: somos 1,7 vezes maiores que a índia, 5 vezes
maiores que Cuba, 3,5 vezes maiores que a Tailân
dia, quatro vezes maiores que a Austrália e 10 vezes
maiores que a Colômbia.

Estamos, portanto, diante de uma atividade de
tal ordem de grandeza que, à vista do interesse na
cional, extrapola os limites do privado. A ela, vale di
zer à agroindústria canavieira, é atribuído um papel
social de suma relevância, pelos empregos diretos e
indiretos que gera, pelas famílias que assiste, pelas
possibilidades que oferece. E isso, claramente, está
sendo cumprido.

Não há, Sr. Presidente, como refutar a autori
dade de uma associação possuindo atrás de si um
desempenho que é nada menos que fantástico e,
mais ainda, uma associação que surge pautada em
princípios inequívocos de união, de busca perma
nente de êxito. Seus destinos não poderão ser ou
tros senão o da consecução plena dos objetivos que
inspiraram seus fundadores.

A esses fundadores as minhas entusiasmadas
congratulações, assim como a todos os membros
dos Conselhos Diretor e Fiscal, que têm o compro.
missa de dar os rumos acertados à União da Agroin
dústria Canavieira de São Paulo - e por certo o fa
rão.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. RAQUEL CAPIBERIBE (PSB - AP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.'s e Srs. Deputados, enquanto a grande maioria
da população vive momentos de justo desespero e
sofre com incertezas angustiantes, o GovelT)o do
Presidente Fernando, Henrique Cardoso faz come
morações e inunda o 'rádio, a TV, a imprensa com
peças publicitárias só ~dmissíveis em um país onde
não perdurassem a olhos vistos a fome, u miséria, a
ignorância, a doença e a desilusão.

Este Governo, Sr. Presidente, pode ser muito
bem retratado naquela conhecida propaganda de um
produto para os cabelos, chamado Denorex, porque
-parece, mas não é-; é, verdadeiramente, um gover
no de fariseus que vêm conseguindo ludibriar o povo
com essa história de que o pobre está comendo
mais, omitindo, porém, o fato de que depois do PIa
no Real até comida esse povo passou a comprar
pelo crediário - sem falar no custo da moradia, que
na vigência do real aumentou ~OO%.

O povo caiu na esparrela da propaganda do
Governo sobre o frango, que hoje já custa o dobro,
e, acreditando que desta vez o plano era para valer
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e estava ao seu lado, saiu por aí comprando fiado e sorrisos de satisfação, indiferente ao destino real do
dando milhões de cheques pré-datados, e o resulta- povo, que em breve, conforme advertem sociólogos
do é esse que todos conhecemos, pois os cheques dos mais' respeitáveis 'deste País, estará chorando
estão sendo devolvidos, a maioria do comércio não lágrimas de sangue.
vende mais a prazo e muitos menos aceita cheque Talvez - quem sabe? - os chargistas e os car-
pré-datado, e com isso aumentam o desemprego, as tunistas da chamada grande imprensa tenham mes-
falências e a desnacionalização da economia. mo razão quando retratam o Sr. Fernando Henrique

A situação nos Estados e nos Municípios, en- Cardoso com enormes e afiados dentes caninos.
tão, é verdadeiramente desesperadora, já que a Dentes, por sinal, Sr. Presidente, que ironicamente
imensa maioria dessas unidades não consegue se- cresceram dessa forma depois que ele deixou de ser
quer pagar o funcionalismo, havendo casos, como o sociólogo e se tomou um político em tempo integral.
de Alagoas, em que os salários estão atrasados Era o que tinha a dizer.
nove meses; enquanto isso, Sr. Presidente, o Gover- A SRA. MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES
no solta foguetes, faz comemorações e passa à so- (Bloco/PT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) _
ciedade a impressão de que 150 milhões de brasilei- Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, esta semana
ros estão felizes da vida, rindo à toa e também sol- no Congresso Nacional estão sendo operadas, num
tando fogos... luor de force da maioria governista, a abertura de

Nós temos aqui um levantamento sério feito uni crédito especial para consolidação e refinancia-
pelo Partido dos Trabalhadores a partir de dados da mento das dívidas dos Estados (Projeto de Lei nº
própria Secretaria do Tesouro Nacional, demons- 5/97) e a prorrogação do Fundo de Estabilização
trando, com toda a sua dramaticidade, como ficarão Fiscal, com implicações devastadoras sobre as fi-
as perdas dos Estados e dos Municípios a partir da nanças estaduais e municipais.
aprovação do Fundo de Estabilidade Financeira, que A prorrogação do FEF subtrai da receita cor-
nada mais é do que um programa de enxugamento rente dos estados cerca de R$2 bilhões e cerca de
dos recursos do Fundo de Participação dos Municí- R$1 bilhão dos municípios. Por sua vez, a proposta
pios. de refinanciamento das dívidas dos Estados impõe,

De acordo com esse oportuno trabalho, o Esta- além de pesadíssimos encargos de amortização e
do do Amapá, que representamos aqui, sofrerá per- da transferência dos recursos gerados pela privatiza-
das de 3 milhões de reais, o que se toma mais dra- ção das empresas estatais de serviço público, uma
mático quando esses números se referem aos Esta- transferência de receitas fiscais para o Tesouro su-
dos que integram a região Norte do País, os quais perior a R$7,45 bilhões.
totalizam quase 66 milhões de reais. Temos, diante de nossos olhos, um exemplo

Não menos significativas são as perdas que acabado de como o atual Governo desconsidera os
sofrerão as unidades da Capital de cada um daque- direitos e interesses dos estados e ,municípios, pro-
les Estados, sendo que no caso de Macapá os pre- movendo uma ruptura das relações federativas sem
juízos serão superiores a 2 milhões de reais; se fo- precedentes na História recente da República por
rem somadas todas as perdas das capitais da re- meio de manobras fiscais, financeiras e políticas que
gião, os desfalques serão superiores a 15 milhões visam unicamente ao seu próprio benefício. Além do
de reais. puro e simples confisco representado pelo FEF, so-

É oportuno lembrar, Sr. Presidente, que se tra- mos agora brindados com um esquema de "consoli-
ta de unidades federativas das mais pobres do nos- dação" das dívidas estaduais, pretensamente neu-
so País, cujas populações mais se ressentem pelas tro, mas, na verdade, equivalente ao desmonte defi-
conseqüências decorrentes das longas distâncias da nitivo do conceito de orçamento público neste País.
região Centro-Sul e pelas dificuldades naturais de Do ponto de vista fiscal, está sendo. imposto
habitar regiões onde ainda predominam grandes va- aos Estados um pagamento entre 11% e 13% de
zios e que dependem da economia primária e do ex- suas receitas correntes, independentemente de sua
trativismo. capacidade efetiva de arcar com tais encargos. O

Como se verifica, enquanto os estados e muni- esquema, simplesmente, desconsidera fatores es-
cípios se debatem em.urna crise sociQeGo.nÔrnica e senciais' a'cartacidade .de pagamento dos Estados,
financeira sem precedente na História, o Sr. Presi- como a elasticid~de 9as s4as receitas correntes
dente-"da República, inteiramente, embalado pela diante da queda do crescimento econômico e das
cantilena da reeleição, abre nas telas de TV sinistros perdas de arrecadação com a prorrogação do FEF e
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'" guerra fiscal para atrair novos investimentos;
a ":, tual impossibilidade de cortes ulterior nos gastos
c:. {entes dos programas de educação e saúde, de
vidamente "descentralizados·, e finalmente o finan
ciamento das obras tradicionalmente concluídas no
último ano de mandato, com o que os Estados, em
sua maioria já quebrados, estão sendo premidos a
realizar um ajuste fiscal impossível, mesmo que de
mitam, legal ou ilegalmente, metade dos funcioná
rios públicos.

Do ponto de vista financeiro, ao impor uma
cláusula que, virtualmente, obriga à privatização das
empresas estaduais dadas em garantia na renego
ciação das dívidas, o Governo Federal preconiza
uma dilapidação do patrimônio dos Estados em be
néfico dos grandes gmpos privados favorecidos pelo
poder central, ficando as eventuais sobras com a
União. Como se isso não bastasse, os acordos "neu
tros" para consolidação das dívidas estaduais pre
vêem, no caso de inadimplência, o desvio de fundos
constitucionalmente destinados aos Estados, bem
como a retenção de suas receitas correntes pelos
bancos centralizadores da arrecadação, ainda que
estejam privatizados, como é o caso do Bane~.

Finalmente, do ponto de vista político, o con
junto das operações em curso liquida de vez o con
ceito de Federação, supostamente uma cláusula pé
trea da Constituição. De fato, testemunhamos a cas
sação das prerrogativas decisórias dos Governado
res e das Assembléias Estaduais sobre suas finan
ças públicas mediante a imposição de condicionan
tes para sua gestão financeira ainda mais draconia
nas do que aquelas que os países centrais, por meio
do FMI, impunham aos endividados do Terceiro
Mundo. A sanha impositiva do Executivo estende-se
ainda ao Congresso, pressionado a conceder autori
zações pretorianas aos pró-eônsules da República
por mero projeto de lei, como no caso em tela, em
que, sem maior cerimônia, pretende o Governo ex
trair dessa Casa um cheque em branco de mais de
R$100 bilhões.

Pelas Medidas Provisórias de n.ºs 1.560/97 e
1.556/97, o Governo Federal estabeleceu as condi
ções para reestruturação e ajuste fiscal dos Estados,
que vêm sendo implementadas com a assinatura de
protocolos, caso a caso, onde são fixadas metas e
compromissos por parte dos Estados em troca da
assunção de suas dívidas pelo Tesouro Nacional.
Em decorrênéia, apresenta agora o Projeto de Lei n.º
5/97, com que solicita abertura de crédito especial,
no Orçamento de 1997, no valor de R$103,3 bilhões,
visando ao custeio do montante global a ser dispendi-

do pela União com a execução dos programas obje
to das mencionadas medidas provisórias. Esse mon
tante corresponderia, de acordo com as informações
prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional em
sua Nota n.º 1.080, de 12 de junho de 1997, ao valor
global, discriminado da seguinte forma:

O valor da dívida contratual e mobiliária dos
Estados, em 31 de janeiro deste ano, era de R$85,9
bilhões, aí incluídos R$77,4 bilhões de protocolos fir
mados, mais R$8,5 bilhões para saneamento de
bancos estaduais e outros protocolos a serem ainda
assinados. A esse total é acrescida a correção pela
taxa média SELlC de 18,33% anuais, segundo pro
jeção do próprio Tesouro até dezembro de 1997, no
valor de R$15,7 bilhões. Soma-se ainda aos valores
mencionados um total de R$1,7 bilhão referente ao
serviço das dívidas assumidas já em 1997. Esse va
lor é composto pela amortização da dívida contrata
da decorrente da assunção e aquisição de ativos e
financiamento de dívidas dos Estados, da ordem de
R$1.500 milhão e pelos juros da dívida contratada
decorrente da assunção e aquisição de ativos e fi
nanciamento de dívidas de Estados, da ordem de
R$200 milhões. Dessa forma, o total do crédito es
pecial solicitado pelo Governo atinge a vultosa cifra
de R$103,34 bilhões.

Os acréscimos à dívida interna, da forma como
são apropriados pelo Governo ao Orçamento Fede
ral de 1997, serão, então, conforme tabela a seguir:

O encaminhamento dado pelo Governo ao pro
jeto de lei enviado a esta Casa, contudo, mantém as
verdadeiras implicações das medidas propostas con
venientemente obscuras. A difusão tardia e insufi
ciente da Nota Técnica da Secretaria do Tesouro
Nacional de 12 de junho de 1997 - que a versão cor
rente atribui a uma falha da Comissão do Orçamento
- não parece ter maior importância diante do fato de
que essa nota nem ao menos remotamente cumpre
a sua suposta função de fornecer ao Congresso as
informações necessárias à apreciação do pedido do
Governo. Na verdade dela sequer constam dados
fundamentais como a forma de apropriação do
acréscimo de títulos à dívida federal, a composição e
a titularidade da dívida contratual dos Estados, a re
lação das dívidas estaduais já efetivamente renego
ciadas ou mesmo a taxa média de juros praticada
nessas renegociações, sendo o único dado a que se
faz referência lá a taxa mínima, de 6% anuais. Se
gundo nos esclarecEm -o secretário Executivo do Mi
nistério da Fazenda, tais informações não foram for
necidas por "não haverem sido solicitadas'. Cabe
lembrar ao Sr. Secretário que em se tratando de au-



Julho de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20035

.torização para comprometer o Erário com um passi- cas do Estado como se estivéssemos numa situação
vo dessa magnitude - nada menos do que R$100 bi- colonial.
Ihões - é obrigação do Executivo, ao encaminhar Têm-se procurado enfatizar os "benefícios" e
seu pedido, explicar e explicitar cada detalhe da subsídios que estariam sendo concedidos aos Esta-
operação aos representantes da Nação, que, uma dos nessa renegociação. Parece-me altamente dis-
vez examinando todos e cada um dos fatos, terão a cutível falar em resultados benéficos, já que a maio-
prerrogativa de, aí sim, solicitarem esclarecimentos ria dos Estados não estavam pagando a dívida, Iimi-
e informações adicionais. tando-se a rolá-Ia e acumulando juro sobre juro. Isso

Numa tentativa de Alencar as omissões e lacu- fez com que a dívida dos Estados tenha dobrado no-
nas deixadas pelo Executivo, na sua exposição de minalmente desde o início das atuais gestões, sem
motivos que ·sustenta" o pedido de crédito especial que ocorresse emissão de dívida nova - pelo menos
de emissão de títulos federais, procuremos aventar a partir da troca dos papéis da dívida estadual pelos
separadamente os possíveis efeitos sobre as contas títulos do Banco Central. Nesse sentido, o expedien-
estaduais e sobre as contas da União. te dos Precatórios, não incluído nas negociações, ou

Os Estados passam a estar obrigados a abater outros expedientes similares que venham a ser ado-
com ativos 20% da dívida, sendo os 80% restantes re- tados no futuro, são na verdade "fugas para a fren-
financiados pelo Governo Federal em até 30 anos, te", para escapar de uma situação financeira insus-
com juros mínimos de 6% ao ano, na modalidade pa- tentável. A solução encontrada não me parece bene-
drão. Nos casos em que o percentual abatido com ati- ficiar a situação fiscal dos Estados, provocando, ao
vos for menor, os juros sejam superiores ao piso de contrário, um "ajuste fiscal" draconiano que se agra-
6%, de modo a manter inalterado o valor presente da va com o Fundo de Estabilização Fiscal e não será
dívida. Noutras palavras, os Estados não só pagarão resolvido pelas falácias da "reforma administrativa"
parcelas crescentes de sua receita corrente - de 11% ora em curso.
em 1997 até 13% no ano 2000 - como transferirão Para o Governo Federal, o esquema proposto
automaticamente a receita de suas privatizaçães para implicará aumento imediato de R$103,3 bilhões na
abater o principal da dívida, mantendo aparentemente dívida interna incluída no Orçamento da União. Seria
o pagamento dos juros contratados. de se esperar que um aumento de tal magnitude da

No caso dos Estados mais pobres, a capacida- dívida pública implicasse substancial crescimento na
de de pagamento à União com receita corrente é conta de juros pagos pelo Tesouro Nacional. No en-
praticamente nula, e por isso mesmo vários não as- tanto, de acordo com a forma de apropriação orça-
sinaram ainda o protocolo. Em caso de inadimplên- mentária proposta pelo Governo para a abertura de
cia, os protocolos assinados prevêem a retenção do crédito especial, o acréscimo na conta de juros será
Fundo de Participação dos Estados e de parcela do de apenas R$200 milhões! Esse surpreendente re-
ICMS a ser feita e automaticamente cobrada pelos sultado decorre de que a proposta do Governo prevê
bancos interventores no acordo. No caso do Rio de que tanto o montante global da dívida assumida, da
Janeiro, meu Estado de origem, a situação é esdrú- ordem de R$85,9 bilhões, como também o valor da
xula, já que o Bane~ foi privatizado e o Itaú, seu atualização desse montante até o final do ano pela
comprador, agirá como prepostos do Tesouro, po- taxa overlSELlC, projetada em 18,33%, serão inte-
dendo intervir diretamente sobre as finanças públi- gralmente incluídos na conta de amortização.

Valor Acrescido com Valor Final
a Renegociação da (Orçamento +
Dívida dos Estados (B) renegociação) (A+B)

200 20.074

Discriminação

Juros e
Encargos da
Dívida

Amortização

Dívida Total

Valor da Lei
Orçamentária (A)

19.874

212.642

232.516

103.140

103.340

315.782

335.586

Incremento da
+ Dívida (%)

1,0%

48,5%

44,5%
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Note-se que os R$15,7 bilhões referentes a significativas. O caixa da União receberá transferên-
essa atualização do.montante total da dívida assumi- cias anuais de recursos fiscais correntes das recei-
da até o fim de 1997 englobam uma parcela que não tas dos Estados da ordem de R$7,45 bilhões. Mas
corresponde apenas à simples correção monetária como, pela proposta do Governo, o Tesouro não as-
da dívida, mas também embute juros reais - prova- sumirá nenhum compromisso corrente de juros com
velmente algo em tomo de R$8,6 bilhões, descon- essa operação de consolidação dat> dívidas esta-
tando urna inflação estimada de 8%. Essa forma de duais - salvo os R$200 milhões que ultrapassam a
apropriação orçamentária permite, de maneira enge- previsão orçamentária -, o resultado é que, do ponto
nhosa, o acerto das contas entre os Estados e o Go- de vista de caixa, o Tesouro fará uma reconcentra-
vemo Federal, contornando inclusive os entraves le- ção fiscal em seu favor de R$7,25 bilhões no ano de
gais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que veda a 1997, mais a diferença entre o total de juros auto-
emissão de dívida para cobertura de juros, mas não atribuídos como correção do valor da dívida e os ju-
para cobrir amortizações, categoria em que todos os TOS pagos em mercado pelos atuais títulos do Banco
valores renegociados seriam classificados. Central, cujo montante é desconhecido.

De todo modo, as principais implicações não A bem da verdade, na Nota Técnica do Tesou-
serão apenas de ordem ·contábil" e muito menos ro que trata dessa operação não consta sequer uma
neutras. Hoje, a maior parte da dívida mobiliária es- garantia de que os quase R$40 bilhões da dívida
tadual, excluídos os precatórios, está custodiada no mobiliária dos Estados atualmente financiada pela
Banco Central - em troca das Letras do Banco Cen- União, pelo Banco Central, via emissão das LBC-E,
traI, série E -, que colocou no mercado num total de será efetivamente trocada - e o Congresso só sabe-
R$37,2 bilhões, ou 72% dos títulos estaduais em cir- rá disso quando da publicação, em 1998, do Balanço
culação, até maio último. Desse modo, o Governo do BACEN. Suponhamos, porém, que essa troca ve-
Federal, na prática, já teria absorvido a quase totali- nha a ser realizada em 31 de dezembro de 1997.
dade da' dívida mobiliária, sem contabilizá-Ia no Or- Caso se entreguem, aos detentores das LBC-E, títu-
çamento. O Banco Central colocou títulos próprios los do Tesouro com juros pela taxa overJSELlC, e
no mercado, lançados como item de seu passivo pa- supondo que a taxa praticada seja próxima daquela
trimonial, e, como contrapartida, recebeu em garan- atualmente vigente no mercado - pois os mercados
tia os títulos estaduais, colocados em seu ativo privados são comunicáveis e não aceitarão a taxa
como títulos a receber. Contabilmente, porém, a dívi- média anual estimada de apenas 18,33% -, o esto-
da mobiliária dos Estados não foi até agora incorpo- que de dívida, que valia R$37,2 milhões em maio úl-
rada como dívida federal, mas como um empréstimo timo, eqüivalerá em dezembro a aproximadamente
do Banco Central à taxa overlSELlC do mercado, R$41 ,69 bilhões. Entretanto, mediante a autorização
mais um pluss, que continua aumentando o endivi- que ora pleiteia desta Casa, o Tesouro ainda terá
damento dos Estados, a uma taxa que em março em carteira um saldo de R$59,95 bilhões, dos quais
era de 21,56% - além dos da Caixa Econômica e poderá dispor como lhe aprover sem nenhuma auto-
do Banco do Brasil, cujas condições desconhece- rização adicional do Congresso.
mos. Caso em dezembro o Tesouro decida esterili-

Os impactos efetivos em termos do déficit e da zar os títulos em carteira e não lançá-los em merca-
dívida pública federal são, contudo, difíceis de serem do, haverá certamente uma redução da despesa
estimados, embora haja motivos para acreditar que com os juros imputados de 18% sobre o estoque de
não serão neutros. Indicadores oficiais, como as Ne- títulos de R$101,6 bilhões auto-atribuídos a título de
cessidades de Financiamento do Setor Público, possi- atualização da dívida estadual. A "economia" de cer-
velmente darão a falsa impressão de neutralidade, ca de 10 bilhões de reais passaria a reprªsentar
dado que na posição da dívida líquida do setor públíco uma reserva de caixa oculta, autorizada para gastos
como um todo não ocorre nada, apenas uma simples no próximo ano eleitoral da forma que o Governo de-
troca de posições. Já em termos das contas federais, sejar.
embora a consolidação Banco Central-Tesouro possa Finalmente, tendo em vista que as dívidas pen-
obscurecer os resultados, deverá ocorrer algum impac- dentes dos Estados já estão assumidas e devida-
to em função da assunção federal da dívida contratual mente contabilizadas no Orçamento de 1997, as pri-
estadual, o que até então não ocorria. vatizações das empresas estaduais que caucionam

Do ponto de vista da disponibilidade do Tesou- as operações com a União poderão, a qualquer mo-
ro Nacional, porém, são de se preverem mudanças mento, ser também convertidas em caixa para o Te-
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souro sem que constem como receita orçamentária O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
da União. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Apesar do apelo político da proposta de refi- srªs. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
nanciamento das dívidas estaduais, em face da agradecer, em nome de toda a população do Municí-
preocupação geral com a situação econômico-finan- pio de Itaboraí, ao Sr. Governador Marcello Alencar
ceira dos Estados, podemos concluir que não há e à Presidente da Integração-Obra Social do Estado
qualquer garantia de que os acordos negociados do Rio de Janeiro, Prof.!! Célia Alencar, o atendimen-
junto ao Governo Federal efetivamente aliviarão to da solicitação que fiz, com a entrega de uma am-
seus problemas, significando, pelo contrário, a impo- bulância aos munícipis.
sição de um regime de contenção e cortes ainda Uno-me ao Prefeito Sérgio Soares e ao Vice..
mais pesado do que o que vem ocorrendo atualmen- Prefeito Marcos Santos, que representando toda a
te. população, buscaram, em conjunto com a Assem-

À falta de rigor na proposta de consolidação da bléia Legislativa, representada pelo Deputado Cos-
dívida, que não contempla um escalonamento no me Sales, amenizar o sofrimento de uma população
tempo de receitas e despesas, agreguem-se as pos- tão carente.
sibilidades de manipulação dos títulos aqui aventa- Essa era uma solicitação de toda a comunida-
das; tudo isso sugere que, na sua forma atual, a pro- de de Itaboraí, cujos Edis, pensando em amenizar a
posta do Governo Federal representa o endosso, por atual situação, conseguiram buscar os meios neces-
esta Casa, de um cheque em branco para ser usado sários para atendê-Ia.
discricionariamente pelo Executivo, não por acaso A integração-Obra Social do Estado do Rio de
no período que antecede as eleições gerais. Essa é Janeiro, Sr. Presidente, é um mutirão ce voluntários
uma forma bastante original de financiar o "Plano de que desejam integrar os projetos sociais do Estado,
Metas" do Ministério do Planejamento, de onde, sejam eles oriundos do Governo, sejam de organiza-
aliás, partiu originalmente a proposta ora submetida ções não-governamentais. Não se criam novos pro-
ao Congresso Nacional. jetos, apenas se fortalecem e dinamizam os existen-

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. tes, interligando-os para que se concretizem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Mas, Sr. Presidente, Sr.ªs. e Srs. Deputados,
srªs. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa não foi agraciado somente o Município de 'Itaboraí;
para parabenizar a Câmara Municipal de Aparecida outras 13 Prefeituras tiveram um pouco dos seu~ an-
de Goiânia pela feliz iniciativa de criar a Associação seios atendidos; e, além de três Secretarias do Esta-
de Esposas de Vereadores, pioneira no Estado, vi- do, a Fundação de Instituto de Pesca e o Corpo de
sando ao amparo e ao cuidado do esteio político das Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro tam-
bases, no seu desvelo incomum para bem servir a bém foram contemplados. No total doados 36 veícu-
comunid~de. los, no valor de R$1.486.000,OO, recursos provenien-

As bases políticas dos rincões brasileiros tem tes de convênios com a Lote~.

contado com a capacidade de atendimento da área Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr.!!s e
social e com as ações beneficientes dessas lutado- Srs. Deputados.
ras há tanto relegadas ao esquecimento e agora O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia
lembradas pela atitude impar da Câmara Municipal o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.lIs e Srs.
de Aparecida de Goiânia. Deputados, a aprovação por esta Casa do projeto de

Soma-se a essa atitude, ao respeitoso ato pra- Lei Geral de Telecomunicações e a primeira conces-
ticado, a visão de que aquelas que bem serviram são da banda B da telefonia celular, outorgada ao
não devem ser abandonados ao descaso após luta- Consórcio Americel, vencedor da licitação na Região
rem legislaturas a fio em defesa do povo ao lado de Centro-Oeste, representam um passo decisivo para
seu cônjuge. a abertura do setor à iniciativa privada e a revolução

Mais uma vez, Goiás sai à frente dos demais que se prenuncia num setor vital para o desenvolvi-
Estados com atitudes líquidas que demonstram a ca- mento nacional na próxima década.
pacidade de ofertas oportunas como essa. Multiplicar- Nossa expectativa é de que o mesmo consen-
se-ão os atos, somar-se-ão as experiências, elevar-se- so que permitiu a aprovação do projeto na Câmara
ão atitudes, e assim teremos o mais exemplar ato de seja estendido ao Senado para que a nova lei seja
coerência para com aquelas que nos serviram. sancionada o mais brevemente possível pela Presi-

Era o que tinha a dizer. dência da República, para produzir os efeitos que a
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sociedade espera da nova legislação: a ampliação, mas sem capacidade de investimentos para atender
modernização e redução dos custos dos serviços de à demanda por novas linhas e serviços. Essa preo-
telefonia. A aprovação da lei abre caminho para a cupação tem sua razão de ser. A assinatura mensal
privatização das estatais ligadas ao Sistema Tele- na banda B será de R$17,41, enquanto que na ban-
brás, que o Governo quer iniciar ainda este ano, com da A, exploradas pelas "teles· do Centro-Oeste, o
a venda de empresas como a própria Telebrás, a preço é praticamente o dobro: R$34,55.
Embratel e a Telesp. Como se vê, o maior mérito da abertura desse

Além de levar os serviços de telecomunicações setor é popularizar o acesso desses serviços às ca-
aos quatro cantos do País, permitindo que um núme- madas mais simples da sociedade. Hoje, segundo
ro cada vez maior de usuários possa comunicar-se estudos do Ministério das Comunicações, 97% dos
com o Brasil e o mundo, a abertura do setor poderá usuários do Sistema Telebrás têm rendimentos su-
atrair investimentos internos e externos da ordem de periores a R$1.000,00. Esses dados revelam que
US$100 bilhões nos próximos anos. Isso porque a pelo menos na área de telefonia o Estado-Empresá-
demanda por novas linhas telefônicas, fixas ou celu- rio tem servido muito mais a uma elite do que à
lares, poderá alcançar 80 milhões de aparelhos nos grande massa da população.
próximos ~is a_nos, segundo previsão do Ministério O Governo não pode ficar sentado sobre os
das Comunlcaçoes. iouros de mais essa vitória. Tem que arregaçar as

O mais importante é que, segundo estimativa mangas para enfrentar novas batalhas, fazendo
?O mesmo Mini~tério, 40% desses ~ecurso~ p~emavançar com mais celeridade o processo de privati-
Ingres;~r no caixa do Tesouro NaCional ate o f~n~1 zação dos setores elétrico e mineral, além da mod-
do proxlmo ~no. Apenas com a venda das telefonl- ernização e concessão do setor portuário e do de
cas estaduaiS, o Governo espera arrecadar cerca de transportes. Esses últimos representam pesado
US$29 bilhões. Paralelamente, o Governo pretende ônus para a economia do País, na medida em que
enviar a esta Casa, até o final do ano, o Projeto de contribuem para reduzir a competítividade do comér-
Lei Geral de Radiodifusão para apreciação e aprova- cio exterior do Brasil, agravando o desequilíbrio da
ção. balança de pagamentos e das contas externas.

A vigênci~ ,da nova Lei de !elecomunicações Além dessas prioridades, o Executivo deve vol-
cert~mente abnr~ n.ovas per~~~lvas pa~a o desen- tar-se com mais afinco para o gerenciamento da má-
volvlm~nto ~onomlco do PaiS, Ja que o,I~gresso d.e quina pública e dedicar especial empenho à aprova-
~ovos Investl~entos n~ setor se traduzl~a em m~ls ção das reformas constitucionais que tramitam nesta
riqueza e mais ,oportunidades de ocupaçao de mao- Casa, de forma a aumentar a confiança dos investi-
de-obra, especialmente no momento em que. o de- dores no futuro do País.
semprego se transforma no calcanhar de AqUiles do . ,
Plano de Estabilização Econômica. A agenda ?O Govem~ d:ve estar em, sintonia

Outro ganho significativo para o usuário será a c?m o futuro. ,Afinai, o, B!a~11 ~ao pode co~tlnuar ~~-
redução dos custos das linhas e das tarifas telefôni- fem d~ ,armadl!ha do blnomlo ancora cambiai e pol~tl-
cas, em função da concorrência que a abertura pro- c~ sUlcfd~ de Juros altos, que emperram seu comer-
piciará entre as novas empresas que irão explorar CIO e~enor, compro~etem o des:mpenho. do setor
esses serviços. produtiVO e s~u crescimento ecor:omlco, alem de re-

Q t ' - d t I f" I I tardarem pengosamente a soluça0 dos graves pro-uan o a concessao a e e onla ce u ar, os bl . "
." I d it" '" ", emas SOCiaiS.primeiros resu ta os pos IVOS para o usuano Ja co-

meçam a aparecer. As tarifas básicas do Consórcio Era o que tinha a dizer.
que explorará a banda B na Região Centro-Oeste O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Pronun-
serão cerca de 30% mais baratas do que a cobrada cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
pela estatal Telebrasília. A linha celular do grupo pri- Srs. Deputados, não temos a menor dúvida de que
vado custará R$158,40, contra os R$330,OO cobra- um dos problemas mais sérios enfrentados pela
dos atualmente pela empresa estatal. humanidade contemporânea é a questão popula-

A Telebrasília e as demais estatais q~e explo- cional., ,PQÍs D crescimento demográfico vertiginoso
ram o serviço celular na região, temendD oS efeitos vem provocando, em todo o globo, degradação
daconcorrência,. devem recorrer à Telebrás em bus- ambiental, fome, enfermidades endêmicas e epidê-
ca de regras salvadoras para não perderem da noite micas, conflitos armados, pobreza e deterioração
para o dia um mercado em que reinavam absolutas, da qualidade de vida.
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Daí resulta, Sr. Presidente, a importância da (6 a cada minuto) foram infectadas pelo vírus HIV,
data de 11 de julho, quando celebrou-se o Dia Mun- causador da AIDS.
dial da População, evento que foi promovido pela Chaga social que também atinge duramente o
Organização das Nações Unidas, por intermédio do Brasil, o relatório a que nos referimos indica que 2
Fundo de População, e que queremos registrar nes- milhões de crianças e adolescentes, com idades
ta oportunidade. compreendidas entre 5 e 15 anos, são introduzidas,

A população do planeta aproxima-se, rapida- anualmente, no sórdido mercado do comércio se-
mente, dos 6 bilhões de habitantes, e os problemas xual, como forma de sobrevivência.
multiplicam-se na mesma proporção, pois, na maio- O quadro friamente mostrado pelo Fundo de
ria das nações, inexiste infra-estrutura adequada e População da ONU é cruel, é dramático, mas pode
suficiente para suportar o acelerado crescimento de- ser revertido, se houver vontade política por partes
mográfico, que acontece principalmente nos países das Nações.
do denominado Terceiro Mundo.

Aliás, o custo total, em âmbito mundial, de me-
A esse propósito, o relatório sobre a situação Ihores cuidados com a saúde reprodutiva seria de

da população mundial divulgado pelo Fundo de Po- aproximadamente dezessete milhões de dólares, o
pulação da ONU ressalta que, embora seja direito de que significa - pasmem todos! - menos de uma se-
todos os indivíduos a saúde sexual e reprodutiva, mana de gastos mundiais com armamentos.
com liberdade para assumirem decisões sobre se-
xualidade, casamento e procriação, esse mesmo di- Assim, é preciso, como recomenda a ONU,
reito é negado a milhões de pessoas, especialmente que sejam instituídas políticas de população e de-
às mulheres. senvolvimento.

A ofensa a esse direito humano fundamental, A melhor maneira de se evitar o aborto - que
consoante o mesmo relatório, faz com que 585 mil consideramos um crime atroz, conquanto praticado,
mulheres morram todos os anos - uma a cada minu- com freqüência, com total inconsciência e falta de in-
to - por causas relacionadas com a gravidez, como formação - é a criação de programas de saúde re-
a falta de cuidados com a saúde reprodutiva. produtiva, proporcionando acesso ao planejamento

Mais 200 mil mortes anuais de mulheres são familiar e aos métodos anticoncepcionais.
causadas por falta ou ineficiência dos serviços de No Brasil, Sr. Presidente, conquanto a situação
anticoncepção. referente à saúde reprodutiva tenha evoluído nos úl-

Há outros dados alarmantes: de 120 a 150 mi- timos anos para melhor, cinge-se ela, ainda, ao âm-
Ihões de mulheres querem, em todo o mundo, limitar bito governamental, com ações dos serviços públi-
ou espaçar suas gestações, mas não dispõem dos cos de saúde, hoje tão precários.
recursos para fazê-lo eficazmente; 350 milhões de Na verdade, nosso País ainda ostenta eleva-
casais não dispõem de informações sobre métodos dos índices de mortalidade materna, ausência de
anticoncepcionais, e pelo menos 75 milhões de ges- serviços específicos para adolescentes, crescimento
tações, por ano, de um total de 175 milhões, são in- do câncer do aparelho reprodutivo e crescente au-
desejadas. mento das doenças sexualmente transmissíveis e da

Por isso, 45 milhões de abortos são realizados AIDS. São, também, poucas as alternativas ofereci-
e muitos recém-nascidos são abandonados por suas das de métodos anticoncepcionais.
mães biológicas, como os casos rumorosos que tem Assim, muito há a ser feito para que, efetiva-
sido divulgados recentemente em nosso País. mente, os direitos humanos fundamentais sobre a

Pior: 70 mil mulheres morrem por ano em con- sexualidade, o casamento e a procriação sejam re-
seqüência de abortos perpetrados em condições de conhecidos verdadeiramente.
alto risco, e mais de 20 milhões de abortos pratica- Pois bem, nesta oportunidade, não podemos
dos nessas condições - o que configura crime inad- deixar de nos congratularmos com a Organização
missível - poderiam ser evitados se houvesse livre das Nações Unidas, especialmente o Fundo de Po-
acesso aos métodos anticoncepcionais. pulação, que conta com a brilhante Diretora Exe-

Mais ainda, Sr. Presidente: um milhão de. pes- cutiva Ora. Nafis Sadik, pela importante contribui-
soas morre todos os anos por infecções do aparelho ção que tem proporcionado no diagnóstico e no
reprodutor, inclusive as DST - doenças sexualmente oferecimento de alternativas para a gravíssima
transmissíveis, e, em 1996, 3,1 milhões de pessoas questão populacional.
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Desejamos, ainda registrar que esteve presen- marginalidade, a cada dia com menos esperança de
te, em nosso País, na semana de 7 a 11 de julho, melhores dias. Este é, verdadeiramente, um Gover-
estando conosco inclusive no Dia Mundial da Popu- no iníquo, farsante, que tem de ser combatido de to-
lação, a ilustre Drª. Maricela Padrón, Diretora para a das as formas, pelos males e danos que causa à
América Latina e Caribe do Fundo de População da nossa sociedade.
ONU, que vem prestando serviços inestimáveis ao Mas o Presidente FHC ainda não está satisfei-
nosso País e a todo o continente latino-americano. to. Sua ância de acabar com o resto de garantias e

Era o que tinha a dizer. direitos da maioria de nosso povo não tem limites. O
O SR. MILTON MENDES (Blocq/PT - SC. Pro- Presidente da modernidade e das grandes viagens

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as internacionais avança mais, ousa mais, agora ten-
e Srs. Deputados, já assomamos a esta tribuna, por tando destruir de vez a Presidência Pública. Não é
diversas vezes, para debater e denunciar a dimen- outro o seu propósito nas articulações que realiza no
são e a gravidade da situação dos trabalhadores em Senado Federal para a aprovação do Substitutivo do
geral e dos aponsentados e pensionistas em espe- Senador Beni Veras, quando volta à carga original
cial, assim como os rumos adotados pelo Governo na sua "reforma da Previdência".
FHC para a Previdência Social no País. Só para exemplificar, vamos destacar alguns

Temos, igualmente, exteriorizado nossa con- pontos do Substitutivo desse Senador do PSDB cea-
vicção a respeito do caráter desse Governo, que se rense, elaborado em obedi-encia cega às ordens e
constitui numa fraude em relação aos interesses da orientações de FHC:
maioria do povo, extremamente preocupado em sa- 1. elimina-se o tet" de 10 salários mínimos
tisfazer as necessidades dos grandes, aí incluídos para as contribuições e benefícios do setor privado
banqueiros falidos, megagrupos empresariais, nacio- (INSS), que fora aprovado na Câmara dos Deputa-
nais e internacionais, e capaz de não vacilar quando dos;
se trata de cortar investimentos nos setores sociais 2) elimina-se a gestão quadripartite da Previ-
ou de extinguir direitos e conquistas antigas de tra- dência Social, também aprovada pela Câmara;
balhadores, aposentados ou pensionistas. 3) extingu'-se a aposentadoria por tempo de

Em se tratando da questão dos aposentados e serviço e criam-se dois requisitos que deverão ser
pensionistas, o Governo FHC, nos últimos dois anos, cumpridos ao mesmo tempo para que o trabalhador
abusou de ser sádico, perverso e cínico. Ao mesmo possa aposentar-se: 35 anos de contribuição e idade
tempo em que discursa sobre a injustiça social rei- mínima de 60 anos, se homem, e 30 anos de contri-
nante, como se nunca deixasse de ser candidato e buição e 55 anos de idade, se mulher. São os assa-
não fosse o Presidente do País, fixa reajuste de mi- lariados, principalmente os de baixa qualificicação,
seráveis R$8,OO para o malfadado salário mínimo e que hoje já enfrentam grandes barreiras para se
estabelece o ridículo índice de 7,67% para reajusta- aposentarem por tempo de serviço, os mais prejudi-
mento das aposentadorias e pensões. Nos últimos cados com a substituição da aposentadoria por tem-
dias, com a Medida Provisória nº 1.523-9/97, violen- po de trabalho pela de tempo de contribuição e de
tando, mais uma vez, como é de seu hábito, a Cons- idade. Certamente, a maioria desses assalariados,
tituição Federal, promoveu mais um golpe rasteiro, vítima de altas taxas de rotatividade de mão-de-
ao proibir o acúmulo de aposentadoria com pensão obra, não vai conseguir a aposentadoria;
por morte. 4) acaba-se com a aposentadoria proporcional,

Ora, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o uma importante vitória na Constituinte;
alcance econômico dessa MP é insignificante, pois a 5) elimina-se a aplicação da média das 36 últi-
aposentadoria comum mais alta paga pelo INSS é mas contribuições, corrigidos monetariamente mês a
de R$1.030,OO, e mais de 90% dos aposentados e mês, para o cálculo dea aposentadoria, uma grande
pensionistas recebem menos de três salários míni- conquista da Constituinte. Conforme já propôs o Mi-
mos. Não é possível que este seja um Governo sé- nistro Reinhold Stephanes, pode ser fixada a média
rio. Não é admissível que um Governo tão generoso de 60 ou mais meses para o cálculo.
com os banqueiros, a ponto de repassar mais. de 20 6) prevê-se o fim das aposentadorias espe-
bilhões a três bancos falidos não tenha sensibilidade ciais, como' a dos' professores, réssalvadas as dos
para a realidade dos milhões de trabalhadores, apo- professores de ensino fundamental;
sentados e pensionistas que vivem sem um mínimo 7) quebra-se a paridade entre ativos e inativos,
de condições dignas, mantidos na exclusão e na mantida na Câmara, para os servidores públicos;



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Arnon Bezerra.
O SR. ARNON BEZERRA (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
e Srs. Deputados, a Embrapa, empresa vinculada ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, inau
gurou oficialmente, no dia 30 de junho, em Fortale
za, a sede própria da Embrapa Agroindústria Tropi
cal e comemorou os dez anos de implantação da
unidade no Ceará.

A solenidade foi presidida pelo Ministro da Agri
cultura e do Abastecimento, Arlindo Porto, e contou
com a presença do Secretário de Agricultura do E~

tado do Ceará, Dr. Pedro Sisnando, que na ocasião
representou o Exm2 Sr. Governador do Estado, Dr.
Tasso Jereissati, do Presidente da Embrapa, Alberto
Portugal, do Dr. João Pratagil Pereira de Araújo,
Chefe Geral do CNPAT, do Dr. Francisco Ferrer Be
zerra, lideranças políticas, empresários, funcionários
e a sociedade cearense.

A sede própria da Embrapa Agroindústria Tro
pical tem modema infra-estrutura e não oferece ape
nas o espaço físico, mas principalmente conforto e
funcionalidade na manutenção. Centrais de ar-condi
cionado que garantem clima adequado para o traba
lho de pesquisa, enquanto a iluminação apropriada e
visão livre para o ambiente externo asseguram o
bem-estar e a liberdade de criação.

Além de oferecer mais espaço físico, a nova
sede está,totalmente informatizada e equipada com
instrumentos de última geração, o que garantirá,
sem dúvida alguma, melhor qualidade e maior efi-
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8) O acidente do trabalho foi privatizado e o nos unir para derrotá-lo. Ê um monstrengo a serviço
Substitutivo garante a sua exploração pelas segura- da previdência privada, isto é, a favor de bancos e
doras privadas; instituições financeiras, e contrário ao interesse do

9) os servidores são pressionados a optarem povo brasileiro. O papel das entidades de trabalha-
pelo regime geral da Previdência, para complemen- dores e de aposentados, sem dúvida alguma, é fun-
tar sua remuneração com a previdência privada nas damental nesta luta.
mãos de grandes bancos e instituições financeiras. Por isso, é preciso que os trabalhadores e apo-

Percebe-se que a dita "reforma" (que nós cha- sentados se mobilizem. É imperioso que passem a
mamos de contra-reforma, porque pretende tão-so- reagir a mais esse golpe de Fernando Henrique e
mente cortar direitos e conquistas, isto é, promover seus aliados, de todas as maneiras realizando toda
um cruel retrocesso na legislação social), além dos sorte de m~nifestações e protestos. A massa de tra-
prejuízos aos trabalhadores, aposentados e pensio- balhadores, aposentados e pensionistas tem que to-
nistas, caminham na linha da privatização da Previ- mar as ruas, materializando o seu descontentamento
dência. com um Governo que só tem olhos para os grandes

O Governo, na realidade, carlaliza sua atenção e ricos e que menospreza as necessidades e priva-
para um grande negócio, calculado por especialistas ções dos milhões de pobres brasileiros.
em 200 bilhões de dólares. Quando retira o teto de Era o que tinha a dizer.
10 salários mínimos, permitindo que ele seja de 3 O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
salários mínimos, o Governo amplia a previdência Passa-se ao
privada, fazendo com que aqueles que pretendem
uma aposentadoria superior ao teto de 3 salários re
corram a esse lucrativo negócio para os grandes
bancos e instituições financeiras.

A PREVER, por exemplo, é uma das maiores
previpências privadas do Brasil. Era, inicialmente,
formada pelo Unibanco, pelo Bamerindus e pelo Na
cional. Como o Bamerindus e o Nacional quebraram
o Proer cobriu a previdência privada desses bancos,
uma parte dos 11 bilhões destinados ao Nacional e
Bamerindos. Além disso, na última lei do Imposto de
Renda, o Governo permitiu a dedução da parcela
paga à previdência privada.

O crescimento da previdência privada no Brasil
é impressionante, chegando a 60% só no ano de
1996. O Bradesco teve um lucro, nos 9 primeiros
meses de 1996, de 551 milhões de reais. Desse lu
cro, grande parte resulta do retorno da seguradora,
da previdência privada e da empresa de capitaliza
ção. O negócio é tão bom que grupos financeiros es
tão promovendo associações com empresas interna
cionais, bem como grupos de previdência privada
dos Estados Unidos, como a Fidelith Investments - a
maior do mundo, administrando um patrimônio e de
mais de U$511 bilhões - e a Prudential (que admi
nistra U$300 bilhões), já se estão instalando no
País, naturalmente para controlar boa parte do negó
cio de 200 bilhões oriundos de uma poupança popu
lar de milhões de brasileiros.

Constata-se, portanto, que o projeto do Sena
dor Beni Veras, de acordo com a política de FHC, é
tremendamente cruel em relação aos trabalhadores,
aposentados e pensionistas. Por isso, temos que
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ciência nas pesquisas, serviços e produtos desen~

volvidos pela empresa, cuja arquitetura moderna da
nova sede foi de autoria de arquitetas do Departa
mento de Administração de Materiais e Serviços da
Embrapa, em Brasília, Drªs Sueli Santos Babí e Her
cí Babí, e a obra esteve também sob a responsabili~

dade de engenheiro do próprio CNPAT.
Instalada em uma área de 2 mil e 300 metros

quadrados que compõe o primeiro pentágono, estão
instalados a administração geral, a biblioteca, o audi~

tório com capacidade para 160 pessoas sentadas, o
laboratório de informática, salas de reuniões e servi
ços técnicos de editoração e informação, marketing,
difusão de tecnologia e comunicação social.

No segundo bloco, com uma área de 3 mil e 50
metros quadrados, salas para duplas de pesquisado
res e quinze laboratórios distribuídos na área agríco
la e agroindustrial. Na primeira, encontra-se o labo~

ratório de salos e água, de fitopatologia, de entomo
logia, de cultura de tecidos e de fisiologia vegetal.
Na área agroindustrial estão os laboratórios de quí
mica, de físico-química e de microbiologia de alimen
tos, de embalagens, de pés-eolheita, de operações
unitárias, de análise sensorial, produtos de origem
animal, de controle de qualidade, além de toda infra
estrutura física necessária ao desenvolvimento das
atividades desse órgão.

Passados dez anos de sua criação, Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, o CNPTA já colhe o
que plantou no campo e no setor agroindustrial. O
banco ativo de germoplasma, a técnica de substitui~

ção de copas de cajueiros velhos ou pouco produti
vos por cajueiros anões precoces, através de enxer
tia por borbulha, e a técnica de cajueiro irrigado são
algumas das tecnologias geradas pelo Centro e já
utilizadas no campo.

O desenvolvimento de novos clones de cajuei
ro anão preco,ce, que geram castanhas de caju com
peso variante entre dez e doze gramas e produtivi
dade de até 1.350 quilos de castanha por hectare,
em regime de sequeiro, e de 4.500 quilos, sob fertir
rigação, além de novas técnicas de melhoramento
genético, de seleção e adubação de áreas próprias
para plantio, nutrição e irrigação, controle de pragas,
de doenças e de ervas daninhas são também resul
tados de pesquisa realizadas no CNPTA, que gerou
quarenta tecnologias à disposição do produtor rural.

Como exemplo, citaremos algumas:

1 - Recursos genéticos - O banco ativo de
germoplasma de caju-bag conta com 326 acessos
da espécie anacardium occidentale, cujos tipos co
muns e anão precoce são cultivados comercialmen-

te, além das espécies anacardium humile e anar
cadium othonianum e também a anacardium mi
crocarpum, que pode ser utilizada como porta en
xerto para os tipos cultivados e o pedúnculo aprovei
tado para consumo in natura e fabricação de doces.

2 - Enxertia por borbulha - desenvolvimento
do processo de enxerto por borbulha na produção da
muda de cajueiro a céu aberto. A nova técnica é um
marco do desenvolvimento da cajuicultura no País,
permitindo a redução de 71 % dos,çustos totais de
formação de mudas e elevação dos índices de pega
mento da muda (inferior a 50% no processo por gar
fagem) para até 90%, além de viabilizar a inclusão
do caju na política de crédito no Fundo Constitucio
nal de Financiamento do Nordeste - FNE - e reduzir
o período de formação da muda em pelo menos trin
ta dias, já que toma possível a utilização do porta
enxerto com idade de trinta e setenta dias.

Esse processo permite, ainda, o aproveitamen
to de até 1 mil e 400 borbulhas por plantas, o que
supera sete vezes a quantidade de mudas feita pelo
antigo método de enxertia por garfagem.

3 - Substituição de copas - Novo processo de
substituição de copas de árvores para.0 rejuvenesci
mento de cajueiros velhos, com baixa produtividade
de castanha e pedúnculo de qualidade desejadSl. A
substituição é feita por um processo de enxertia de
clones selecionados e reduz 65% dos custos do'
novo pomar. Essa tecnologia foi desenvolvida para
recuperação de cajueiros improdutivos plantados em
extensas áreas.

4 - Seleção de áreas para o plantio - Definição
de parâmetros edafoclimáticos para a classificação
de terras aptas ao plantio nos Estados do Ceará,
Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. A seleção
das melhores áreas permite o plantio e a exploração
racional do cajueiro anão precoce, evitando o des
perdício de tempo, de capital e de trabalho na im
plantação de novos cajuais, gerando maior produção
e produtividade.

5 - Controle de doenças -IdentifICação e adoção
de métodos de disseminação e manejo integrado de
patógenos responsáveis pelo declínio da gravioleira no
Nordeste, cuja longevidade produtiva dos pomares
está reduzida em oito anos, ou seja, 50% do período
normal de produção. A identificação de dez diferentes
fundos que deterioram amêndoas de cerca de 100/c:, da
produção de castanha de caju do fundo causador da
resinose - doença em expansão em cajuais do Piauí 
e da forma de contenção desta doença.

6 - Controle de pragas - Definição da metodo
logia de amostragem para as principais pragas do



Julho de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20043

cajueiro, do manejo de uma espécie de cigarrinha, Embrapa-50 e Embrapa-51, são os dois novos clo-
que ataca brotações novas, principalmente as inflo- nes de cajueiro anão precoce desenvolvidos pela
rescências. Identificação da eficiência de diversos Embrapa Agroindústria Tropical já à disposição dos
produtos seletivos no controle do pulgão da inflores- produtores rurais.
cência do cajueiro e do impacto causado ao agroe- Comparados aos comerciais disponíveis no
cossistema, pelo efeito deletério observado sobre o mercado, os novos clones destacam-se pela maior
predador. Desenvolvimento de metodologia de cria- estabilidade de produção durante os cincos anos em
ção da biologia das pragas, broca-das-pontas, traça- que foram avaliados e apresentam excelente padrão
da-castaha, lagarta-saia-justa, véu-de-noiva, lagarta- de qualidade da amêndoa para exportação e dos pe-
verde e besouro vermelho do cajueiro. dúnculos para o consumo in natura. Apresentam

Pulverizador de graviola - com um fruto de sa- castanha e pedúnculo com peso médio de 10 e de
bor inigualável e de folhas de grande utilização me- 125 gramas respectivamente e percentual de amên-
dicinal, mas de difícil trato cultural, a gravioleira dis- doa inteira, após a despeliculagem, superior a 80%.
põe hoje de novo aliado no combate às pragas e às Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, planta
doenças. nativa e abundante do Nordeste brasileiro, o cajueiro

DesenvoMdo por pesquisadores do CNPAT, o começou a ser explorado economicamente na se-
novo pulverizador da gravioleira possibilita ao produtor gunda metade da década de 60, a partir dos incenti-
tratar a planta e combater com maior eficácia as Pra- vos fiscais da Sudene, que consubstanciaram o par-
gas, como as brocas do fruto e brocas da semente que que processador de castanha de caju concentrado
danifICam as sel}16ntes. O equipamento permite a pu1- no Estado do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O
verização do fruto sem tocá-lo, inovando em relação aproveitamento do produto pelas empresas proces-
ao processo usual que consiste na imersão da gravio- sadoras ainda eram incipientes, tendo em vista a
la em um balde contendo substância inseticida. matéria-prima originar-se de bosques naturais. Em-

8 - Cajueiro irrigado - Tecnologia.do cultivo de bora já fosse reconhecido seu potencial socioeconô-
cajueiro anão precoce, com produção de castanha mico, até 1975 as pesquisas com a cultura do caju
variando de 800 a 1.350 quilograma/hectare/ano e eram feitas de maneira dispersa em estações experi-
superior a 4.500 quilograma/hectare/ano, sob sista- mentais do Ministério da Agricultura. Foi somente a
ma de fértil irrigação. Experimentos realizados pela partir de 1976, com a criação da Empresa de Pes-
Embrapa Agroindustrial Tropical, nos Estados do quisa Agropecuária do Ceará - EPACE, que se ini-
Ceará e Rio Grande do Norte, registram incrementos ciaram os estudos sobre o melhoramento genético,
de produtividade nos plantios irrigados, variando de propagação, manejo, tratos culturais, fitossanidade e
300 a 1.150% em relação ao plantio de cajueiro outros, buscando tecnologias capazes de elevar a
anão precoce, sob a condição de sequeiro, conforme produtividade da cultura, a partir dos problemas de
o clone utilizado. Além da produtividade, o cajueiro dentro da porteira.
irrigado permite elevação de quatro para dez meses A constatação de surgimento de problemas fi-
na distribuição espacial da produção em relação ao tossanitários, as quebras de safras devido a reduçõ-
cajueiro de sequeiro, constituindo-se em importante es de produtividade e ausência de tecnologias que
vantagem dessa tecnologia, tendo em vista a dificul- assegurassem a viabilidade econômica da cultura le-
dade enfrentada pelas indústrias de sucos em adqui- varam representantes dos segmentos agroindustrial
rir matéria-prima na entressafra. El político a reivindicar à Embrapa, em Brasília, a

9 - Técnica de avaliação do solo - Avaliação criação de um Centro Nacional de Pesquisa de Caju,
da tolerância do cajueiro ao alumínio em solos de no Ceará. O marco dessa proposta foi a Carta de
cerrados, indicando o tipo anão precoce, o CCP-06, Caju, elaborada e assinada na Primeira Conferência
como o mais apropriado para o uso, como porta en- Nacional do Caju, realizada em Fortaleza entre os
xerto de plantas para cultivo em solos com alumínio. dias 22 e 23 de outubro de 1981.
Correção e adubação em solos das regiões semi-ári- A partir dessa ação, cresceram articulações
das e dos cerrados, com uso de apenas duas tone- políticas com a Embrapa, tendo como destaque o
ladas por hectare de calcário dolomítico, gerou um agrônomo Francisco Ferrer Bezerra, que, ao assumir
aumento de 295,5%, ou seja, 642,4 quilos de casta- a Diretoria Executiva da empresa, empunhou a ban-
nha por hectare. deira.do cajlJ e'aglutinou .forças com pesquisadores,

10 - Por fim, novos clones de cajuéifó, como empresários e produtores do Estado, assegurando o
uma pgs. tecnologias citadas neste nosso trabalho: apoio do Secretário Estadual de Agricultura do Cea-
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rá e do Presidente da Embrapa, na época, Dr. Or- tura tropical com a indústria, baseando seu trabalho
muz Freitas Rivaldo, para instalação, em Fortaleza, em demandas por pesquisas de tecnologias de ime-
do Centro Nacional de Pesquisa do Caju - CNPCa. diata incorporação ao sistema agroindustrial. Além
Em 24 de junho de 1987, o Dr. Ormuz Freitas entre- do caju, passou a desenvolver com acerola, manga,
gou ao Governador Tasso Jereissati o projeto oficial goiaba, sapoti, graviola, ata, mamão, abacate e cajá,
de instalação do Centro Nacional de Pesquisa do matérias-primas da agroindústria.
Caju atual CNPAT. Os novos rumos da agroindústria tropical leva-

Apesar das dificuldades dos primeiros anos de ram o CNPAT a atuar em todos os elos da cadeia
funcionamento do Centro Nacional de Pesquisa do produtiva, priorizando desde a geração de tecnolo-
Caju, marcados por incipiente equipe técnica, insufi- gias para a produção de matéria-prima até as técni-
ciência de campos experimentais, de laboratórios e cas de pós-colheita e de processamento industrial,
inexistência de sede própria, o novo Centro ampliou envolvendo desde o agricultor, a indústria até o con-
seu espaço no processo de gestão e tomada de de- sumidor final. A introdução do novo modelo de ges-
cisão na agroindústria do caju. tão de pesquisa e desenvolvimento integrado ao

Dois anos mais tarde, a contratação de pessoal agronegócio levou a transpor fronteiras e atuar em
e o incremento das atividades na geração de tecno- vários Estados do Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
logias e de sistemas de produção capazes de elevar A integração das pesquisas agrícolas aos ex-
os níveis de produção e de produtividade exigidos perimentos de pós-colheita e ao processamento in-
pelos produtores já se notava. A construção de sede dustrial, o incremento no volume de pesquisas, o au-
ampla para abrigar seus 115 pesquisadores e fun- mento da clientela e principalmente o planejamento
cionários tornou-se uma necessidade. Em julho de estratégico fundamentado no novo paradigma tecno-
1990, o pesquisador e agrônomo João Pratagil Pe- lógico do agronegócio exigiram investimentos com
reira de Araújo assumiu a chefia do Centro, adotan- recursos humanos, eqlJipamentos e laboratórios. A
do ações decisivas para a inclusão da cultura do informatização tomou-se ferramenta básica do pro-
caju no programa de financiamento formado pelo cesso de pesquisa e a modernização do Centro uma
Fundo de Investimento Constitucional do Nordeste - necessidade.
o FNE - e reforçou a luta por mais espaço físico. A Em 1994, o Dr. João Pratagil reformou-se em
solução veio em 1991, quando a unidade passou a busca de uma área apropriada para a instalação da
ocupar uma área de 991 metros quadrados do pré- sede própria do Centro, encontrando junto à Univer-
dio do Departamento Nacional de Obras Contra as sidade Federal do Ceará uma parceira fudamental
Secas. para a concretização da construção da nova sede,

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, com a com recursos do Bird, da ordem de 2,4 milhões de
ampliação das ações do Centro Nacional de Pesqui- reais, para a construção de um prédio com área de 2
sa do Caju, detectou-se a necessidade de diagnósti- mil e 400 metros quadrados. Posteriormente, os re-
co mais amplo sobre a cultura do caju, abrangendo cursos foram aplicados para 4 milhões, 360 mil,
todos os elos da cadeia produtiva. Os estudos mos- 280,89 e a área construída elevada para 6 mil me-
traram que o Centro não deveria engajar-se apenas tros quadrados. O contrato para a construção foi as-
no segmento agrícola, mas atender também às de- sinado em abril de 1995, e as obras concluídas em
mandas da área de processamento industrial. novembro de 1996.

Em abril de 1993, o novo plano diretor transfor- Com a construção da nova sede, a Embrapa
mou o Centro Nacional de Pesquisa do Caju em Agroindústria Tropical ampliou e modernizou todo
CNPAT, ampliando sua missão para o desenvolvi- seu ~lstema de comunicação externo e interno. A
mento da agroindústria tropical. rede local de computadores conta agora com apare-

A mudança no perfil do Centro definiu como lhos de última geração, acessando através de fibras
estratégia a priorização da agroindústria tropical, a óticas a Rede Nacional de Pesquisa - RNP. Pela In-
partir do trabalho sintonizado com as demandas de ternet, o Centro interliga-se ao mundo 24 horas por
mercado. Com isso, adeveio a necessidade de insta- dia, permitindo o intercâmbio de seus pesquisadores
fação de novos laboratórios e contratação de mais com as várias instituições de pesquisas e de ensino
pesquisadores, reacendendo o problema da falta de do País e do mundo.
espaço e de condições de trabalho. Além de prover aos seus pesquisadores o

Desde então, o CNPAT já não pesquisava ape- acesso à Internet a partir de suas residências, a in-
nas a cajucultura. Partia para a interação da fruticul- formatização do Centro disponibilizou às pessoas in-
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formações gerais sobre a unidade. Pela sua home gião nordestina através de oportunidades de negó-
page podem-se obter informações gerais sobre a cios que permitiriam gerar empregos e renda de que
história e sobre as tecnologia, serviços e produtos a população necessita. Portanto, quero mais uma
desenvolvidos pela unidade, currículo de pesquisa- vez congratular-me com V. EXª e dizer que a Embra-
dores, projetos de pesquisas, matérias-primas para pa merece da nossa parte o maior respeito, porque
a agroindústria, relação de parceiros e convênios, não há como modernizar este País sem um grande
além dos 'eventos e notícias sobre a agroindústria esforço em termos de capital humano, sem um gran-
gerada na empresa. de desenvolvimento científico e tecnológico, princi-

No setor agroindustrial, o CNPAT inovou o pro- palmente voltado para a agropecuária moderna, e
cessamento de castanha de caju para pequenos sem o que eu chamo institutional building, o País
produtores, adotando em sua fábrica-escola, em Pa- reestruturar a parte institucional para apoiar o desen-
cajus, um modelo que pode elevar de 50% para 80% volvirnento socioeconômico do Brasil. Parabéns.
a quantidade de amêndoas inteiras e tem capacida- Creio que este seu trabalho contribui muito para cla-
de de 550 quilos de castanha por dia e aproveita- rear as idéias do Governo e dos Parlamentares so-
mento de 20.6% de amêndoa. bre essa importante questão.

O Sr. Paulo Lustosa - Permite-me V. EXª um O SR. ARNON BEZERRA - Agradeço a V.
aparte? EXª, Deputado Paulo Lustosa, tão bom conhecedor-

O SR. ARNON BEZERRA - Com muita honra repito - e com experiência político-administrativa so-
ouço o aparte do Deputado Paulo Lustosa, que tam- bre nosso Estado do Ceará, que tem hoje a honra
bém conhece os problemas do nosso Estado, Cea- de tê-lo mais uma vez neste Parlamento ajudando
rá, e da cajucultura. nosso trabalho. Tenho certeza de que acabaremos

O Sr. Paulo Lustosa _ Deputado Arnon Bezer- por vencer. Incorporo seu aparte ao meu pronuncia-
mento.

ra, parabenizo V. EXª pelo brilhante discurso que
vem proferindo nesta tarde, discurso fundamentado, Prossigo, Sr. Presidente.
consistente e que resgata questão pouco discutida Está padronizando a qualidade de polpa de fru-
nesta Casa. Recentemente, inclusive, não fosse a tas tropicais pelo sistema de Análise de Perigos e de
ação de alguns Parlamentares, por incrível que pos- Pontos Críticos e de Controle - APPCC - e desen-
sa parecer, a Embrapa teria sido tragada no proces- volvendo tecnologia de semibeneficiamento e con-
so de reforma administrativa proposto pelo Governo. servação de frutas tropicais como manga, mamão,
E V. EXª traz um assunto que diz respeito a nós, à caju e melão, com alteração mínima de suas carac-
nossa realidade objetiva e concreta. Trata-se da rea- terísticas naturais.
Iidade nordestina, daquilo que está sendo desenvol- Objetivando reduzir o grande desperdício do
vido em termos de mecanismos de defesa sanitária pedúnculo do caju, que no Nordeste chega a 94%
para a cajucultura, de novas variedades, de aumento ou 740 mil toneladas por ano somente no Ceará, o
de eficiência de produtividade, da combinação de Centro de Pesquisas do Caju, em parceria com a
variedades, o que permite alta produtividade com Fundação Núcleo de Tecnologia do Estado do Ceará
alta resistência não só à aquinose como a uma série - Nutec -, vem desenvolvendo tecnologia de produ-
de doenças que surgiram em face dos desequilíbrios ção de seis tipos de vinhos de caju: seco, suave,
biológicos das grandes plantações. Sinto-me muito leve seco, leve suave, vinho espumante (tipo cham-
feliz por três razões - não querendo alongar-me na pagne) e Iicoroso. Esse projeto é coordenado pelo
minha intervenção ao seu discurso -, porque há um Prof. Renato Casimiro, da Universidade Federal do
espaço enorme para o apoio de qualquer Governo Ceará, com o mesmo propósito de se buscar otimi-
que queira ter algum compromisso com a região zar o processo de clarificação do suco de caju, vi·
Nordeste, nesta área da fruticultura, inclusive para a sando à produção da soda de caju e à padronização
exportação, as chamadas frutas exóticas, com exce- da cajuína, eliminando problemas de formação de
lente mercado. Há todo um espaço para, por exem- sedimentos durante a estocagem, que acarretavam
pio, a pecuniária de pequenos animais, e também a variações no sabor e na aparência do produto duran-
Embrapa fez um grande trabalho no Centro de Ca- te esse período. Essa tecnologia é simples e permite
prinos da minha terra, Sobral. Há espaço para a pis~ ao produtor aproveitar até 75% de pedúnculo na for-
cicultura, há espaço enorme para coisas que, com ma de produtos com melhor qualidade.
ação séria de Governo, poderiam permitir o resgate Assim sendo, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
daquilo que é a dívida moral do País para com a re- tados, congratulamo-nos com o Ministro da Agricul-



Durante o discurso do Sr. Amon Bezer
ra, o Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 49 Secretá
rio.

O SR. ADYLSON MOTIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ADYLSON MOTIA (PPB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para colaborar com V. Exª, facilitar nossa atividade
parlamentar e nossa vida, peço a V. Ex!! que chame
os Srs. Parlamentares para que venham marcar pre
sença no painel, porque há 470 Deputados na Casa
e apenas 198 marcaram presença.

Há matéria importante para ser votada. São
16h e estamos cansados de dar plantão no plenário,
esperando por aqueles que não cumprem suas obri
gações. Não sei se isso é de propósito, se há orien
tação de Lideranças, mas depois não venha aqui a
imprensa dizer que não houve quorum, que foram
convocados, mas não trabalharam. Não estou mais
disposto a aceitar esse tipo de crítica, Sr. Presiden
te, porque é generalizada. Atinge a todos nós, atinge
a instituição.

São 4 horas da tarde. Há matéria importante a
ser votada e há número na Casa. Peço a V. EXª, Sr.
Presidente, que chame os Deputados para que mar
quem a presença. Há apenas 200 no painel e 470 na
portaria.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
aproveita e convida os Srs. Parlamentares que se
encontram em seus gabinetes e nas demais depen
dências do Congresso Nacional para que compare
çam ao plenário, porque dentro de poucos minutos
estaremos dando início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conti
nuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao
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tura e do Abastecimento, Sr. Arlindo Porto, pela im- nobre Deputado Marçal Filho, que dispõe de 25 mi-
portante obra que levou ao Ceará, marco de desen- nutos.
volvimento que, sem dúvida, irá contribuir de forma O SR. MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS.
significativa com o projeto de crescimento de nosso Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no-
Estado, trazendo mudanças no campo, na economia bres colegas Deputados, o Grande Expediente po-
e principalmente no setor social, mostrando ao Brasil deria ser definido como o momento de se falar das
que, apesar de nossas deficiências, existe um traba- grandes questões nacionais.
lho político-administrativo capaz de mostrar que o Hoje ocupo a tribuna para falar mais especifi-
Ceará deixou de ser um peso para ser parceiro de camente da região Centro-Oeste, especialmente do
um País rumo ao desenvolvimento. meu Estado, Mato Grosso do Sul. Apesar de serem

Muito obrigado. obse~ações pontuais em relação a um Estado da
Federação, meu pronunciamento também contempla
Estados mais carentes do País.

Recentemente um jornal publicou notícia sobre
a repartição dos recursos de saúde no País, mos
trando distorções regionais que já foram admitidas
até pelo Ministério da Saúde. E assim temos visto
muitos outros problemas nessas regiões mais caren
tes.

Ocupo a tribuna com a preocupação de trazer
ao debate nesta Casa algumas considerações sobre
a condução da política externa brasileira no que tan
ge ao Mercado Comum do Sul e seu impacto sobre
os Estados, a partir de considerações sobre a reali
dade do Mato Grosso do Sul.

A formação do Mercosul, integrando o Brasil, a
Argentina, o Paraguai e o Uruguai, constituiu ato po
lítico destinado a marcar definitivamente a América
do Sul. Hoje outros parceiros já se agregam à inicia
tiva, como o Chile e a Bolívia, que assinaram acor
dos de associação, demonstrando que o impacto
desse bloco econômico tende a ampliar-se para todo
o continente. Ressaltamos ainda que, fruto do su
cesso da institucionalização do Mercosul, desponta
o significativo incremento das relações da entidade
com a União Européia, que resultou na conclusão do
Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação entre
os dois blocos econômicos.

Se o Mercosul constitui fenômeno ímpar nas
relações internacionais americanas, o que dizer de
suas repercussões no interior

de cada um dos países envolvidos no proces
so integracionista?

De um lado, a Constituição do Mercosul permi
tiu a abertura de novas oportunidades de negócios
para os empresários de cada um dos países, modifi
cando sensivelmente o perfil de investimentos em
vários setores.

Por outro o lado, com a eliminação das barrei
ras tarifárias entre os países membros, a conse
quente exposição dos produtos nacionais à concor
rência de empreendedores de países vizinhos de-
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sestruturou setores das economias locais. A região ao lado de algumas das regiões mais dinâmicas da
Centro-Oeste, por exemplo, teve sua participação di- economia nacional; em relação aos países vizinhos,
minuida nos negócios do Mercosul. Caiu de 2,13%, interliga-se com todos os membros do Mercosul e
em 1992, para 1,96% em 1996. Em temos globais, tem extensa fronteira com a Bolívia, país hoje asso-
sem dúvida, o Mercosul promoveu dinamização da ciado ao Bloco.
economia dos países envolvidos como um todo, em- Entretanto, apesar da localização tão privilegia-
bora tenha produzido localizadamente efeitos inde- da, o Estado sofre pela ausência de infra-estrutura
sejados para alguns setores que perderam competi- adequada que aproveite o potencial que o caso da
tividade devido à concorrência externa, encontrando- história lhe proporcionou, requerendo uma série de
se despreparados para o impacto do processo inte- investimentos básicos dos quais falaremos mais
gracionista. Nesse sentido, quando focalizamos os adiante.
níveis municipal e estadual, podemos perceber a
existência de significativos custos sociais decorren- Um dos pontos de estrangulamento refere-se
tes das mudanças abruptas de competitividade de ao suprimento de energia para todo o Centro-Sul
setores inteiros, resultado do caminho adotado na brasileiro. Nesse caso, já conseguimos brilhante en-
condução da política externa brasileira ao optar pela caminhamento da solução requerida, com a iniciativa
integração e pela abertura econômica. do Governo Federal de engajar-se na viabilização da

construção do gasoduto Brasil Bolívia, que acelera
Nesse sentido, não devemos atribuir os proble- a reestruturação da matriz energética brasileira. A

mas decorrentes do processo de integração econô- exploração do gás, em função do rápido desenvolvi-
mica apenas a desajustes localizados de um ou ou- mento em tecnologia e equipamentos, é muito
tro setor. Um dos maiores pontos de estrangulamen- atraente financeiramente, tanto para geração de ele-
to para os produtores brasileiros diz respeito aos tricidade como para fins industriais e residenciais.
graves problemas estruturais que enfrentamos. Os Para o Brasil, especialmente, o gasoduto permitirá o
principais deles incluem: tributação pesada; ponde- acesso a uma fonte energética ecologicamente Iim-
ráveis encargos sociais, altos custos de fretes e de pa, em um momento em que a capacidade de suas
movimentação portuária; infra-estrutura interna de hidrelétricas está no fim.
transportes deficiente; entraves na disseminação de
novas tecnologias e problemas na armazenagem e Para Mato Grosso do Sul, a construção do ga-
eletrificação rural. soduto significa tomar o Estado mais competitivo em

função do barateamento da energia, devido à utiliza
Para superamos essas dificuldades devemos ção do gás natural proveniente da Bolívia, tornando-

necessariamente intensificar o trabalho de coopera- o mais atrativo para novos investimentos.
ção 'entre as três esferas de atuação do Poder Públi-
co. Municípios, Estados e Governo Federal devem Sr. Presidente, cabe aqui ressaltar que o Presi-
trabalhar em conjunto para criar condições de com- dente da República, Fernando Henrique Cardoso, já
petitividade para os produtores nacionais e, assim, marcou para o dia 25 sua ida ao Mato Grosso do
garantir os níveis de emprego e condições de vida Sul, mais especificamente a Corumbá, na fronteira
das populações cuja base econômica tiver sido ne- do Brasil com a Bolívia, para lançar essa importante
gativamente atingida pelo processo de integração. obra que é o gasoduto Brasil Bolívia.

Na realidade, diante da opção do Governo Fe- Assim, para que o Mato Grosso do Sul não
deral, ao qual se atribui a condição da política exter- seja alijado das benesses derivadas da integração
na do País, de promover abertura econômica e parti- econômica promovida pelo Mercosul, impõe-se que
cipar de um bloco econômico que, eliminando barrei- o Governo do Estado e o Governo Federal iniciem
ras tarifárias, expõe a economia nacional a uma desde já o planejamento e passem, o quanto antes,
maior concorrência no exterior, cabe internamente à implementação de uma série de medidas próprias.
planejar a adequação dos setores mais sensíveis à Notadamente, o Estado carece de investimentos que
nova realidade. Nesse sentido, pode-se pensar em possibilitem à economia sul-matogrossense o apro-
abertura de linhas de crédito para a modernização veitamento da onde de desenvolvimento que há de
de determinados segmentos, introdução de novas se propagar difusamente como efeito direito do fenô-
tecnologias e tantas outras medidas. meno integracionista.

Tomemos o caso de Mato Grosso do Sul, Esta- O que quer dizer isso, Sr. Presidente? É que
do estrategicamente localizado em relação do Mer- nós, do Mato Grosso do Sul, estamos sem perspec-
cosul: no Brasil, voltado para o Centro-Sul, estando tivas de desenvolvimento, faltando um horizonte
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econômico para nós. Eo Mercosul, com seu sentido
integracionista, virá nos trazer novo alento.

A bem dizer, rogamos ao Governo Federal, na
pessoa do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
conceda mais uma vez, como de hábito tem feito, a de
vida atenção a essas Iegítimasaspiraçôes do povo de
Mato Grosso do Sul. Sua sensibilidade a essas questõ
es, levando sobretudo em consideração a caótica situa
çãofinanceira em que se encontram os cofres esta
duais, haverá de fazer com que a União venha a assu
mir o ônus de arcar com a maior parte de tais investi
mentos absolutamente fundamentais e estratégicos
para o futuro do Mato Grosso do Sul e do Brasil, e que
dificilmente poderão ser realizados no tempo em que se
fizeremnece~rios pelo Estado apenas.

Como já salientamos há pouco, os investimen
tos requeridos são de caráter infra-estrutural, sobre
tudo nas áreas de transporte e comunicações, mas
também, ainda que não relacionados diretamente à
integração, nas áreas de educação e saúde.

No setor do~ transportes a malha rodoviária do
Estado ainda é pequena em relação à média nacio
nal dos seus 57 mil quilômetros apenas 8% encon
tram-se pavimentados. E, diga-se de passagem, es
tamos .constantemente indo ao nosso Ministro dos
Transportes Eliseu Padilha para que S. Ex'! com sua
boa vontade possa melhorar a situação da malha
viária de Mato Grosso do Sul. As Brs-463 e 163 es
tão em situação de calamidade.pública, estão em si
tuação·de trafecabilidade precária.

A ampliação e a melhoria das rodovias que
. cruzam Mato Grosso do Sul são essenciais não só
para o desenvolvimento do Estado, para o escoa
mento de nossas riquezas e para que nos chegem
as importações, mas é importante também para a
própria complementação do Mercosul. Estamos ven
do que o Ministério dos Transportes, O· Governo Fe
deral está privatizando rodovias, está ampliando a
capacidade de rodovias nos Estados do Sul, pensan
do no Mercosul, e está se .esquecendo de que o
Mato Grosso do Sul também é um ponto estratégico
para 'que o Mercosul dê certo.

Devido à sua localização estratégica, Mato
Grosso do Sul é rota de ligação entre os países lati
nos e o Brasil Central, bem como entre a região Su
deste brasileira ea Bolívia, o norte do Chile, princi
palmente o Oceano Pacífico, conseqüentemente
com a Ásia, o Sudeste Asiático e a Oceania. Preci
samos urgentemente fazer essa interligação. Por
isso precisamos do Governo Federal.

-A; Bolívia e o -Chile, ainda que não sejam Esta
dos parte do Mercosul, ocupam atualmente condição
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investir no transporte fluvial. Além dos bons rios pis- Mercosul produziu refle}{Qs positivos para o Mato
cosos no Mato Grosso do Sul, os rios servem para Grosso do Sul e o Brasil como um todo, trouxe tam-
o transporte do nosso povo. bém, como em qualquer processo de integração

Atentos a isso, os Governos do Brasil e do Pa- econômica, dificuldades para outros setores, como o
raguai possuem um Acordo de Transporte Fluvial agrícola.
pela Hidrovia Paraguai-Paraná, entre os portos de Como se sabe, mais de 70% das terras do
Cáceres e Nova Palmira, no qual foi acrescido re- Mato Grosso do Sul são cultiváveis e a agricultura é
centemente o Protocolo Adicional de Navegação e a principal atividade do Estado. Contudo, o setor
Segurança. Contudo trará certamente grandes bene- agrícola estatal encontra-se em crise, necessitando
fícios para o Estado e para fluxo de mercadorias do de apoio urgente para melhorar sua competitividade.
Mercosul a conclusão do complexo de Jupiá. A Os problemas agrícolas enfrentados pelos sul-mato-
construção das eclusas tornará possível a integra- grossenses não diferem muito daqueles encarados
ção do rio Tietê ao sistema Paraguai-Paraná, possi- pelos produtores de outros estados do País. O agri-
bititando, com o transbordo em Itaipu, o transporte cultor está pedindo socorro, e nós precisamos aten-
por via fluvial desde São Paulo até o Paraguai ou até dê-lo. Afinal de contas, o agricultor é quem vem
a Argentina e o Uruguai, chegando ao Oceano Atlân- mantendo a chamada âncora verde para sustentar o
tico pelo Prata, e vice-versa. Plano Real, concedendo alimentos baratos à mesa

A propósito de investimentos em infra-estrutura do brasileiro.
queremos registrar também a carência de investi- O setor tritícola nacional, por exemplo, quase
mentos federais na área de saúde - e não posso alcançou a auto-suficiência do produto. A falta de
deixar de falar na área de saúde. É preciso rever a uma política de sustentação, conjugada com a aber-
questão do teto que discrimina Estados, como o tura das importações via Mercosul, tendo em vista
Mato Grosso do Sul, e, principalmente, rogamos às que o trigo fabricado na Argentina é mais competiti-
autoridades competentes que envidem esforços ne- vo do que o nosso, resultou na diminuição da área
cessários, em todos os níveis, no sentido de que plantada do produto. A produção nacional já atingiu
seja concluída a Santa Casa de Misericórdia de mais de 6 milhões de toneladas. Hoje não ultrapassa
Dourados, região que representamos no Congresso os 3 milhões.
Nacional. A construção da Santa Casa haverá de Tal redução na área plantada trouxe conse-
contribuir em muito para amenizar o sofrimento dos qüência, tais como: o menor valor da produção agrí-
habitantes da região, principalmente dos menos fa- cola nacional e a conseqüente menor riqueza no
vorecidos. Esse hospital irá atender a uma região de campo; a redução das vendas de insumo e de má-
mais de 700 mil habitantes. quinas, com redução da riqueza na cadeia produtiva;

E temos de dizer que conseguimos isso com a aumento do desemprego em toda a cadeia produti-
ajuda de todos os Parlamentares, Deputados Fede- va; problemas ambientais, pois o cultivo do trigo é
rais e Senadores. Desejo fazer justiça aos onze Par- feito em sucessão à soja, que é uma forma de man-
lamentares do Mato Grosso do Sul que assinaram ter o solo cultivado e renovar sua fertilidade.
conosco emenda ao Orçamento da União para que Devemos também mencionar o problema do
a Santa Casa de Dourados seja concluída. Estamos endividamento no campo. Desde o ano de 1986, o
trabalhando para isso junto ao Ministério da Saúde. setor agrícolc tem sofrido crises de rentabilidade e
Sem dúvida nenhuma, repito, a Santa Casa haverá golpes localizados a cada edição de m novo plano
de contribuir em muito para amenizar o sofrimento econômico. Os agricultores que possuíam débito
dos habitantes da região, principalmente os menos junto aos bancos foram prejudicados pela defasa-
favorecidos. gem entre os índices de correção de seus débitos e

Também é preciso lembrar que estivemos reuni- os índices de reajuste de preços agrícolas.
dos com o Secretário Executivo do Ministério da Saú- Apesar de a securitização das dívidas ter con-
de, com toda a bancada, com o Governador e com as cedido alento aos agricultores endividados, prorro-
demais autoridades do Estado a fim de melhorar esse gando-Ihes a dívida, o problema se estende, pois a
teto da saúde para o Mato Grosso do Sul, porque há rentabilidade da agricultura permanece sofrível.
distorções e o Ministério reconhece isso. Além disso, o valor das di'vidas excedentes a 200

Outro ponto que gostaríamos de destacar é a mil reais não foi Obj(3to ele renegociação e muitos
situação, que chamaríamos desesperadora, atraves- agricultores do Mato Grosso do Sul encontram-se
sada pelos agricultores do nosso Estado. Ora, se o em dificuldades.



Durante o discurso do Sr. Marçal Filho,
° Sr. Efraim Morais, 4Q Secretário, deixa a
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É verdade que, se por um lado existem sérios qüentemente, sem descurar das preocupações am-
problemas no setor agrícola, há, por outro, setores bientais. Questões como a contaminação por produ-
que estão em franca expansão e que guardam enor- tos químicos, a caça e pesca predatórias devem me-
mes potencialidades em Mato Grosso do Sul. Um recer o máximo de atenção, desde que não se tire
deles é, indubitavelmente, o turismo, uma das áreas dos pescadores sua fonte de sobrevivência. O de-
da economia que mais empregos e lucros geram no senvolvimento sustentável com o qual, aliás, o Brasil
mundo. Segundo dados do World Travei & Turist está comprometido internacionalmente, deve garan-
Council, em 1995, o setor estimulou emprego para tir que as características naturais da região sejam in-
mais de 212 milhões de pessoas, ou seja, 10,7% da tocáveis.
força de trabalho global. Mostram os dSldos, ainda, Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, é
que no final do ano de 1995 o turismo no Mercosul necessário, portanto, que seja assegurado o estabe-
daria emprego a 7,5 milhões de pessoas. lecimento de uma indústria turística capaz não so-

Pergunto que relação há entre o turismo e a mente de atrair visitantes para a região, mas de pro-
agricultura no Mato Grosso do Sul. Muitos fazendei- mover a sustentabilidade ecológica do Pantanal. Fri-
ros estão se utilizando do turismo rural ao transfor- sa-se, ainda, que estamos longe do estabelecimento
mar suas fazendas em área de visitação para turis- de uma indústria desse porte. Entretanto, é preciso
tas. Já que a agricultura e a produção pecuária não enaltecer o Governo do Mato Grosso do Sul e o Go-
estão sendo rentáveis, eles estão praticando o eco- vemo Federal, por sua disposição para o lançamen-
turismo no Mato Grosso do Sul. Vê-se que é preciso to do Projeto Pantanal. No próximo dia 25, o Presi-
usar de criatividade para sobreviver. dente da República estará em Mato Grosso do Sul

Quanto à agricultura - refiro-me ao Fundo anunciando a implementação desse projeto. A reali-
Constitucional de Financiamento do centro-Oeste zação do Projeto Pantanal, que será anunciado pelo
(FCO) -, muitos esforços estão sendo enviados para Presidente Fernando Henrique, só será possível
que o Fundo seja melhorado, e muito mais. De outra com a parceria com o Govemo Federal.
feita, quando se chega ao pequeno ou ao médio Mato Grosso do Sul não tem capacidade de
agricultor, até mesmo ao pequeno ou ao médio em- endividamento para tomar recursos do exterior. En-
presário, a burocracia dos bancos é tanta que se tor- tão, é preciso, nesta hora, que o Presidente Feman-
na impraticável, às vezes, eles tomarem recursos do Henrique tome a frente - como fará, tenho certe-
para tocar sua empresa ou sua indústria. No caso, é za, na sua visita a Mato Grosso do Sul - e lance
preciso que isso seja revisto. esse projeto tão importante para nosso ecossistema

O Pantanal Mato-Grossense recebe a visita de e para nosso desenvolvimento.
10 mil turista estrangeiros, mas pouquíssimos proce- Ao apresentarmos esse quadro da situação de
dentes do Cone Sul. A dificuldade da presença de Mato Grosso do Sul, julgamos ter contribuído para
turistas na área é causada pela falta de divulgação e um debate que leve em contra os impactos da con-
de infra-estrutura, problema ao qual também já nos' dução da política externa em relação aos interesses
referimos anteriormente. Cabe ressaltar o desperdí- dos Estados da Federação.
cio que esse fluxo de turistas representa, tendo em Acreditamos que, com essas nossas palavras,
vista o crescimento do turismo direcionado para as com esse nosso pronunciamento em relação a Mato
belezas naturais, o ecoturismo, para o qual o Panta- Grosso do Sul, tenhamos dado contribuição modes-
nal Mato-Grossense dispõe de potencial inigualável, ta, porém firme. Os Estados da Federação estão em
sendo uma das maravilhas que o Brasil pode ofere- situação difícil, principalmente os mais carentes,
cer ao mundo. como os das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes-

O Pantanal é a maior planície de i'nundação te, executando-se o Distrito Federal. Por isso, esse
costeira do planeta. Ele nos deslumbra com seus assunto deve merecer a maior atenção por parte
ecossistemas terrestres, aquáticos e semi-aquáticos, desta Casa.
com sua vegetação, que combina o cerrado e as flo- Ao encerrar meu pronunciamento, vejo feliz
restas úmidas, com a rica biodversidade da região. A que temos um sul-mato-grossense na condução dos
região pantaneira ~ gloriosa, esplendorosa, e cabe a trabalhos desta Casa.
nós acolhê-Ia como dádiva da natureza. Contudo, Era o que tinha a dizer.
deve-se ter em mente que a utilização turística da
região deve ser incentivada, levando-se em conside
ração sua condição de santuário ecológico e, conse-
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cadeira da presidência que é ocupada pelo ta a filosofia do bateu-levou. Depois de um
Sr. Nelson Trad 29 sec'retário. entrevero com o Vice-Presidente da Câmara

. Legislativa, Luiz Estevão (PMDB), o jomalis-
O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, ta deixou ontem a direção da gráfica da Câ-

peço a palavra pela ordem. mara, para a qual foi nomeado pelo amigo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Estevão. Tudo por causa de uma nota publi-

E~ a palavra. cada em sua coluna, no Jornal da Comuni-
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or- dade desta semana.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.r'Js e Diz a nota que o ex-Governador Joa-
Srs. Deputados, hoje a Câmara dos Deputados, VIVerá quim Roriz está na mira do Polícia Federal,
um grande dia, porque haverá embate memoravel na que investiga o grampo nos telefones do Se-
Casa. De um lado, estarão aqueles que querem pre- nador José Roberto Arruda e do Ministro
servar a estabilidade econômico-financeira do País; do Rafael Barros Monteiro, do Superior Tribunal
outro, aqueles que pensam nas próxi~ e~~. de Justiça (STJ). Rosa e Silva vasculhou o

Na Câmara dos Deputados há dOIS tiPOS de STJ e descobriu que o Ministro em questão
Parlamentares: os que pensam permanentemente é o relator de sete processos contra Roriz,
no Brasil e os que pensam exclusivamente na próxi- seis dos quais já foram arquivados. Para
ma eleição. Eu sou daqueles que pensam perma- chegar mais perto do que insinua, o colunis-
nentemente no País, por isso o julgamento popular ta resgatou uma foto de Roriz lado a lado
tem-me sido favorável ao longo de sete Legislaturas. com o ex-policial'Romualdo Rocha, o Águia,
Entendo que este meu comportamento tem sido autor do grampo.
con~tantemente testado, sempre recebendo os Na segunda-feira à noite, depois de ler
aplausos do povo da Bahia. o jornal, Estevão ligou para o jC1malista. Disse

Tenho, assim como todos os Parlamentares que a nota estava "causando problemas com
que aqui estão, representação de diversos Prefeitos, a turma do Roriz". A resposta foi imediata.
reuni-me com eles e expliquei-lhes que a estabilida- Uma carta de demissão em que Cláudio Hum-
de das finanças municipais passa, sem dúvida algu- berto explicita a razão de seu desligamento da
ma, pela estabilidade da nossa moeda, o real. E, gráfica: "A Constatação de incontornável in-
para que essa estabilidade tenha curso e sustenta- compatibilidade entre o projeto político do pre-
ção, necessário se faz que eles participem do sacrifí- zado amigo e a liberdade pela qual devo zelar
cio que a Nação--toda hoje suporta. na coluna que agora assino."

_ Interpr~tando esse ~nsamento e essa avalia- Esse problema, Sr. Presidente, é a questão do
çao do conjunto do Brasil, va~os votar favo.rav~l- grampo telefônico aqui na Capital da República,

.~nte ao FEF, para que o P~IS tenha consclên~la grampo telefônico que precisa ser investigado pela
nítida de que.sua repre~ntaçao ~arlamentar está à Polícia Federal. É preciso que o Ministro da Justiça,
altura dos ma~ores ansel.os da ~átna. . Senador lris Rezende, dê total apoio à Polícia Fede-

. Sr. ~resldente, muito ~b~gado pela oportumda- ral para que ela possa investigar a fundo essa ques-
de de mais uma vez voltar a tnbuna. tão da escuta telefônica nesta Capital. Afinal de con-

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, . tas, um Senador da República, o Senador José Ro-
peço a palavm.pela ordem.- '.". berto Arruda, teve seus telefones grampeados, e

O SR. ~RESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. agora a Polícia Federal aponta que foi grampeado
EX- a palavra. por um ex-policial civil que tem agência de detetive

O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF. particular em Brasília, espionando e bisbilhotando a
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- vida alheia.
te, SrIs e Srs. Deputados, o jomal Correio Brazi- Portanto, acho fundamental, Sr. Presidente,
liense de hoje, em sua coluna "Metrópole", da com- que a Polícia Federal vá fundo nessa investigação
petente jornalista Aryamaria Rossi, traz notícia inte- sobre o 'grampo telefônico, pois os Parlamentares
ressante. não podem continuar sendo vítimas desse tipo de

A nota tem o título "Bateu-Levou" e diz o se- ação em'Brasília.

guinte: Quero propor a V. Ex!! que a Mesa da Câmara
Cláudio Humberto Rosa e Silva, ex- dos Deputados também oficie à Polícia Federal no

porta-voz de Fernando Collor, mantém intac- sentido de que os telefones dos gabinetes, dos apar-



o Sr. Nelson Trad, 2!! Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, queiram vir ao plenário, pois precisamos
de quorum para votar matéria constitucional, em be
nefício da Casa e da Nação.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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tamentos, das residências dos Parlamentares sejam O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
vasculhados, para verificar se está havendo esse Ex!! a palavra.
tipo de escuta clandestina, imoral, indecente e que O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF.
providências sejam tomadas. Afinal de contas, os Pela Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Parlamentares não podem ficar sujeitos a meia dúzia te, há aproximadamente cinco dias, a bancada de
de picaretas que ficam por aí bisbilhotando a vida Brasília - ali encontravam-se seis Parlamentares
alheia. eleitos pelo Distrito Federal e também o Governador

Portanto, é importante que a Polícia Federal in- Cristovam Buarque - esteve corn o Ministro do Pla-
vestigue a fundo a relação dessa empresa de inteli- nejamento Antônio Kandir, para tratar de assuntos
gência clandestina, fajuta, chamada Águia, que estava relativos a Brasília: saneamento básico e financia-
bisbilhotando a vida das pessoas, inclusive a do Sena- mentos. Cerca de 15 milhões de dólares foram dirigi-
dor José Roberto Arruda. Apesar de sermos adversá- dos ao Governo local.
rios políticos, não podemos permitir que na Capital da No momento em que aguardávamos a assina-
República viceje esse tipo de comportamento, sob tura oficial, o Ministro Antônio Kandir solicitou ao Go-
pena de Brasília ficar conhecida como a Capital da es- vernador Cristovam Buarque que intercedesse junto
pionagem, como a Capital da insegurança. aos Parlamentares do partido dos Trabalhadores do

Quero neste momento - já fiz pessoalmente - Distrito Federal, partido que apoia o Governador, em
apelar da tribuna da Câmara dos Deputados ao Go- favor da aprovação do FEF, já que as peculiaridades
vernador Cristovam Buarque para que determine à do Distrito Federal são diferentes das do restantes
Polícia Civil do Distrito Federal que investigue para do País. Como se sabe, não há Municípios no Distri-
valer essas empresas clandestinas e o tipo de espio- to Federal.
nagem que essa empresa faz. O Governador Cristovam Buarque não só posi-

Creio que o ex-Governador, no caso do Sr. cionou-se favoravelmente à aprovação do FEF como
Joaquim Roriz, tem de vir à público esclarecer suas também comprometeu-se com aqueles que ali esta-
ligações com a empresa Água. A propósito, o Cor- vam e com a imprensa a fazer um apelo aos Parla-
reio Braziliense de ontem trouxe a foto de Roriz mentares do Distrito Federal no sentido de votarem
lado a lado com o ex-policial Romualdo Rocha, o favoravelmente ao FEF.
Águia, que estava fazendo a escuta dos telefones do Sr. Presidente, tomei conhecimento há instan-
Senador José Roberto Arruda. tes de que o PT não trata essa matéria de forma

O Sr. Cláudio Humberto Rosa e Silva se demi- doutrinária ou ideológica, mas a deixa à convicção
te de um emprego de 5 mil reais - aliás, não se trata de cada um dos integrantes de sua bancada. Assim
de qualquer emprego, mas do de Chefe da Gráfica sendo, estou aqui para fazer um apelo a 50% da
da Câmara Legislativa de Brasília -, em função de bancada do Distrito Federal para que traduza em '10-

importante, informativa e corajosa nota. Apesar de tos o desejo do Governador Cristovam Buarque.
minhas divergências com o Sr. Cláudio Humberto, Aliás, S. Ex!! tem procurado fazer uma administração
devo reconhecer que sua atitude de não esconder a correta e honesta.
notícia e de não se submeter à chantagem, demitin- Assim sendo, apelo ao Deputado Chico Vigi-
do-se do emprego e preservando a liberdade de in- lante, à Deputada Maria Laura, aos Deputados Ag-
formação, foi corajosa. nelo Queiroz e Augusto Carvalho, para que votem a

Quero, portanto, registrar aqui a coragem des- favor da cidade que os elegeu Deputados "Federais,
se jornalista que se demite para não acobertar es- daqueles que deram a eles o legítimo direito de rep-
pionagem resentá-Ios nesta Casa.

Já dei ao Governador Cristovam Buarque mi
nha palavra de que eu votaria a favor do FEF.

Peço a esses Parlamentares a que me referi,
uma vez que o PT não trata essa matéria de forma
doutrinária, que façam valer o mandato legitimamen
te conquistado nas urnas, votando a favor desta ci
dade e dos seus quase 2 milhões de habitantes.

A cidade e todos nós esperamos que os Parla
mentares por mim nomeados votem a favor do FEF
na túrde de hoje.
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Era O que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter

mino à Secretaria da Mesa que faça soar as ca,mpai
nhas.

Srs. Deputados, venham ao Plenário. Precisa
mos de quorum para votação de matéria constitu
cional.

O SR. CUNHA BUENO - sSr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votaremos
agora o projeto referente ao Fundo de Estabilização
Fiscal?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente, Sr. Deputado.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, en
cerrada a discussão a respeito de assunto, agora é
só votar. Peço a V. Ex!! que, além de fazer soarem
as campainhas, dê início ao encaminhamento, para
que, imediatamente após, votemos a matéria. Por
tanto, a presença dos colegas é muito importante
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. De
putado, 'faço eco às suas palavras e reitero a convo
cação dos Srs. Deputados. Precisamos de 308 pre
senças registradas no painel para iniciar a Ordem do
Dia.

O SR. WELSON GASPARINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WILSON GASPARINI (PMDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer um esclarecimento em face de no
tícias que foram divulgadas.

A Associação Brasileira de Municípios tomou
posição para com o pedido de exclusão dos Municí
pios em relação ao FEF. Em absoluto, não estamos
contra o FEF. Meu voto será a favor da prorrogação
do Fundo Estabilização Fiscal. Porém, vamos conti
nuar lutando pela exclusão das verbas dos Municí
pios do Fundo de Estabilização Fiscal.

Tenho informação de que as Lideranças estão
trocando idéias sobre o assunto. Faço um apelo
para que os Prefeitos possam ser atendidos nesse
novo acordo estudado.

Era o que tinha a dizerr

O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB-SC.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, no mundo em
que vivemos, sob o jugo do automóvel, é cada vez
mais importante o trabalho da Polícia Rodoviária,
não só pelo poder repressor de que se investe,
como, sobretudo, pela ação preventiva, pelo esforço
anônimo com que, na solidão das estradas, busca
reduzir o número de acidentes e de vítimas que che
ga a milhares todos os anos. Fosse pequena a tare
fa, aos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal se
contrapõem, no Brasil, a vastidão dos 65 mil quilô
metros de rodovias pertencentes à União, o péssimo
estado em que se encontra a maioria delas e a não
menos deplorável educação do motorista brasileiro.
Por tudo isso, devem-se aos nossos policiais rodo
viários os recursos mínimos para que possam exer
cersua função - de salários compatíveis com o valor
profissional e com a dignidade humana a equipa
mentos modernos e eficazes, sem o que se frustra
rão como trabalhadores e como pessoas cônscias
dos seus direitos e dos seus deveres.

Preocupa-nos, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, saber, segundo manifesto da Federação
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FE
NAPRF - que a instituição atravessa hoje uma das
piores crises da sua existência. Conforme a entida
de, o problema começou quando o Ministério da Ad
ministração transferiu para a folha complementar o
pagamento de ações judiciais específicas da Polícia
Rodoviária Federal, já ganhas e que vinham sendo
pagas desde janeiro deste ano. Ato contínuo, o Mi
nistério da Fazenda, por meio de portaria publicada
no Diário Oficial da União, no dia 4 de junho passa
do, condicionou o pagamento de ações judiciais que
beneficiem o conjunto dos servidores federais a pro
vimento orçamentário. Restrita, segundo a norma le
gai, às demandas que lhe sucedem à edição, apli
cou-se a portaria, indevida e arbitrariamente, às açõ
es anteriores ganhas por patrulheiros da Polícia Ro
doviária Federal.

"Fruto dessa impropriedade, Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, reduziram-se os vencimentos
da classe, uma vez que na folha emitida pelo MARE
calculam-se as obrigações sociais sobre o montante
a receber - incluídas as vantagens das ações -,
mas efetua-se o pagamento com base no total ante
rior ao acréscimo das referidas ações. O resultado é
que aos patrulheiros se paga hoje menos de que ga
nhavam em 1996. São milhares os que, nos últimos
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meses, receberam contracheques negativos, ou
seja, em vez do valor que lhes era devido por um
mês de trabalho, eles é que tinha de comparecer ao
banco para quitar o que deviam à União!

Como se lê no contracheque, referente ao mês
de maio, de um patrulheiro aposentado, no total bru
to de R$1.794,30 fez-se o desconto de R$ 1.791,45
- cabendo-Ihe, portanto, receber a quantia de
R$2,85. No comprovante do mês de junho de um
patrulheiro da ativa, nota-se que, do total bruto de
R$839,94 descontaram-se exatamente R$839,94 
ou seja, não lhe pagou rigorosamente nada! Com o
ganho virtual - para usar o termo da moda -, esse
trabalhador teve de comprar alimentos, pagar o colé
gio de seus filhos, manter em dia o aluguel e, sobre
tudo, policiar, de maneira honrada e honesta, as es
tradas brasileiras, vencendo a tentação do suborno
com que os maus motoristas querem sobrepor-se à
lei.

Este é o drama que vivem hoje os integrantes
da Polícia Rodoviária Federal. Sabemos todos das
dificultades e dos sacrifícios que têm de vencer no
cotidiano da profissão, para que possamos dirigir
com segurança nas estradas brasileiras, quer em
viagens de negócios, quer em passeios turísticos.
No desempenho dos mandatos de Vereador, de De
putado Estadual, de Prefeito Municipal e de Deputa
do Federal que me concedeu o povo de Santa Cata
rina, sou testemunha da competência profissional,
do brio pessoal, da dedicação e do zelo com que se
portam os bravos integrantes da Polícia Rodoviária
Federal.

À valorosa classe dos patrulheiros não reivindi
camos que se concedam privilégios, mas que se
faça unicamente justiça para que, como verdadeiros
anjos das estradas, preservem a paz, a segurança e
a tranqüilidade a que todos temos direito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo

co os Srs. Deputados a virem ao plenário.
A SRA. MARTA SUPLICY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
venho à tribuna para falar sobre as cotas da reforma
eleitoral.

Estou vindo de reunião, em Washington, com
as mulheres líderes da América. A questão discutida
foram as cotas mínimas para as mulheres candida
tas. Para as americanas, hoje é muito difícil entender

o problema, principalmente porque já tiveram ações
afirmativas durante três décadas com a política de
cotas. Apesar de não terem representação alta no
Congresso, acham que hoje não existe clima para tal
nos Estados Unidos, o que é diferente, por exemplo,
na Inglaterra trabalhista de Blair ou agora na França
socialista, onde tantas mulheres foram eleitas, ou
ainda na África do Sul de Mandela. Foi diferente a
posição de toda a América Latina e do Caribe, que
consideram as cotas instrumento imprescindível
para o crescimento do poder político das mulheres.

Gostaria de estar agora conversando com o
Deputado Carlos Apolinário, o Relator - que, aliás
fez brilhante relatório - da Comissão que estuda a
reforma da Lei Eleitoral e reserva uma cota mínima
de 20% para as candidaturas femininas. Primeira
mente, o Brasil é o único País com a cota de 20%.
Na América Latina inteira são de 30%, assim como
no resto do mundo. Portanto, não há razão para este
percentual. Sei que é difícil preencher os 20%. To
dos sabemos, mas o desafio é exatamente o de os
partidos criarem condições para que mulheres pos
sam ser candidatas, não só totalizando 20%, mas
completando os 30%.

Todos os senhores sabem muito bem que
quando são candidatos há uma esposa que fica em
casa, que cuida de seus filhos, da casa; que recla
ma, mas está lá. Quando se trata de candidatura fe
minina, os esposos não fazem esse papel no fim de
semana, não ficam com os filhos, reclamam muito
mais. É muito mais difícil. Os partidos têm de ter a
sensibilidade de criar infra-estrutura para a mulher
que se candidata. Dessa forma, só uma cota de 30%
que pese realmente vai fazer com que os partidos se
sensibilizem com o fato.

Além disso, o Deputado Carlos Apolinário tem
a pretensão - o que acho louvável - de ver seu pro
jeto como embrionário de outro projeto permanente
da reforma eleitoral - e pode vir a ser, tão bem está.
Achamos que isso pode ser verdade.

Foi aprovado na CCJR, na penúltima semana,
por unanimidade, o projeto de lei, com a assinatura
de toda a bancada feminina, relativo a 30% de cotas
para mulheres e para a lei permanente. Então, não
teria sentido ter aprovado na CCJR 30% de cotas.

O Deputado Edinho Araújo propõe no seu pro
jeto original 30% e o Relator simplesmente muda
para 20%, porque acha que tal percentual pode ser
mais· interessante. Não é. A bancada feminina, o
Conselho Nacional da Mulher e até a primeira-dama,
que não tem tanto a ver com isso, querem 30%. As
mulheres têm-se manifestado em todas as suas or-
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ganizaçães, internacional e nacionalmente, por 30% pela decisão imediata que deu à questão de ordem e
de cotas. Então, é absolutamente aleatória a propos- pelas gestões que fez~

ta de 20% do Deputado Carlos Apolinário. Gostaria Soube, inclusive, que V. Exª, sendo conhece-
que S. Ex! a reconsiderasse. A bancada feminina dor da possibilidade da edição de outra medida pro-
fará um abaixo-assinado para que isso seja revisto, visória estabelecendo teto, alertou para os aspectos
porque, para nós, não há por que o Brasil ser o mais jurídicos.
atrasado, não só no Mercosul como na América do Sr. Presidente, tenho o prazer de fazer este re-
Sul, em relação às cotas mínimas de mulheres can- gistro e de cumprimentar V. Ex!! pela sua postura.

didatas. Parabéns, Presidente Michel Temer.
Era o que tinha a dizer. O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- a palavra pela ordem.

do a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, pela O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ordem. EXª a oalavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela or-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de-
te, em razão do grande número de audiências que sejo apenas fazer um registro. Hoje, dia 16 de julho,
estão sendo procrastinadas e remarcadas, solicita- é Dia do Comerciante. Trata-se de categoria que
mos ao Tribunal Superior do Trabalho que estabele- contribui para a riqueza do País, para a geração de
ça norma para que os Juízes-Presidentes das Jun- empregos e para a movimentação da economia.
tas marquem audiências constantemente e, quando Portanto, quero homenagear as entidades, as fede-
for o caso de não se realizarem, que o Presidente do rações de comércio, as associações comerciais e os
Tribunal possa autorizar sua realização, após ouvir o clubes de diretores lojistas.
Órgão Especial. Esta pretensão se deve ao grande Quero dizer da grande importância que há no
número de reclamações trabalhistas que têm havido. setor comercial das pequenas e microempresas, que
Em São Paulo vários trabalhadores têm aguardado hoje lutam com extrema dificuldade para sobreviver
incessantemente as realizações das audiências de devido à falta de recursos para capital de giro e à fal-
instrução e julgamento. ta de acesso ao crédito diante de todas as exigên-

Outro assunto, Sr. Presidente: quero cumpri- cias que as instituições financeiras fazem hoje para
mentar a revista Veja no momento em que entra em facilitar a vida da pequena e microempresa.
vigor uma nova rotativa de fabricação italiana que Sr. Presidente, temos uma frente parlamentar
custou quase 14 milhões de reais e que vai permitir de apoio à pequena e microempresa no Congresso
a impressão de 809 páginas por segundo, o que au- Nacional, na Câmara dos Deputados, que vem lutan-
mentar em 26% a produtividade gráfica da empresa . do para apoiá-Ias, para diminuir suas dificuldades.
que publica Veja, Exame e Cláudia, entre outras. Neste momento, estamos todos empenhados - cada

Sr. Presidente, também aproveito a oportunida- um em seu Estado, cada um dos coordenadores -
de para cumprimentar V. EXª, pois na semana pas- em promover a adesão dos Governos Estaduais aos
sada formulei questão de ordem a respeito da in- Simples. Através dessa adesão, os comerciantes
constitucionalidade de dois artigos da chamada MP que aderirem ao Simples serão também beneficia-
das Viúvas. V. EXª decidiu a questão de ordem e tive dos por uma diminuição, por uma simplificação dos
conhecimento, inclusive, de que o Presidente Michel recolhimentos de seus impostos.
Temer comentou com o Presidente da República a Estamos também lu~ando para que, na votação
respeito daquela medida provisória. Em razão das do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que esta-
gestões de V. EXª, da pronta decisão de V. EXª na rá, se Deus quiser, em agosto, na Ordem do Dia na.
questão de ordem, a medida provisória editada no Câmara, seja facilitado o crédito para capital de giro
sábado revogou aqueles artigos que prejudicavam a e outros benefícios e conquistas, que, temos certe-
pensão e a aposentadoria acumulativa. za, contarão com o apoio do Governo do Presidente

Assim, nós, que temos feito muitas críticas; te- Fernando Henrique Cardoso, assim como contarão,
mos de reconhecer a pronta ação do Presidente da ncô Estados, com o apoio dos Governadores.
Câmara, Deputado Michel Temer, que permitiu que Em nosso Estado de São Paulo, Sr. Presidente,
as viúvas não fossem prejudicadas. Enl nome de to- j&. iniciamos cc,lVersações, e estamos adiantados nas
das elas, cumpnmento V. EXª grande jUrista que é, conversações com a Secretaria da Fazenda no sentido



Pará

Roraima

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrubal Bentes - BlocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocotPMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - BlocoIPDT; Hilário Coimbra 
PSDB; José Priante - Bloco/PMOB; Mário Martins 
BlocoIPMDB; Nícias Ribeiro - PSOB; Olávio Rocha
- PSDB; Paulo Rocha - BlocolPT; Raimundo Santos
- PFL; Socorro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Alceste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Francisco Rodrigues - PFL; Luciano Castro - PSDB;
Luís Barbosa - PPB; Moisés Lipnik - PTB; Robério
Araújo - PFL; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PSDB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
PSB; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.
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de obter a adesão do Govemo de São Paulo ao generalizada no plenário. Dúvidas persistem. Tenho
Simples. Na próxima segunda-feira, estaremos com encontrado descontentes nos corredores da Casa.
o Secretário Vishiaki Nakano, junto com o Presiden- Neste plenário, inclusive recentemente, encontrei-
te do SIMPI, Josehf Curi, e Parlamentares repre- me com o Prefeito de Belo Hozironte, ex-Deputado
ientantes da Assembléia Legislativa para, juntos, Ie- Célio de Castro, que muito nos honra com sua pre-
vannos nossa proposta de adesão do Governo de sença. A manutenção do dispositivo que ainda acar-
São Paulo ao Simples, ao menos até 120 mil reais reta ônus insuportável para os Municípios é algo que
por ano de fundamento, onde se inclui a microem. não podemos aceitar.
"resa. Por essa razão, mandatário dos meus compa-

Finalizando, Sr. Presidente, quero cumprimen- nheiros do Bloco da Oposição, dirijo apelo ao Líder
tar todos os comerciantes do nosso País, em espe- do Governo à Liderança dos partidos que compõem
eial suas entidades, e pequenos e microempresários a base do Governo para dizer que o Bloco da Oposi-
do setor comercial. ção permanece à disposição, num derradeiro estor-

Era o que tinha a dizer. ço, para tirarmos definitivamente o prejuízo dos Mu-
O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, nicípios que ainda subsiste na emenda da Deputada

peço a palavra pela uma Comunicação de Lideran- Veda Crusius.
ça, pelo Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB. Ainda há tempo suficiente para chegarmos a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a um acordo. Para isso, é necessário que haja vonta-
palavra o Deputado José Machado. de política não apenas dos Líderes, mas do conjunto

O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT _ SP. dos Parlamentares desta Casa. Mais uma vez, neste
Como Líder. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden- momento, registro nosso apelo e nossa disposição
te, tenho em mãos manifestação da Confederação para uma negociação que alivie e que retire os Muni-
Nacional de Municípios, com data de 15 de julho, em cípios dos prejuízos que a emenda da Deputada
várias entidades ligadas à Confederação, com nú- Veda Crusius ainda acarreta a eles.
mero significativo de assinaturas, concluem o texto VI- ORDEM DO DIA
dizendo o seguinte: PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES

MOs líderes municipalistas dos Estados DEPUTADOS:
aqui presentes ratificam a decisão da última
assembléia da Confederação Nacional dos
Municípios de reposição integral das perdas
dos Municípios junto ao Fundo de Estabiliza
ção Fiscal.M

Sr. Presidente, cumpro aqui o dever, como lí
der do Bloco da OpOsição, de exortar os Líderes de
todos os partidos a que nesta reta final, no momento
em que estamos prestes a votar a emenda da Depu
tada Veda Crusius, na última hora, no momento final
em que concluímos este processo, continuemos in
sistindo com as Lideranças dos partidos, fazendo
uma conclamação ao conjunto dos Deputados da
Casa, para que façam um esforço derradeiro para
salvar os Municípios do seu prejuízo junto ao Fundo
de Estabilização Fiscal.

As Oposições estão mais uma vez dispostas a
encontrar uma solução negociada que seja capaz de
retirar, de zerar, definitivamente os prejuízos que os
Municípios estão tendo com a proposta que perma
nece sobre a mesa e que consiste na emenda da
Deputada Veda Crusius.

Portanto, externo' o sentimento de inúmeros
Deputados de todos os partidos, pois há inquietação
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Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João
Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB; Luiz Fernando 
PSDB; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior 
PFL; Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Adelaide Nerí - BlocoIPMDB; Carlos Aírton 
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
lares Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco/PMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Udson
Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - BlocoIPMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL; Ha
roldo Sabóia - BlocolPT; Jayme Santana - PSDB;
Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Mauro
Fecury - PFL; Nan Souza - BlocoIPSL; Neiva Moreira
- BlocoIPDT; Pedro Novais - BlocoIPMDB; Remi Trin
ta - PL; Roberto Rocha - PSDB; Samey Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - Blo
co/PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Antônio dos
Santos - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Firmo de
Castro - PSDB; Gonzaga Mata - Bloco/PMDB; Iná
cio Arruda - Bloco/PCdoB; José Unhares - PPB;
José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cristino 
PSDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
Bloco/PMDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pinhei
ro Landim - Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de Ma
tos - PFL; Roberto Pessoa - PFL; RommeJ Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PSDB; Herá
clito Fortes - PFL; João Henrique - Bloco/PMDB;
Júlio César - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Lan
dim- PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB; Ibe
rê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB; Ney Lo
pes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Efraim Mo
rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire 
Bloco/PMDB; Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB;
José Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz Clerot - Blo
co/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB; Roberto
Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - BlocolPT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Bloco/PT;
Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço - PSB; José
Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge - PFL; José Men
donça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Men
donça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo
Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB; Ricardo Heráclio
- PSB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho 
PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavál~nti 
PPB; Silvio Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - Bloco/pr

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Ura - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô 
PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Olavo Calheiros 
Bloco/PMDB; Talvane Albuquerque - P~L.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - Bloco/PMDB; Coriolano Sales 
Bloco/PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - PL; Félix Mendonça ~ PTB; Geddel Vieira
Uma - Bloco/PMDB; Haroldo Uma - Bloco/PCdoB;
Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Car
neiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT; João Al
meida - Bloco/PMDB; João Carlos Bacelar - 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; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Ar
lindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB;Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Blo
co/PMDB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apolinário
- Bloco/PMDB; Carlos Nelson - BlocolPMDB; Celso
Russomanno - PSDB; Couraci Sobrinho - PFL; Cu
nha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figuei
redo - PSDB; De Velasco - Bloco/Prona; Delfim
Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello'- PPB; José
Coimbra - PTB.

, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - a lista
de presença registra o comparecimento de 338 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr% e SIS.
Deputados, estando presente em plenário o Sr. Aécio de
Borba. Vasconcelos, terceiro suplente da coligação
PPRlPMDBlPFUPP/PSD, representando o Estado do
Ceará, em virtude da renúncia do titular, Deputado Ed
son Queiroz, convido S. Exª a prestar o compromisso
regimental, com o Plenário e as galerias de pé.

Comparece à Mesa o Sr. Deputado Aécio de
Borba Vasconcelos e presta o seguinte compromisso:

"PROMETO MAKlTER, DEFENDER
E CUMPRIR- A CONSTITUiÇÃO, OB-

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - P.F!-;
Alexandre Cardoso - PSS; Alexandre Santos :...
PSDB~ Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos -

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - BlocoIPMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Femando Diniz - Bloco/PMDB; Francisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Ibrahi Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro 
PTB; Jaime Martins - PFL; Joana DArc - Bloco/PT;
João Fassarella - Bloco/PT; João Magalhães - Blo
co/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Márcio Rei
naldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco/PMDB;
Mário de Oliveira - PPB; Mauro Lopes - Blo
coIPMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur 
PPB; Octávio Elísio - PSDB; OdeImo Leão - PPB;
Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - Blo
co/PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues
- PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB;
Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB;
Sandra Starling - BlocolPT; Saraiva Felipe - Blo
co/PMDB; Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio
Naya - PPB; Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio
Abreu - BlocoIPDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vit
torio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento 
PPB; laire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - BlocolPT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão 
Bloco/PDT; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão
- Bloco/PMDB.
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João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Car- PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos San-
los Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha tana - Bloco/PT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eu-
- PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; rico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fer-
Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Mo- nando ·Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo-
reira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromon- co/PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
te - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro -
Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PPB; Jandira Feghali - Bloco/PCdoB; João Mendes
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro - - PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho -
Bloco/PDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Simara PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio -
Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal- PL; José Maurício - Bloco/PDT; Laprovita Vieira -
ter Pinheiro - Bloco/PT. PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Már

cia Cibilis Viana - Bloco/PDT; Maria da Conceição
Tavares - Bloco/PT; Milton Temer - Bloco/PT; Miro
Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Franco - Blo
co/PMDB; Noel de Oliveira - BlocoIPMDB; Osmar
Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos
- PPB; Roberto Jefferson - PTB; Robson Romero 
PSDB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo
Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arou
ca _0 PPS; Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe
-PSDB.
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SERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM
ESTAR GERAL DO POVO BRASILEIRO,
SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDA
DE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.H

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
empossado o Sr. Deputado Aécio de Borba. (Pal
mas.)

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

Nl! 449-8, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 449-A, de 1997, que altera dispositivos dos
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, introduzidos pela Emen
da Constitucional de Revisão nº 1, de 1994;
tendo pareceres: da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, péla admissibi
lidade, contra os votos dos Deputados GiI
van Freire, João Natal, Alzira Ewerton, Ibra
him Abi-Ackel, Jarbas Lima, Vicente Cascio
ne, Joana DAre, Matheus Schmidt, Alexandre
Cardoso e, em separado, dos Deputados Luiz
Eduardo Greenhalgh, Sérgio Miranda, José
Genoíno, Marcelo Déda,.·Nilmário Miranda e
Osmir Lima. O Deputado Roland Lavigne
apresentou voto em separado pela admissi
bilidade (Relator: Sr. José Luiz Clerot); e da
Comissão Especial, pela aprovação, com
emenda, e pela admissibilidade e, no mérito,
pela rejeição das 15 emendas apresentadas
na Comissão, com complementação de
voto, contra os votos dos Deputados Gio
vanni Queiroz, Humberto Costa, Paulo Ber
nardo, Sérgio Miranda e Teima de Souza.
Os Deputados Giovanni Queiroz, Fernando
Zuppo, Humberto Costa, Paulo Bernardo e
Teima de Souza apresentaram voto em se
parado conjunto. Tendo sido rejeitados to
dos os destaques apreciados (Relatora: srª
Veda Crusius).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté
ria teve sua votação adiada na sessão por falta de
quorum, quando da votação da emenda adotada
pela Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de preferência nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, Preferência para votação do DVS nº 22,
que destaca a Emenda nº 8, do Deputado Humberto
Costa, anteriormente á Emenda da Deputda Veda
Crusius, relatora da PEC nº 449/97.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado José Machado, Líder do Bloco Parlamentar
PTIPDTIPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar, a votação com a palavra o Deputado
Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, esta votação pode ser decisiva para o
que esta Casa deseja do ponto de vista da votação
do Fundo de Estabilização Fiscal.

Até hoje o Governo não conseguiu realizar a
votação desta matéria, principalmente pela pressão
exercida por Prefeitos de' todo o Brasil, que desejam
que não haja qualquer tipo de confisco no que diz
respeito ao Fundo de Participação dos Municípios.

O que queremos com a apresentação desse
requerimento de preferência? Queremos que a
emenda do Bloco da Oposição, que retira o Fundo
de Participação dos Municípios de qualquer perda
no Fundo de Estabilização Fiscal, seja votada antes
da emenda da Deputada Veda Crusius.

Por que estamos pedindo esta preferência?
Porque, pela interpretação da Mesa, se a emenda
da Deputadao Veda Crusius for aprovada, esta nos
sa emenda será prejudicada, não poderá ser votada.

De modo que os Parlamentares que querem
efetivamente livrar os Municípios dessa perda signifi
cativa, que representa o confisco pelo Fundo de Es
tabilização Fiscal, devem votar pela aprovação do
requerimento de preferência e aí fazermos no plená
rio o acordo que os Prefeitos desejam em todo o
Brasil.

Sras. e Srs. Deputados, esse Governo tem pro
posto a esta Casa, ao Congresso Nacional, um ver
dadeiro suicídio. Propôs que votássemos contra os
aposentados na reforma da Previdência, contra os
funcionários públicos na reforma administrativa, que
brando a estabilidade, ,e ª-gora querem que os Depu
tados votem contra os Municípios, contra os Prefei
tos no proceso de aprovação do FEF. Resta saber a
quem os Parlamentares vão pedir apoio para garan-
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tir O seu retomo a esta C88a se ab Governo aomen- mais uma maneira de o Governo mostrar sua força e
te interessa garantira diminuiçAo do seu rombo sem não questões técnicas.
se preocupar com o défICit cIoapróprios MunicípioS. Por isso, acho que essa emenda, que restitui a

Por esta razão, Sr. Presidénte, 8ncaminhamos plenitude dos recursos dos Municípios, é, antes de
e esclarecemos: o que querem tio-sornente é que mais nada, uam maneira de o Governo entender e
se vote antes da emenda da Deputada Veda Crusius perder essa prepotência. Não há como votar contra
a emenda qu~ garante a' total retirada do Fundo de Município aqui. E eu desafio qualquer Deputado a
Participação dos Municípios do Fundo de Estabiliza- mostrar que os Municípios não vão perder recursos
ção Fiscal. se for aprovado o fundo como está proposto.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, A emenda deixa claro: quem é contra retirada
também peço a palavra para encaminhar favoravel- de recursos dos Municípios tem de aprovar, e, por
mente. , isso, o Partido Socialista Brasileiro vota "sim" à

O SR. PRESIDENTE (MiChel Temer) - Não há emenda.
encaminhamento. Só estio encaminhando Oá auto- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi~

res e os Líderes, nobre Deputado Giovanni Queiroz. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)~ Emvo- -não" à preferência, para que a matéria central pos~

tação o requerimento. Como votam os Srs. Ud,eres? sa ser analisada imediatamente pelo Plenário.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS.,SenU8-. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O

visão do orador.) - Sr. Pi'etidente.,entendemos que â 'PSDB vota "não".
Relatora completa os anseios,do ~brasiIl!Ji~~p.OI: Como vota o Bloco PMDB?
isso, votamoscontraessepedidOde,~~,". O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
_ O SR. ODELMO LEAO,(PPB;-te«3.,$em!""- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

sao do o~dor.) - Sr. P~e"oiPPI;J'eoçam~~ encaminha o voto "não".

ovot~~~:GIOVANNIQu~aROZ'~OT.~·P~. PMD~vo~::n:o~~SIDENTE (Michel Temer) - O
Sem revlsao do orador.) ... Sr. Presidente, aOposI~ ~ .
ção encaminha favoravelrnente'.àpreferênC;iâ, chà~ . Como vota o PFL, Deputado INOCENCIO 011-
mando a atenção dos Sra. Dept$lc:.toSPaI'AQ,fáto.~ velra? ~
que é nesta votação que se define ti@,oiI'rlio,.o"di- . O ~~. INOCENCIO OLlVEI~A (PFL - PE.
nheiro dos Municípios. Não aprovar a preferêrlcia a Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, que esse
esta matéria significa (jizér vota em primeífé)' ttiQâr a destaque desvirtua totalm:nte o ~EF., Se esse des-
emenda da Deputada Veda CrusiiJs, queretiÍ'a di';' taque fosse aprovado, nao preClsanamos votar o
nheiro dos Municipios, ou seja, que~ o direito dà restante do FEF: porque é ~raticament~ a base de
os Municípios terem garantido OlieU Fundo dê:Parti.. tod~ o Fundo. Sa~o ~s 5,6 cnad?s atra~es do Fundo
cipação integralmente. Por isso,"encaminharllosfâ- 'Social de Emergencla, que senam retirados. O se-
voravelmente. ' . gundo, é o imposto retido na fonte dos funcionários

O SR. ALEXANDRE CARDOSO {PB _ AJ. da Un~ão, que seria retirado e t:>das as.outras parce-
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, em qual- las, ~ao qua!.'"o parc:'as. Entao, praticamente, Sr.
quer estudo de repasse aos MunicípiOs hoje tem de PreSidente, nao restana FEF.
ser levado em conta o impactod8 lei Kandir, que Por isso, tenho dúvidas até se essa emenda
está tirando 1 bilhão de reais de ICMS de São PaulO, poderia ser votada, porque inclusive ela foi rejeitada
400 milhões de Minas Gerais, ~mithões do Rio de naquele bloco ontem. E essa emenda sendo votada,
Janeiro, e automaticamente coloca os'Municípios de praticamente extinguiria, não, tem mais nada a ser
pires na mão. " ' votado, acabou. Ela poderia ser uma emenda substi-

Votar qualquer matéria que signifique tirar mais tutiva, aí sim, porque substitui tudo, mas atravé~. de
dinheiro dos Municípios, é querer a faJênciados Mu- u!:" 0YS procurar an~lar t~d? o Fundo ?e Establhza-
nicípios. Não há nenhumá justificativa. a nAoser a çao FiScal, tenho mUItas dUVIdas sobre ISSO.

vontade imrt'Jsitiva do ~mo de dizer: -eu quero. Mas assim, sendo solicito à bancada do Parti-
aprovar". Estamos falanc:m de 390,400 fTIilhões de do da Frente Liberal que vote "não" a essa transfe-
dólares. Só o impacto da lei,Kandir,em Minas foi de rência, que é um absurdo que aconteça.
400 milhões de ICMS, o impacto da mesma lei em O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
São Paulo foi de 1 biltlSo. Então, parece-me .~~ é vota "não".



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim". Quem quer votar pelos Municípios vota
"sim", portanto, pela preferência na votação da
emenda que isenta os Municípios do FEF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

A Liderança do Governo, como vota?

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno faz um apelo para que os Srs. Deputados vo
tem "não". E, naturalmente, se derrotada a preferên
cia, na hora da emenda haveremos de usar a pala
vra para fazer os esclarecimentos devidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Go
verno recomenda o voto "não".

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A vota
ção é simbólica.

Aqueles que estiverem de acordo com o reque
rimento permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O, SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço veri
ficação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi
cação concedida.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".
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Como vota o PFL, Deputado Valeram Costa O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Neto? revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-

O SR. VALERAM COSTA NETO (PFL - SP. minha o voto "não".
Sem Revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re

comenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

.·sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota
"sim". Os Deputados municipalistas votam "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR.MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa matéria
não tem nada a ver com Município. É apenas uma
preferência. O PSDB vota "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria aler
tar o Partido da Frente Liberal que nosso voto é "não".

O SR. GEDOEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
do PMDB é "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - .Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não". .

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileira vota "não" e solicita aos Srs.
Deputados do PTB que venham ao plenário para vo
tar "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
sentar. Tomem seus lugares a fim de ter início a vo
tação pelo sistema eletrônico.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim. Pelos Municípios, "sim".

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno faz um apelo para o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, queiram registrar seus códigos de
votação. Queiram selecionar seus votos. Queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes do
posto se apaguem. Aqueles que não votaram nas
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!!
pode usar o microfone quantas vezes quiser para

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta se
mana acrescenta 1 bilhão para os Municípios.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex!!
que assegure apenas as manifestações "sim" ou
"não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão' do orador.) - Sr. Presidente, quem de
seja salvar os Municípios vota "sim". Para que seja
votada preferencialmente a emenda que retira os
Municípios do FEF, o Bloco vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Gonside
rando que o FEF é fundamental ao Plano de Estabili
zação Fiscal e que ~sta emenda nada acrescenta ao
País, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto
"não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para ga
rantir a votação e melhor discussão do Fundo de Es
tabilização Fiscal, inclusive sua importância para o
plano de estabilização econômica do País o PFL re
comenda o voto "não" a essa preferência.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

o SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem de
seja salvar os Municípios vota "sim". Para garantir a
votação da emenda que retira os Municípios do FEF,
o Bloco vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra..

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Prefei
tos do Brasil esperam o voto "sim".

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 (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria
nada tem a ver com os Municípios, é apenas inver
são de pauta. O PSOB vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR- HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, claro que
esta matéria tem a ver com os Municípios. A inver
são de pauta é justamente para votar a emenda que
isenta os Municípios do FEF.

respectivas bancadas queiram fazê-lo nos postos O SR. JOSÉ MAURfclO - Sr. Presidente,
avulsos. peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. EXª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. JOSÉ MAURfclO (Bloco/POT - RJ.
EXª a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico a

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem V. Ex" que, equivocadamente, votei "sim", mas meu
Voto e' "não".revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota

"não". O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. "

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a falta de costu
me de votar "não" está deixando-me em dúvida.
Apenas para confirmar, meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, dirijam-se ao plenário. Vamos apressar
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 (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"não".



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem de
seja retirar os Municípios do FEF vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota com os Municí
pios, vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa
de todos os Municípios do País e da estabilidade
econômica - o Plano Real-, a maior conquista do
povo brasileiro em todos os tempos, o Partido da
Frente liberal recomenda o voto "não" a essa prefe
rência.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do 'Orador.) - A essa emenda votamos
"sim" para permitir que seja votada a emenda que
retira"Os Municípios do FEF. É apenas um requeri
mento de preferência.
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defender o que quiser. Neste plenário, até piada se O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi-
conta ao microfone. Há alguma irregularidade em se são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota pelos
explicar o que está sendo votado? Municípios e pela estabilidade econômica. Portanto,

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem vota "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mas não é este O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
o procedimento regimental. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. vota "sim" para que seja votada preferencialmente a
Deputados, vamos usar a síntese exatamente neste emenda que retira qualquer prejuízo dos Municípios
momento. Vamos tentar a síntese no encaminha- no FEF.
menta. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
peço a palavra pela ordem. o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Ex!! a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem da Frente Liberal recomenda o voto "não" em defesa
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estão induzindo do Plano Real, maior conquista do povo brasileiro de
os Parlamentares ao erro. todos os tempos, que permitiu a estabilidade e fez

O voto do PSDB é "não". c'om que milhões de brasileiros fossem incorporados
O SR. HUMBERTO COSTA _ Sr. Presidente,. ao processo socioeconômico do nosso País.

peço a palavra pela ordem. Portanto, o PFL recomenda o voto "não" a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. essa preferência.

Ex!! a palavra. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT _ PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 1 bilhão

Sem revisão do orador.) - Deputado Marconi PeriUo, de reais nada pesa para um Fundo que tem 32 bilhõ-
V. E~ é que está induzindo ao erro. es. Porém, para os Municípios brasileiros pesa.

Quem vota pelos Municípios vota "sim". Quem quiser salvar os Municípios vote "sim" para
O SR. JOSÉ ANíBAl- Sr. Presidente, peço a que a emenda seja votada preferencialmente.

O Bloco vota "sim".palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

EXª a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- "não" à preferência.
são do orador.) - O PSDB vota pelos Municípios e O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
vota "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

da Frente Liberal recomenda o voto "não" a essa
preferência.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não".

O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (BlocoIPDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer remis
são de meu voto preliminar: meu voto é "sim".

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado José MaUricio vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não". O PFL re
comenda o voto Mnão!'.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim", para que seja votada preferencialmente a
emenda que livra os Municípios do FEF. O Bloco
vota "sim".

o SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto Mnão".

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição recomenda o voto "sim" em defesa dos
Municípios brasileiros.

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recom~nda o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" à prefe-

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para não ter
erro, o meu voto é MsimM.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr; Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "nãoM.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

20064 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. rência para que possamos votar a emenda da ilustre
Ex!! a palavra. Relatora, e, em seguida, os demais destaques.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. Portanto, o PFL recomenda o voto "não" à pre-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco ferência.
vota "sim", para permitir que a emenda que retira os O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Municípios do FEF seja votada preferencialmente. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- comenda o voto "sim", para que possamos votar pre-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha ferencialmente a emenda que zera as perdas dos
o voto "não". Municípios no FEF.

O Bloco vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consciente
de que com as novas atitudes tomadas pelo Gover
no os Municípios brasileiros praticamente nada per
dem, esta preferência não tem sentido. Portanto, o
Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do PMDB encaminha o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não" e apela a todos os Parlamentares da bancada
que se façam presentes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" a esta pre
ferência, para que possamos votar a emenda da
ilustre Relatora Veda Crusius, que mostra que os
Municípios brasileiros nada perdem com os novos
dados fornecidos pelo Governo.

Portanto, o PFL recomenda o voto "não" á pre
ferência.

O SR. MALULY NETTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, por equívoco d9ve
ria votar "nãoMe apareceu "sim". Queria que anotas
se: meu voto é "não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim", para que preferencialmente seja votada a
eme.nda que zera as perdas dos Municípios no FEF.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não".
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A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. ~r,umaP,8~'su~~iaI de recursos. Portanto,
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lid~ essa P.referênc~ rii()pfO,cede.
rança do PMDB pede aos Srs. Deputados que ve- , 'O Partick)~Frente,l.b;tral recomenda o voto
nham ao plenário, pois já estamos em processo de·.·' ,,'" ':,' "". '
votação. . " _ • "QSR.'"",~I!RrO, CosTA (BIocoIPT - PE.

E a Liderança do PD~B recomenda o voto' nao ~ Sem~9 dQ ,oradot'.) ,,,,,,:8r. Presidente, o Bloco
O SR~ ODELMO LEAO (PPB - MG. Sem revi- vota ;~il1l·. pa~ que Mja,votada preferencialmente a

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha em8nd.à,ql,fe ~e,. "", ~rda8dos Municlpios.
o voto "não". ' O Bloco vota ·sim·.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDS'- GO. sem ' ',OM. AécIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não·. aio do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não".

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem O SR. ODELIIO LEAo (PPB - MG. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB encaminha
PMDB/PSUPSD/PRONA encaminha o voto "não· e o voto .não••
apela aos Srs. Parlamentares que venham ao plená-
rio, a fim de encerrarmos esta votação e começar- A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
mos outras, pois ainda há várias votações importan- Sem revisão da orado,..) - Sr. Presidente, o PMDB

vota ·não·. Pedimos a atenção dos nossos compa-
tes a serem feitas no dia de hoje. nheiros do PMDB: o voto é .não".

O Bloco encaminha o voto "não".
O SR. AÉCIO DE BORBA _ Sr. Presidente, O SR. HUMBERTO'ÇOSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. '
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra. Ex' a palavra.

O SR. AÉCIO DE BORBA (PPB _ PE. Sem re- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu nome não Sem revisão do orador~) - Sr. Presidente, quem vota
consta no painel. Meu voto é "não". pelos Municlpios vota ·sim·, para que a emenda que

O SR. RONALDO CEZAR COELHO _ Sr. Pre- zera as perdas dos Municlpios, possa ser votada
preferencialmente.

sidente, peço a palavra pela ordem. O SR. ODELMO LEAo _ Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. a palavra pela ordem.

EXª a palavra.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB _ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- Ex' a palavra.
rança do Governo encaminha o voto "não". ' O SR. ODELIIO LeAo (PPB - MG. Sem revi-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT _ PE. sãO do onidor.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
ovoto·não".Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

vota "sim", esclarecendo a todos os Parlamentares O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
que desejam zerar as perdas dos Municípios com o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se essa
Fundo de Estabilização Fiscal que devem votar preferência nlo,aconteeer, não poderemos zerar as
"sim", para que a emenda que zera essas perdas perdas dos MUl)lclpios~ Por,isso o Bloco vota "sim".
seja votada preferencialmente. .' O:SR~'()DEUIOLEÃO (PP~ - MG. sem revi-

O Bloco vota "sim". Ãerdo orador.) ~~Sr. Presidente, o PPB encaminha
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. o voto ~nãQ·:'".: .

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na certeza ,"0 SR. BONALDO CEZAR COELHO (PSDB -
de que deveremos votar a emenda da ilustre Relatora RJ.SemréYidO'tIOoradOr;)~ Sr. Presidente, a Lide- ,
Veda Crusius, que mostra que o Govemo foi sensível, rança do:Govemo'enCamInha o voto "não".
reduzindo a praticamente zero a perda dos Municípios .:" ,O "SR. 'INOCêNCIO' OUVEIRA (PFL - PE.
brasileiros, inclusive com novos recursos que serão Sem RMsãodóoradOi'~) ~ Sr. Presidente, o Partido
liberados pelo BID, temos certeza de que, ao invés da Frente Liberal recomenda o voto "não·.
de perder, os Municípios vão ganhar. ',' A:SRA. liMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.

No primeiro Fundo Social de Emergência, no Sem'revisão da oradora~) - Sr. Presidente, o PMDB
primeiro FEF, nada receberam. Mas agora vão rece- vota "não·. ' . .,
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o SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
rr.· .são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
t,.dhista recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário,
pois estamos em votação de matéria constitucional.
Portanto, o voto é fundamental.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

-O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim", para que a emenda que zera as perdas
dos Municípios seja votada preferencialmente. Sem
esse requermento de preferência não será possível
zerar as perdas dos Municípios no FEF. Por isso o
Bloco vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz um apelo
aos Srs. Parlamentares para que venham ao plenário,
a fim de que possamos concluir essa votação.

Preci~amos concluir a votação do FEF, que é
uma emenÇ:fa constitucional, e, portanto, requer um
quorum qualificado de três quintos - 308 votos a fa
vor, ainda ~sta noite. Trata-se, no caso, de um re
querimento de preferência.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
lão", para que possamos discutir e, com a nossa

consciência e responsabilidade perante a história
deste País, votar de acordo com o que desejamos
de melhor para os Municípios brasileiros. Portanto, o
Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não·.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa
da autonomia e da independência da Federação, re
comendamos o voto "sim", para que seja votada pre
ferencialmente a emenda que zera as perdas dos
Municípios. O Bloco da Oposição vota "sim".
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco do
PMDB vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Parti
do da Frente Liberal reitera o apelo aos Srs. Depu
tados no sentido de que acorram ao plenário, para
que possamos concluir a votação desse requeri
mento e iniciar a votação da emenda sobre o FEF.
Precisamos concluir essa votação na noite de
hoje. Trata-se de emenda da mais alta importância
para o País.

Portanto, o PFL recomenda o voto "não" ao re
querimento de preferência encaminhado pela Lide
rançado PT.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
recomenda o voto "não" ao requerimento de prefe
rência.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "sim", para salvar os Municípios das
perdas do FEF.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lide
rança ,do PMDB solicita aos Srs. Deputados que ain
da não votaram que venham ao plenário.

O PDMB recomenda o voto "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO~ Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim", para que tenhamos o direito de votar a
emenda que zera as perdas dos Municípios no FEF.
O Bloco vota "sim". Quem defende os Municípios
também vota "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem.revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - O Partido Trabalhista Brasileiro
recomenda o voto "não".



O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim" para que seja votada preferencialmente a
emenda que zera as perdas dos Municípios no FEF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Fren
te LiberaL~l1lenda ~voto "não" a esta preferência, a
fim devotar e discutir a emenda da ilustre Relatora De
putada Veda Crusius. Caso aprovada esta preferência,
o FEF praticamente não teria mais sentido.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é
uma votação por maioria simples e poderia ser con
cluída agora. É apenas uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
mais quatorze Deputados na Casa. Venham votar.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
votá "sim", preferência para a emenda que zera as
perdas dos Municípios.

O Bloco vota ·sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda.
o voto "não" e solicita a sua bancada que permane
ça em plenário.

O PPB encaminha o voto "não".

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PMDB
encaminha o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão·do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re
comenda o voto "sim", para que tenhamos o direito
de votar preferencialmente a emenda que livra os
Municípios do FEF. Para zerar as perdas dos Muni
cípios com o FEF, o Bloco vota "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, cenham ao plenário. Há mais 21 Depu
tados na Casa. Venham votar!

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venham vota
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. "sim", para que tenhamos o direito de discutir e votar
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re- a emenda que zera as perdas dos Municípios no
comenda o voto "sim", para que tenhamos o direito FEF.
de discutir e votar a emenda que zera as perdas dos O Bloco vota "sim".
Municípios. Do nosso lado esquerdo estão os repre- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
sentantes das associações, confederações e federa- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
ções de Prefeitos não para pressionar os Parlamen- o voto "não".
tares, mas para dizer das suas esperanças de que
esta Casa dê um voto autônomo e vote essa emen
da, zerando as perdas dos Municípios. Por isso, o
Bloco vota "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não" e solicita a presença de toda a
bancada.

O SR. ROBSON TUMAN (Bloco/PSL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSUPSD/PRONA encaminha o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re
comenda o voto "sim" para termos o direito de votar
preferencialmente a emenda que zera as perdas dos
Municípios brasileiros com o FEF. Portanto, o Bloco
encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
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Alzira Ewerton - PSDB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Cláudio Chaves - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Não
Oscar Andráde - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PFL - Não
Luciano Castro - PSDB - Não

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- Luís Barbosa - PPB·- Não
cerrar a votação. Moisés Lipnik - PTB - Não

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Robério Araújo - PFL - Não
peço a palavra pela ordem. Salomão Cruz - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Amapá
EXª a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Antônio Feijão - PSDB - Não
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda existem Eraldo Trindade - PSDB - Abstenção
onze Parlamentares que não votaram. Fátima Pelaes - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E que Gervásio Oliveira - PSB - Sim
devem permanecer no plenário, porque teremos ou- Murilo Pinheiro - PFL - Não
tras votações. Raquel Capiberibe - PSB - Sim

Vou encerrar a votação. Sérgio Barcellos - PFL - Não
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Valdenor Guedes - PPB - Sim

solicitamos mais um minuto de compreensão.
O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente, Pará

peço a palavra pela ordem. Anivaldo Vale - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Sim

EXª a palavra. Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA. Benedito Guimarães - PPB - Não

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
de registrar meu voto "sim". Geraldo Pastana - Bloco/PT - Sim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois Gerson Peres - PPB - Não
não, Deputado. Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, Hilário Coimbra - PSDB - Não
peço a palavra pela ordem. José Priante - Bloco/PMDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Mário Martins _ Bloco/PMDB - Não
Exª a palavra. Nícias Ribeiro - PSDB - Não

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem Olávio Rocha _ PSDB _ Não
revisão do orador.) - O PTB recomenda o voto "não"

Paulo Rocha - Bloco/PT - Sime conclama os Srs. Deputados que venham a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Está Raimundo Santos - PFL - Não

encerrada a votação. Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa Vic Pires Franco - PFL - Não

vai anunciar o resultado da votação: Amazonas
VOTARAM:
Sim: 143
Não: 339
Abstenções: 5
Total: 487
É rejeitado o requerimento solicitando preferên

cia para votação do Destaque para Votação em Se
parado nº 22.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:
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Acre

Adelaide Neri - BlocolPMDB - Não
Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PFL - Sim
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Osmir Uma - PFl- Não
Regina Uno - Bloco/PMDB - Não
Zila Bezerra - PFl- Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Não
Darci Coelho - PPB - Não
Dolores Nunes - PPB - Não
Freire Júnior - BlocolPMDB - Não
João Ribeiro - PPB - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Udson Bandeira - BlocolPMDB ~ Não

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Pl- Sim
César Bandeira - PFl- Não
Costa Ferreira - PFl- Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - Pl- Sim
Haroldo Sabóia - BlocolPT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Nan Souza - Bloco/PSL - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco/PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Unhares - Bloco/PT - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim

Leônidas Cristino - PSDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PFl- Não
Roberto Pessoa - PFl- Sim
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PSDB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio César - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
Iberê Ferreira - PFL - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco/PMDB - Sim
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Antônio Geraldo - PFL - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
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Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Sim
Aécio Neves - PSOB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMOB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PPB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não

Gonzaga Patriota - PSB - Sim Eujácio Simões - PL - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Sim Félix Mendonça - PTB - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não Geddel Vieira Lima - BlocolPMOB - Não
João Colaço - PSB - Sim Haroldo Lima - BlocolPCdoB - Sim
José Chaves - Bloco/PMOB - Não Jaime Fernandes - PFL - Não
José Jorge - PFL - Não Jairo Azi - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não Jairo Carneiro - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSOB - Não Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
Mendonça Filho - PFL - Não João Almeida - Bloco/PMOB - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim João Carlos Bacelar - PFL - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Não João Leão - PSOB - Não
Pedro Corrêa - PPB - Não Jonival Lucas - PFL - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim José Carlos Aleluia - PFL - Não
Roberto Fontes - PFL - Não José Lourenço - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não José Rocha - PFL - Não
Sérgio Guerra - PSB - Sim Leur Lomanto - PFL - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não Luís Eduardo - PFL - Não
Sílvio Pessoa - BlocolPMDB - Não Luiz Alberto - BlocolPT - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não Luiz Braga - PFL - Não
Wolney Queiroz - BlocolPOT - Sim Luiz Moreira - PFL - Não

Alagoas Manoel Castro - PFL - Não

Albérico Cordeiro _ PTB _ Não Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não

Augusto Farias - PPB - Não
Benedito de Lira _ PFL _ Não Pedro lrujo - BlocolPMDB - Não

Prisco Viana - PPB - Sim

~:~~~~h;o~r::~~~~:~ Sim Roberto Santos - PSDB - Não
José Thomaz Nonô _ PSDB _ Não Roland Lavigne - PFL - Não

Sérgio Carneiro - BlocolPOT - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Não Severiano Alves _ Bloco/PDT _ Sim
Olavo Calheiros - Bloco/PMDB - Não

Simara Ellery - BlocolPMOB - Não
Talvane Albuquerque - PFL - Não Ursicino Queiroz _ PFL _ Não

Sergipe Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - PMN - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - Bloco/PMDB - Sim
Conolano Sales - Bloco/PDT - Sim
[y'mingos Leonelli - PSDB - Não



Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral 7"' PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
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Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Não Arolde de Oliveira - PFL - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não Candinho Mattos '- PSDB - Não
Jaime Martins - PFL - Não Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Joana DArc - Bloco/PT - Sim Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim Cidinha Campos - Bloco/PDT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMDB - Não Eurico Miranda - PPB - Não
José Rezende - PPB - Não Fernando Gabeira - PV - Sim
Lael Varella - PFL - Não Fernando Gonçalves - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não Fernando Lopes - Bloco/PDT - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não Francisco Silva - PPB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não Itamar Serpa - PSDB - Não
Neif Jabur - PPB - Não Jair Bolsonaro - PPB - Não
Octávio Elísio - PSDB - Não Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não João Mendes - PPB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Sim Jorge Wilson - PPB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não José Carlos Coutinho - PFL - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não José Carlos Lacerda - PSDB - Não
Raul Belém - PFL - Não José Egydio - PL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não José Maurício - Blocc/PDT - Sim
Romel Anízio - PPB - Não Laprovita Vieira - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não Laura Carneiro - PFL - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim Lima Netto - PFL - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Não Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT - Sim
Sérgio Naya - PPB - Não Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Sim Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não Osmar Leitão - PPB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não Paulo Feijó - PSDB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim Roberto Campos - PPB - Não

Espírito Santo Roberto Jefferson - PTB - Não
Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não Robson Romero - PSDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Não Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não Ronaldo Santos - PSDB - Não
João Coser - Bloco/PT - Sim Rubem Medina - PFL - Não
Luiz Buaiz - PL - Sim Sérgio Arouca - PPS - Sim
Luiz Durão - Bloco/PDT - Sim Simão Sessim - PSDB - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não Vanessa Felippe - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não São Paulo
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim ..
Roberto Valadão _ Bloco/PMDB _ Não Adhemar de Barros Filho - PPB - SI~

Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Nao
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
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Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB - Não
Oswaldo Soler - PSDB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Robério Silva - PFL - Não
Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim

Barbosa Neto - BlocolPMDB - Não
João Natal- BlocOIPMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - Blocp/PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - PFL - Não

Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não

Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não

Pedro Canedo - PL - Não

Pedro Wilson - BlocolPT - Sim

Roberto Balestra - PPB - Não

Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não

Sandro Mabel- B!oco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Não

Amaldo Faria de Sá - PPB - Sim Silvio Torres - PSDB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não Teima de Souza - Bloco/PT - Sim
~ Kara - Bloco/PMDB - Não Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ayres da Cunha - PFL - Não Ushitaro Kamia - PPB - Não
carlos Apolinário - BlocolPMDB - Não Vadão Gomes - PPB - Não

.Carlos Nelson - BlocolPMDB - Não Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não Vicente Cascione - PTB - Sim
CQlJraci Sobrinho - PFL - Não Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não
Cunha Bueno - PPB - Sim Wagner Salustiano - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Não Welson Gasparini - PSDB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Não Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
De·Velasco - Bloco/Prona - Não
DeHim Netto - PPB - Não

:J)adlip Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não

, Eduardo Coelho - PSDB - Não
',; E.duardo Jorge - Bloco/PT - Sim
': fausto Martello - PPB - Não
"1,., .,

·:.femando Zuppo - Bloco/PDT - Sim
.ifranco Montoro - PSDB - Não

; Hélio Bicudo - BlocolPT - Sim
••1 Hélio Rosas - BlocolPMDB - Não

. .JQão Mellão Neto - PFL - Não
João Paulo - BlocolPT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não

..José Aníbal- PSDB - Não
~ Augusto - Bloco/PT - Sim
José Coimbra - PTB - Abstenção
Jpsé Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
Koyu lha - Ps,pB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
·Luciano Zica - Bloco/PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
~uiz Máximo -. PSDB - Não
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim

. Marquinho Chedid - BlocolPSD - Não
~r:ta Suplicy - BlocolPT - Sim
Nichel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (art.
17, § 1Q

• do RICO)
"'elson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
.' .
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco/PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
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Mato Grosso do Sul Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Dilso Sperafico - Bloco/PMDB - Não Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Não Paúlo Bauer..;. PFL - Abstenção
Marçal Filho - BlocolPMDB - Não Paulo Bornhausen - PFL - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não Paulo Gouvea - PFL - Não
Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Não Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Nelson Trad - PTB - Não Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não Vânio dos Santos - Bloco/PT - Sim

Saulo Queiroz - PFL - Não Rio Grande do Sul

Paraná Adão Pretto - Bloco/PT - Sim

Abelardo Lupion - PFL - Não Adroaldo Streck - PSDB - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não Adylson Motta - PPB - Sim
Antônio Ueno - PFL - Não Aírton Dipp - Bloco/PDT - Sim
Basílio Villani - PSDB - Não Arlindo Vargas - PTB - Não
Chico da Princesa - PTB - Sim Augusto Nardes - PPB - Não
Dilso Sperafico - PPB - Não Carlos Cardinal- Bloco/PDT - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Não
Fernando Ribas Carli - Bloco/PDT - Sim Ênio Bacci - Bloco/PDT - Sim
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim Esther Grossi - Bloco/PT - Sim
João Iensen - PPB - Não Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
José Borba - PTB - Não Fetter Júnior - PPB - Sim
José Janene - PPB - Não Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não Jair Soares - PPB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não Jarbas Lima - PPB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim Júlio Redecker - PPB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Não Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Não.
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim
Nedson Micheleti - BlocolPT - Sim Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim
Odílio Balbinotti - PSDB - Não Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim Nelson Marchezan - PSDB - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Sim Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Paulo Cordeiro - PTB - Sim Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Não Paulo Paim - Bloco/PT - Sim
Ricardo Barros - PPB - Não Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Sim Renan Kurtz - BlocolPDT - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim
Werner Wanderer - PFL - Não Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Sim

santa Catarina Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Não

Dejandir Dalpasqualle - BlocolPMDB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Dércio Knopp - Bloco/PDT - Sim passar à votação da emenda adotada pela Comis-
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não são Especial, ressalvados os destaques.
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ A Co-
Hugo Biehl - PPB - Sim missão Espeelat ao apreciar a proposta, ofereceu à
João Pizzolatli - PPB - Não mesma e vou submeter a votos a seguinte...
~Q.l?~ Carlos Vieira- PFL-Aóstenção EMENDA, RESSALVADbs OS DESTf1~~

Mário Cavallazzi - PPB - Não QUES:
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Introduzam-se um novo art. 3ll, um art. 4ll e um 1996, quando já se sabia da perda para os Municí-
art. 52 com a redação abaixo, renumerando-se o pios, o Govemo assegurou a esta Casa, para apro-
atual art. 32, para art. 62: var a prorrogação, que os Municípios seriam com-

-Art. 3ll A União repassará aos Municí- pensa~ posteriormente. Isso t~ nós sabemos
pios, do produto da arrecadação do Imposto que nao aconteceu. O Governo nao honrou o que
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na- prometeu no ano de 1996.
tureza, tal como considerada na constituição Agora, estamos discutindo com toda a clareza
dos fundos de que trata o art. 159, I, excluí- e percebemos a exatidão das perdas dos Municí-
da a parcela referida no art. 72,1, do Ato das pios. Vamos votar aqui a prorrogação dessé-Fundo
Disposições Constitucionais Transitórias, os que, se aprovada, valerá até 199 e provocará, para
seguintes percentuais: todos os Municípios brasileiros, uma perda de 1 bi-

I
. t . . - . . lhão e 171 milhões nesse período.

- um In elro e C1nquenta e seiS centéSimos
por cento, no período de 01 de julho de 1997 a 31 de .0_Governo Federal teve inúmeras sinalizações da
dezembro de 1997; Oposição e da sua base de que poderíamos negociar,

11 - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco de quepode~ d~r a pro~o do FEF, das-
milésimos por cento, no período de 01 de janeiro de de que os MunlClplOS nao fossem penalizados.
1998 a 31 de dezembro de 1998; e Os Prefeitos têm feito uma pressão muito gran-

111 - dois inteiros e cinco décimos por cento, no ~, não apenas e~ Brasília,. mas nos ~~dos. E é
período de 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro Visível o constrangimento da Imensa malona dos De-
de 1999. putados para votar o projeto que, sabem, vai prejudi-

Parágrafo único. O repasse dos recursos de car as combalidas finanças dos nossos Municípios.
que trata o caput obedecerá à mesma periodicidade Portanto, Sr. Presidente, neste momento, que-
e aos mesmos critérios de repartição e normas ado- ro fazer um apelo. se aprovarmos a emenda da De-
tados no Fundo de Participação dos Municípios, ob- putada Veda Crusius não teremos possibilidade de
servado o disposto no art. 160 da Constituição.- votar a outra emenda assinada pelo Deputado Hum-

-Art. 42 Os efeitos do disposto nos arts. 1ll e 2ll bert~ ~?sta, que elimina totalmente as perdas dos
desta Emendas são retroativos a 01 de julho de MunJelplOs. Este é o ponto fundamental. Não pode-
1997. mos aprovar essa emenda, porque depois não tere-

Parágrafo único. As parcelas de recursos desti- mos outrac~~ de consertar o dano q~e cau~re-
nados ao Fundo de Estabilização Fiscal e entregues mos aos MunJelplos. Portanto, essa é a drscussao.
na forma do art. 159, I, da Constitui@o,.-nC;>J)19ríodo Não estou pedindo para nenhum Deputado vo-
compreendido entre 01 de julho e 1997 e a data de tar contra o FEF. Estou pedindo para votarmos con-
promulgação desta Emenda, serão deduzidas das tra essa emenda que causa um prejuízo acumulado
cotas subsequentes, limitada a dedução a um déci- de 1 bilhão, 161 milhões para os Municípios nesse
mo do valor total entregue em cada mês.- período. E o Governo, a despeito de todas as sinali-

-Art. 5º Observado o disposto no artigo ante- za~ q~e fizemos, tem se mostrado absolutamen-
rior, a União aplicara as disposições do art. 3ll desta te Intransigente.
Emenda retroativamente a 01 de julho de 1997.- O Fundo vai mobilizar, nesses dois anos e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para meio em que vigorará, quase 70 bilhões de reais! E
encaminhar contra, concedo a palavra ao Deputado o Governo não abre mão de prejudicar os Municípios
Paulo Bernardo. em 1 bilhão e 100 milhões. Isso nos dá, 1,5%, Srs.

O SR. PAULO BERNARDO (BIocoIPT-PR. Sem Deputados.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Das duas uma: ou o Governo, ao blefar dessa
putados, a emenda da Deputada Veda Crusius repre- maneira, considera que os Deputados são como car-
senta, mas insuficiente, avanço nas negociações e não neiros que vão para o matadouro, ou, então, ele não
atende os anseios da maioria dos Deputados desta precisa tanto do FEF corno está dizendo. Provavel-
Casa e a totalidade dos Prefeitos que acompanham mente a principal hipótese é que o FEF não é tão im-
um grande inte~ essa votação de hoje. portante como o Governo tem dito.

Quando o Fundo de Estabilização Fiscal foi crio. Srs. Députados, desafiamos por diversas vezes
do, em 1994, havia a garantia do Governo de que os o Deputado Luís Eduardo, como Líder do Governo, o
Municípios nada perderiam com sua criação. Em Deputado Inocêncio Oliveira, a Deputada Veda Cru-
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sius, Relatora, e nos comprometemos a sentar e ne- sejo de estabilidade da Nação, aos companheiros
gociar. O Governo tem se recusado sisterna1icamen- que têm compromisso maior com a Nação, aos que,
te. como disse há pouco, sabem que não temos com-

Portanto, só nos resta, nós que querernos pro- promisso com a próxima eleição. A Nação é etema,
teger a Federação, os Municípios, votar contra essa eleições teremos muitas. Os que fICarem ao lado da
proposta e forçar o Governo a sentar-se à mesa Nação, voltarão; os que ficarem contra o Brasil irão
para uma <tiscussão séria no sentido de zerar todas para casa definitivamente, porque esse é o lugar
as perdas dos Municípios. certo para os que se negam a prestar um serviço à

Pátria.Portanto, peço o voto contrário. Vamos votar
contra. O projeto continuará em discussãQ, continua- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
rá havendo diálogo e negociação, que infelizmente peço a palavra pela ordem.
faltaram até agora. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Sr. Presidente, Ex.
1

a palavra.
peço a palavra pela ordem. .O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco PT - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
V.Exa a palavra. Ex.1 que determine que os alto-falantes deste lado fi

quem no mesmo volume do outro, porque do lado de
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB-PB. cá é absolutamente inaudível o que está sendo dito

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- pelo orador.
ção anterior o meu voto foi Mnão

M
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- a palavra ao Deputado José Genoíno para falar contra.
do a palavra ao nobre DeputadC) José Lourenço para O SR. JOSÉ GENOfNO (BlocoIPT - SP. Sem
encaminhar a favor. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL-BA. Sem revi- putados, essa é uma questão qualquer. Não esta-
são do orador.) - Sr. Presidente, se o Governo der o· mos aqui discutindo se o que está em jogo é o futuro
céu, aliás, o céu não, se oferecer o inferno à Oposi- do Brasil ou o do Plano Real, se o futuro de ambos
ção, - porque eles estão mais para o inferno do que está a depender da emenda que vamos votar. Esta
para céu - eles também votarão contra, pois não que- Casa, representada pela maioria governista, está fa-
rem votar, não estão aqui para defender Município coi- zendo uma confissão pública de que há algo ruim no
sa nenhuma. Não estão interessados em Município, reino da Dinamarca, que há algo perigoso com rela-
mas sim em desestabilizar o País, e através da deses- ção ao País, se o que está sendo colocado é o risco
tabilização financeira do País inviabilizar o Plano Real para o Plano Reat-ou o risco para o futuro.
e ganhar as eleições. Eles querem que à política finan- Não podemos fazer uma discussão terrorista,
ceira do Governo fracasse para chegar o poder. nem maniqueísta, mas uma discussão lúcida, racio-

Não, não é esse o caminho da Oposição de um . nal, com argumentos. E o que está em jogo é a aná-
País que pretende ser sério. Que se faça oposição, Iise que quero fazer do pacto federativo. O Fundo
todos a estimulamos, mas permanentemente. Oposi- Social de Emergência transformou em permanente o
ção ao Brasil, isso não aceitamos silenciosamente. que era provisório, como uma precondição para via-
Temos de aceitar a convivência democrática de paí- bilizar o Plano Real. Estamos prorrogando o Fundo
ses como o Brasil. A maioria nos apoia para dizer de Estabilização Fiscal às custas de algo muito im-
não a eles e sim ao Brasil. portante neste País, que é o pacto federativo.

Senhores da Oposição, hoje, fiquem certos O que a Constituição de 1988 deu aos municí-
V.Exas., acabam de nos dar a oportunidade de sa- pios com a mão esquerçfa, a prorrogação do FEF
ber quantos somos. Éramos 339, talvez agora seja- está tirando com a mão direita. O êxito de políticas
mos 345, mas partimos para a votação na certeza públicas, de projetos alternativos, a viabilidade dos
de que o Brasil terá, hoje, nesta Casa, o FEF apro- municípios, que foi cantada em prosa e verso na
vado e a certeza de que o Plano Real não será o fra- eleição de 1996, esta sendo sacrificada ao tirar 1 bi-
casso que a Oposição deseja e para o qual trabalha Ihão dos municípios
diuturnamente. Alguém pode dizer que eles não perdem 1 bi-

Peço aos meus companheiros, aos companhei- Ihão. Deixam' de 'ganhar 1 bilhão. Pergunto: por
ros de diversos partidos que apóiem o projeto, aos que a União não pode deixar de ganhar o Fundo
companheiros que, como nós, estão imbuídos do de- de Participação dos Municípios? Por que a União
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não faz um outro modelo, de ajuste das contas pú- Concluíndo, Sr. Presidente, um plano econômi-
blicas? Por que a União não enfrenta a questão fis- co não é um fim em si, mas um meio para produzir
cal e a crise das contas públicas através de uma re- um País justo, mais democrático, mais igualitário e
forma tributária e fiscal, estrutural, profunda e coe- mais recente. O que estamos fazendo é sacrificar
rente? seriamente o pacto federativo para resolver o ajuste

Estamos remendando o tecido enfraquecido das contas do Governo Federal, que não quer en-
do pacto federativo. Os municípios vão entrar frentar uma reforma tributária e fiscal profunda, es-
numa situação de penúria. Isso vai agravar a trutural e prgânica para nosso País.
questão social do País, porque os investimentos Por isso, somos contra essa emenda. Não é
em saúde, em educação, em saneamento básico, uma reforma administrativa. É um remendo, um
a capacidade do poder local ficará sacrificada por tapa-buraco, é empurrar com barriga. E isso vai
esse modelo de reforma tributária e fiscal que não agravar-se.
tem nada de moderno, de racional. É uma reforma Amanhã iremos discutir a crise dos Municípios,
que busca tencionar equivocadamente a visão uni- quando o necessário é a dos Estados. Espero que
tarista de colocar o poder da União como determi- este remendo não ponha em risco o que um argu-
nante para viabilizar o ajuste das suas contas e mento terrorista coloca em ralação ao Plano Real.
não um pacto federativo democrático que capacite, Se há tanto risco por causa do tipo de Fundo de Es-
na. descentralização do poder, o município, o papel tabilização Fiscal, o Governo tem de admitir que a
dos Estados. administração das suas contas está equivocada.

Por que não aceitam retirar o FPM? Por que sa- Portanto, a solução' é outra, o caminho é outro,
crificam o Fundo de Participação dos Estados? Por - não se deve sacrificar os Municípios. Esta é uma
que sacrificam o Fundo de Apoio ao Trabalhador? É discussão ideológica como querem fazer, não é uma
como salvar uma concepção unitarista de um Estado discussão entre a Oposição e a Situação., mas, de
centralizador, com a hegemonia de um Govemo que fato, entre quem quer um pacto federativo e um Es-
ganhou o direito à reeleição dos mais fracos, tirando tado unitário, falido, comprometendo as finanças pú-
do Poder local, que já vive uma situação de crise, blicas e a saúde de Estados e Municípios.
aquele gás, aquele alívio que faz com que o poder 10- Por isso, somos contra prorrogação do Fundo
cal viabilize uma relação diferente com o cidadão, uma de Estabilização Fiscal. (Palmas.)
relação diferente com os seus eleitores. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-

Estamos agravando o pacto federativo. Já es- do a palavra ao nobre Deputado Luís Eduardo para
tamos vendo os sinais de deterioração com a crise falar ao favor da matéria.
da segurança pública. Já estamos vendo a falência O ~R. Luís EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
na capacidade de investimento do Poder Público. E do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos ainda sacrificando essas pequenas unida- pelo que pude ouvir do pronunciamento do nobre
des com o argumento de que tudo isso põe em risco Deputado José Genoíno, estamos vivendo em paí-
o Plano Real. ses diferentes. Certamente, S. Exa. está vivendo em

um país que tem superávit fiscal e que elaborou uma
Pergunto aos colegas: por que não colocamos Constituição modesta em gastos, com inflação zero,

na mesma balança o que o Governo perde, quando onde o Governo não faz porque não quer.
dispõe de bilhões para resolver o problema do siste- Não está discustindo o sistema ideal.. É claro
ma financeiro, como aconteceu com os 3 bilhões
para viabilizar a privatização do BANERJ? Não acei- que o ideal seria uma reforma tributária e fiscal defi-
tam negociar, retirar 1 bilhão do Fundo de Participa- nitiva. E esta Casa tem um projeto. Estamos pedindo
ção dos Municípios para viabilizar o que a Constitui- a prorrogação de um Fundo, porque foi a única con-
ção de 1988 garantiu aos Municípios: a capacidade cessão que fizemos - desde a revisão constitucional

- Para obter estabilidade econômica.de governar.
Tínhamos uma inflação de 5.000% e hoje a te-

A governabilidade não é apenas do príncipe, mos em menos de 10%. É claro que ainda estamos
não é apenas do Gov.emo Federal, ela é do País, atrelados a capitais externos, ao câmbio e às taxas
dós Governadores e dos prefeitos. de juros. Precisamos de uma ajuste fiscal. E o Depu-

A governabilidade não é apenas do príncipe, tado José Genoíno sabe que, para isso, as reformas
não é apenas do Governo Federal, ela é do País, são necessárias, sobretudo a do Estado que esta
dos Governadores e dos Prefeitos. Casa democraticamente vem debatendo e votando
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desde 1995. E, diga-se de passagem, ainda não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
concluímos nenhuma votação nas duas Casas. . do a palavra à Relatora, Deputada Veda Crusius.

Sr. Presidente, estamos falando de um sistema A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. sem
em que, de 1993 para cá, as receitas crescem de revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrBs e SfI$.
40%. Estamos falando de um Fundo de está garanti- Deputados, a Relatora, como é claro, encaminha
do a govemabilidade, porque não estamos precisan- voto favorável ao relatório que não é de uma pes.;
do emitir títulos para financiar, sobretudo, os progra- soa, mas de toda a coletividade.
mas sociais. Estamos falando de um Fundo que, A Comissão Especial formada, depois de ouvi-
atrelado a uma reforma tributária e fiscal definitiva, da a Comissão de Constituição e Justiça, ouviu rep-
não permite' que tenhamos nenhuma preocupação resentantes de toda a sociedade em audiências~
com as crises cambiais na Ásia, no México, ou em blicas. E ao ouvir toda a sociedade, as que são ou
qualquer outro lugar do mundo. Estamos falando de não favoráveis ao rumo da política econômica, que
um plano de estabilização que, até então, gerou constataram haver perdas, outros que consideraram
crescimento positivo no país em 1994, em 1995 e a possibilidade de ganho extra por parte dos Munici-
em 1996. pios, e também representantes das associações RIU-

É claro que poderemos crescer muito mais, é nicipalistas, Prefeitos, ex-Secretários da Receita Fe-
claro que o Brasil precisa crescer 7%, 8% ao ano. deral, a Comissão Especial, a partir de um trabSlho
Para isso preciso reformar o Estado, para isso tere- coletivo, coloca à disposição deste Plenário proposta
mos de enfrentar as questões públicas, como a da que representa um avanço.
Previdência Social, para isso temos sofrido - e Nesse sentido, agradeço ao Deputado Paulo
como! - ao enfrentar a reforma administrativa. Por Bemardo que, em seu encaminhamento, disse que a
quê? Porque queremos o equilibrio fiscal, as contas proposta da Comissão Especial, que analisa a PEC
públicas completamente equilibradas, gerando um nº 447, trouxe um avanço - embora ele tenha usadô:
superávit e também o Governo investindo em proje- o adjtivo "pequeno·.
tos para acabar com a miséria, com o sofrimento e Explico, então, que o Fundo de Estabilizaçio
com a necessidade do nosso povo. Fiscal é composto de receitas que têm permitido fi.

Não estamos hoje simplesmente discutindo se nanciar os gastos da União, os mesmos que têm
iremos conceder cinqüenta ou sessenta este ano, mantido o crescimento econômico em mais de 4%
setenta ou oitenta no próximo ano para os Municí- ao ano do PIB, sem sustos ou recessão, de modo,
pios. Eles perderam durante esses anos do Fundo, é não inflacionário. Quem sabe isso não tenha sidO
verdade! E estamos agora repondo, mesmo que par- apreendido por alguns ou até nem mesmo desejado'
cialmente, recursos aos nossos Municípios, mesmo por outros? .
contra a vontade econômica do nosso Governo, gra- As fontes que compõem o Fundo de Estabiliza..
ças ao excelente e brilhante da Deputada Veda Cru- ção são 20% da desvinculação da receita da Uniio.
sitls. (Palmas.) depois de formados os fundos constitucionais. 1810

representa mais de 21 bilhões de reais, estimadot
Sr. Presidente,-falam em terrorismo. Graças a para este ano de 1997. Além disso e exatamente

Deus, não estamos aqui para fazê-lo nem para pre-
gá-lo, mas para dizer que estamos discutindo o futu- . para fomentar, por meio do Orçamento Geral.da
ro do Plano Real. E esta Casa, em momentos de di- União, a sustentação do' nível de atividades creSCfln-

tes no País, toma 20% da contribuição do PIS que
ficuldades, não falta ao País. forma o FATIBNDES. E, ,em nome disso, tem sua;.

E tenho a certeza, a convicção, de que iremos tentado um volume de emprego que outros países.
aprovar, por maioria esmagadora, o parecer da De- cuja estabilização se assentou em outros instrumeoo:-
putada Veda Crusius. Sr. Presidente, não porque o tos não tão poderosos quanto os nossos, não ap..
Governo quer, mas porque o Brasil precisa. Para sentam.
isso, conto com o espírito público dos sempre sacrifi- Segundo dados da Organização Internacional
cados, dos que se expõem contra o corporativismo, do Trabalho, o mercado brasileiro é o segundo J11UIl-
dos que se expõem contra suas bases eleitorais, dos dialmente na criação de empregos. Com isso, não
que sempre deixam o interesse pessoal de lado e queremos confundir o debate das idéias, dizendo
votam a favor dos interesses do Brasil. que a questão do desemprego não preocupa. Preo-

Sr. Presidente, não tenha dúvida de que esse cupa, sim, mas o mercado de emprego brasileiro é o
sentimento é majoritário nesta Casa. (Palmas.) segundo no mundo, apenas ultrapassado pelo o dc>s.
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Estados Unidos, que providenciaram suas refonnas O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
e sua flexibilidade no mercado de trabalho a ponto Sem revisão da orador.) ..:. Sr. Presidente, em primei-
de serem o único país onde se cria emprego - exa- ro l.lJgar, gostaria que.V. ExB esclarecesse o Plenário
tamente pela flexibilidade de seus contratos -, ao acerca do que está sendo votado. Alguns dos orado-
contrário, por exemplo, do que ainda acontece em res deram a entender que o que estava em votação
países mais antigos da Europa, com sua estrutura neste momento era o projeto original, quando, na
de relações contratuais. verdade, o que está em votação é a emenda. Então,

Então, o FATIBNDES, sim, traz, ao Fundo de gostaria que V. ExB esclarecesse essa questão.
Estabilização, 2 bilhões de reais como estimativa no Segundo, com base nos arts. 163 e 164, inda-
ano de 1997 e, por isso, sustenta o emprego. go de V. Ex!! que critério utilizará para julgar quanto

A terceira parte de formação financeira desse à prejudicialidade as emendas que dizem respeito
Fundo que estamos analisando é composta por dois também aos Municípios e que certamente sofrerão
tipos de Imposto de Renda, um deles criado exata- alguma conseqüência com a eventual aprovação ou
mente para fonnar o Fundo em 1994, o qual é peça reprovação da emenda da Deputada Veda Crusius.
essencial da estabilidade econômica. Esse aumento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Primei-
de alíquotas é um dos pedaços do Imposto de Ren- ro, devo registrar o que V. Ex!! já disse, ou seja, está
da formado dentro do FEF. O segundo é o Imposto em votação a emenda adotada pela Comissão, res-
de Renda, recolhido na fonte pelas entidades da salvados os destaques.
União e seus funcionários - isso faz parte da refor- . Segundo, quanto à prejudicialidade de emen-
ma tributária que estamos analisando e que deve. das subseqüências, no momento oportuno farei a
tomar permanente as questões que colocamos no declaração dos destaques.
fundo - e que fonna o outro pedaço do Imposto de O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
Renda que, por sua vez, forma o FEF. É sobre esse V. ExB pode antecipar o critério?
Imposto de Renda que hoje se discute a existência O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Direi no
de possíveis perdas para os Municípios. momento oportuno, mas devo adinatar que V. ExB

Quero aqui afirmar que o Imposto de Renda antecipou uma preocupação muito grande, quando
criado para formar o Fundo está sendo integralmen- pediu a preferência da emenda, antes de votar a
te remetido aos Municípios. Essa é uma das partes emenda da Deputada Veda Crusius.
da nossa proposta. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

Em segundo lugar - e é aí que considero o re- votam os Srs. Líderes?
conhecimento do avanço da nossa proposta -, ainda O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
sobre essa parte do Imposto de Renda que forma revisão da orador.) - Sr. Presidente, de fato, o Parti-
40% do Imposto de Renda do FEF, nós, em acordo -do Verde não alterou a sua posição de ontem, quan-
dentro desta Casa e convencendo o Governo de que do encaminhamos, mas esperávamos que o Gover-
é hora, sim, do acerto de contas municipais, esta- no chegasse a um nível de entendimento. A nossa
mos tomando uma parte do Imposto de Renda retido intenção não era interpor nenhum obstáculo ao Go-'
na fonte, que é da União. vemo, mas levá-lo ao entendimento, o que não

É nesse sentido, Sr. Presidente, e exatamente aconteceu.
para não confundir o debate, que encaminho o voto O Govemo está trabalhando de maneira inade-
favorável a um relatório que é coletivo. quada com os acontecimentos da Ásia. Neste momen-

Portanto, os nossos parabéns à Comissão Es- to, esses acontecimentos já estão evoluindo favoravel-
pecial, por seu trabalho, Comissão essa brilhate- mente. O Primeiro-Ministro da Tailândia está no Japão,
mente presidida pelo Deputado Luciano Pizzatto. que já ofereceu àquele país todo auxílio necessário.
Então, quero dar os parabéns coletivos a essa Co- Não há a possibilidade de que o Brasil tenha um gran-
missão e encaminhar, sem dúvida, o voto favorável de problema neste momento. Portanto, esse argurnen-
à continuidade do trajeto do real, que não está a pe- to foi utilizado apenas para aterrorizar.
rigo. É apenas a sustentação do Plano Real que es- O segundo argumento, que me parece mais
tamos votando hoje. (Palmas.) delicado, refere-se a essa identificação com o Brasil:

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, quem votara favor, vota a favor do Brasil; quem vo-
peço a palavra para urna questão de ordem.. tarcont"ra, vota contra o Brasil. Ora, já temos skill o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. bastante para saber qble ninguém pode identificar-se
Ex!! a palavra. unicamente com o Brasil. Quando denunciávamos
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as torturas lá fora, diziam que estávamos denegrindo Portanto, Sr. Presidente, não estou submetido
a imagem do Brasil. a nenhuma forma de censura para defender o Plano

Portanto', já estamos bastante calejados para Real. Defendo o Plano Real. Apesar de todas as crí-
saber que essas identificações são falsas. Votamos ticas que eu e o Deputado Augusto Carvalho fize-
contra, sabendo que também estamos trabalhando mos ao Fundo de Estabilização Fiscal, entendo-o
pelo Brasil. São posições diferentes, perfeitamente como fundamental à estabilização econômica. Por-
válidas. tanto, voto - eu - favoravelmente ao FEF, deixando

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deputa- aos meus companheiros de partido o voto de sua
do Sérgio Arouca, como vota o PPS? consciência. (Palmas.)

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS _ RJ. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "simH, pelo menos o seu Líder.

visão da orador.) - Sr. Presidente, existem votos que Como vota o PL?
são absolutamente difíceis. Entendo que são votos O SR. VALDEMAR COSTA NETO (PL _ SP.
que rompem com modelos de pensamento, rompem
com paradigmas, pois não conseguem mais dar con- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL libera

sua bancada. Este Líder vota HnãoH.
ta da realidade que estamos vivendo. Esses não são
votos fáceis, assim como também não foram fáceis O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder

vota Hnão· e libera sua bancada.os votos que tive de dar à reforma administrativa.
Como vota o PSB?

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, consi- O SR. SÉRGIO GUERRA (PSB - PE. Sem re-
dero que uma das coisas mais importantes neste

visão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso não per-
País, como política social, foi o Plano Real. O PPS der a tranqüilidade e fazer uma reflexão. Estamos
defendeu o Plano Real e o considerou como o maior

p~no distribuição de renda que já aconteceu neste ~~:~e~;~O:~~ã~~~%~~:~ ~;~~~s~~~~o~~~
País, de forma permanente. Tenho de assumir isso

tado às nossas bases nesse período votaríamos
de forma clara, não posso basear-me em falsos da-
dos. A mortalidade infantil neste País caiu; a taxa de contra a prorrogação do FEF. Que estranha situação

esta: representantes do povo não podem voltar às
desnutrição dos brasileiros diminuiu.

suas bases, porque não encontrá-Ias em oposição
Na minha vida sempre trabalhei com dados, ten- aos seus votos.

do denunciado a ditadura na base de dados, quando Todos desejamos - pessoalmente defendo,
se falava da existência do milagre econômico. Diziam meu partido também - que se proceda ao ajuste das
que esse milagre econômico estava aumentando o contas públicas; que não sejam mantidos os desequilí-
crescimento neste País e, ao mesmo tempo, a rnortali- brios que historicamente afetaram a estrutura brasilei-
dade infantil. Agora posso trair-me dizendo o contrário: ra; que se promova a integração econômica, não ape-
o P~no Real diminuiu a mortalidade infantil neste País. nas para fora, mas também para dentro do País.
Isso tem de ser dito com toda coragem. O Plano Real O dramático é que se afirma aqui, como se es-
diminuiu a desnutrição; houve a maior distribuição de tivesse dizendo algo, que votar a prorrogação do
renda que este País já teve. FEF, ampliando a sangria de municípios brasileiros

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, tenho em 600 ou 700 milhões, é um gesto para salvar o
de enfrentar todas as dificuldades, e não tenho Brasil. Não salvamos coisa alguma com 600 ou 700
medo de enfrentá-Ias. Quando havia uma esquerda milhões de reais, menos da metade do custo da dívi-
que dizia que a luta contra a ditadura se fazia pela da imobiliária deste País em um único mês. Seiscen-
luta armada, eu dizia que era pela luta democrática. tos ou setecentos milhões de reais eqüivalem a mui-
Naquele momento, eu era denunciado como refor- to menos do que o desperdício que a máquina públi-
mista. Hoje, todos os que me chamavam de refor- ca promove diariamente com investimentos descon-
mista é que são reformistas. trolados, projetos não concretizados, que custam à

Estive com Tancredo Neves no Colégio Eleito- sociedade, ao povo.
ral quando uma parte da esquerda propunha a pror- Como vamos penalizar os brasileiros das pon-
rogação do mandato do então Presidente João Fi- tas de ruas dos municípios se antes já protegemos
gueiredo. Apoiei Ulysses Guimarães. Apoiei a Cons- aqueles mais privilegiados que tinham suas contas e
tituição quando uma parte da esquerda se recusava seus depósitos do sistema financeiro com muito

apoiá-Ia, alegando que se tratava de uma Consti- mais de 20 bilhões de reais, por intermédio do
Jição burguesa. Proer? Por que negamos 600 milhões a milhares de
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brásileirc..., ...d pequenos municípios do interior se, ao
mesmo tempo, pagamos mais de 20 bilhões a al
guns brasileiros que têm contas em bancos e são
privilegiados, numa Nação injusta e desequilibrada
como a nossa?

Se estivesse convencido de que a prorrogação
do FEF é importante para salvar a economia brasilei
ra e criar condições da recomposição da economia,
com vistas ao seu desenvolvimento, à sua integra
Ção, à sua harmonização, votaria a favor da sua
prorrogação. O problema é que, assim como qual
quer um de bom senso, não estou convencido. Te
nho absoluta e total convicção de que, se votarmos
a favor da prorrogação do FEF, estaremos come
tendo um equívoco. Ela não faz sentido, não com
pensa o custo que vai ter para populações de muni
cfpios que estão desassistidos. Não falo só de mu
nicrpios. Hoje, no meu Estado há 3 mil policiais ar
mados na frente do Palácio do Governo reivindican
do aumento salarial. As finanças públicas estaduais
nIo permitem o pagamento de qualquer adicional de
remuneração.

Que equilíbrio é esse que se faz apenas no
Governo Federal, às custas do imenso desequilíbrio
social da grande maioria dos brasileiros? Não pode
mos votar KsimK. Essa é uma falsa questão. Não se
está recompondo a economia dessa maneira; não se
é8tá construindo integração alguma, mas apenas a
CQflCretização de privilégios.

O PSB vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB
vota KnãoK.

Quero alertar os Srs. Líderes de que regimen
talmente cada Líder tem um minuto para encami
nhar. A Mesa está sendo, naturalmente, tolerante,
tendo em vista a importância da matéria.

Não quero aqui fixar precedente. Assim sendo,
Mlmpre aplicarei o Regimento. Como a matéria é da
maior relevância, a Mesa tolerará encaminhamentos
mais longos dos Srs. Líderes.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
.. palavra pela ordem.

, , O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX' a palavra.

O SR. MILTON TEMER (BlocolPT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que houve
uma contradição entre a afirmação individual do Lí
der do PPS - individual - abrindo para a bancada,
com relação ao voto, e a afirmação da Mesa de que
o PPS encaminhava a favor.
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Tenho a impressão de que não é esse o voto
do PPS, apenas o voto individual do Deputado Sér
gioArouca.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Libe
rando a bancada, liberando o seu companheiro de
bancada.

O SR. MILTON TEMER - Não. Mas V. Ex'! disse
que o PPS votava a favor. Eu quero fazer essa obser
vação e deixar claro que o Deputado Sérgio Arouca,
individualmente, rompendo os paradigmas da coliga
ção que S. ExA fez no Rio ele Janeiro, depois da Cons
tituição de 1988 com o PT, com o PSD e com o
PCdoB, adere ao voto individual, mas não o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está re
gistrado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB, Deputado Paulo Heslander?

O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. De
putados, assisti aqui atentamente à exposição da
Relatora Veda Crusius. Mas há quinze dias, quando
se discutia a inclusão do Município de Jequitinhonha
na região da Sudene, escutei um dos maiores tribu
nos desta Casa, o Deputado José Thomaz Nonô, di
zer que pobreza não se dividia, que não havia como
dividir pobreza

Concordo plenamente com o Deputado José
Thomaz Nonô. Pobreza não se divide, pobreza multi
plica-se, pobreza sorna-se. O que se divide é riqueza.

Por que estou dizendo isso, caro Presidente?
Porque estamos vendo o déficit na balança comer
ciai tangenciando 4,5% ao mês. Estamos assistindo
aos episódios da Tailândia, da Indonésia e da Ásia.
A convergência sobre o déficit público e o déficit ex
terno é uma perigosa mistura para a estabilidade da
moeda. Somente com a estabilidade fiscal e com a
estabilidade da moeda conseguiremos gerar riqueza
para poder dividir. Aí poderemos dividir riqueza. Só
por meio da estabilidade da moeda e da estabilidade
fiscal é que podemos gerar emprego e promover o
desenvolvimento.

Verifico também os argumentos dos Prefeitos,
que pressionam Deputados. Qual de nós não depen
de do apoio dos Prefeitos?

Gostaria de lembrar a todos que é ilusão, que é
miragem achar que o município vai bem se a União for
mal. Não existe essa hipótese, meu caro Presidente. O
município e o Estado só irão bem se a União estiver
equiiibrada,' num processo federativo 'igual ao que te
mos no Brasil. Aqui não é confederação.
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Por isso, acho que este é um voto político, não é
um voto de base eleitoral, não é um voto ideológico; é
um voto político, na medida em que se vota o que é
necessário fazer hoje pelo bem do Brasil no futuro.

Por isso, Sr. Presidente, o PTB encaminha o
voto MsimH

• (Palmas.)

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputa
dos, o PPB - Partido Progressista Brasileiro - se
sente muito à vontade ao fazer o encaminhamento
desta tribuna. Nosso partido tem defendido as refor
mas progressistas do Brasil, como expressa sua le
genda política. Uma das teses esposadas. pelo PPB,
neste momento de votação do FEF, apesar de não ter
sido ouvida, foi a tese econômica, defendida pelo meu
partido e pela minha bancada, que seria eliminar as
vinculações orçamentária dos orçamentos munici
pais, estaduais e da União, dando liberdade ao ad
ministrador de poder bem gerir o seu orçamento.

Não sendo possível, mais uma vez, ser acata
da a sugestão do Partido Progressista Brasileiro,
quero reafirmar que tem sido o PPB o partido que,
desta tribuna, tem defendido, como reformas princi
pais para o Brasil, a reforma do Estado como forma
de reorganizá-lo.

O PPB tem defendido a reforma fiscal e tributá
ria, bem como celeridade na regulamentação e des
regulamentação da ordem econômica do Brasil.
Uma vez que o partido não foi ouvido até este mo
mento, entendo que esta Casa tem obrigação de vo
tar o FEF, para o bem do Brasil.

Por isso, o PPB, com muita tranqüilidade, com
a consciência de estar defendendo os interesses do
Brasil, encarece e pede a sua bancada, aos Srs.
Parlamentares, que possamos mais uma vez votar
com vibração a favor do Brasil.

Portanto, neste momento, diante das crises e
da necessidade de consolidação do Plano Real, com
responsabilidade, o PPB encaminha o voto MsimM, fa
vorável ao relatório.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Parlamentares, o que está em discussão, neste
momento, principalmente para aqueles que se apre
sentam como defensores da democracia, para aque
les que lutaram contra o autoritarismo, é a democra
cia, o pacto federativo garantido em 1988, a descen-

tralização dos recursos e a essência da autonomia
de Estados e municípios.

Neste momento, está em votação não o projeto
principal, mas a emenda, que é um cala boca, um
paliativo, que não resolve a crise dos municípios. Vo
Ex.as, sabem muito bem quantas prefeituras neste
País estão com as folhas de salário atrasadas, quan~
tas deixaram de pagar o 13º salário, quantas não têm
um centavo para investir em benefício da sua própria
população. Enquanto isso, aumentam as atribuições
e as responsabilidades de todos os municípios.

O que estamos discutindo, neste momento, €i
quem vai pagar a conta pelo Plano Real. O sistema
financeiro, que sempre lucrou durante a ditadura e a
Nova República, não pagou a conta pela estabilida
de da moeda; as multinacionais não pagaram a con~

ta pela estabilidade da moeda. Quem pagou esta
conta? O trabalhador, que está desempregado; os
estados, que perderam receita: os municípios, que
estão à beira da falência.

Quantos municípios deste País dependem qua~

se que exclusivamente do FPM? Vou dar um e){em~

pio muito simbólico, Deputado Inocêncio Oliveira.
Serra Talhada, a terra de V. EXª, depende do Fundo
de Participação dos Municípios em 93%. Portanto,
93% da arrecadação de Serra Talhada é do FPM! E
assim são milhares de municípios no Brasil, particu~

larmente no Nordeste. Com que coragem vamos
continuar penalizado aqueles municípios que sofrem
no dia-a-dia com essa falta de recursos?

Aqui estão os prefeitos, bem como várias asso~

ciações do Brasil inteiro, que me delegaram poder
para dizer em nome deles que não estão satisfeitos
com esta emenda, que não estão satisfeitos com o
confisco e que querem perda zero para os seus mt~

nicípios, para garantir suas próprias autonomias.

Sr. Presidente, o Governo quer que eles conti~

nuem como são hoje: pedintes engravatados, mendi~
gos de paletó, que vivem nos ministérios a mendigar
convênios, recursos para impedir que se espalh~ a
miséria nos seus municípios. (Palmas.)

Não, não podemos permitir que isso aconteça.
O Governo é que é insensível. O Deputado Sergio
Arouca tentou passar a idéia de que a Oposição é
intransigente. Não. É o Governo que não quer trocar
1 bilhão de reais em 1997 por 32 bilhões que com"
põem o Fundo de Estabilização FiscaL Quer dizer
que 1 bilhão de reais vai causar no Brasil a crise que
está acontecendo na Malásia? Então, este Plano
Real, é um plano de vidro, que se quebra ao primei
ro toque! (Palmas.)



20082 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Julho de 1997

Querem que a União fique bem; querem tam- senck> decidido, que não comporta interesses menores
par o rombo das contas públicas da União. E quem senão os interesses reais da sociedade brasileira.
tampa o rombo das contas dos municípios? Quem Enquanto não são aqui votadas e aprovadas
paga a folha de pagamento? Quem vai dar remédio, as reformas constitucionais, tem sido exatamente o
garantir a saúde da população e pagar o professor? FEF o instrumento utilizado pelo Governo para ~mi-

Quem vai dar, enfim, o que o cidadão cobra no dia.. nistrar as contas públicas, sem que seja necessário re-
o-dia e o prefeito não pode satisfazer? correr a políticas monetárias e de crédito - estas, sim,

O voto de cada um aqui tem uma importância: a puniriam de forma violenta toda a sociedade brasilei-
de garantir a democracia; a de garantir a Constituição; ra e, em particular, os Estados e os Municípios.
a de garantir a autonomia de estados e municípios, Acompanhamos a cada minuto o enorme esfor-
mas também a importância de garantir a presença de ço da Deputada Veda Crusius, dos Líderes e de to-
cada um dos que estão aqui. Não pensem que votan- dos aqueles que participaram da elaboração desta
do contra os municípios vamos encontrar apoio, soli- emenda. As discussões foram enormes.
dariedade e respeito dos milhares de prefeitos brasi- Quero repetir aqui termos usados pelo Líder do
leiros que, hoje, só têm do Governo o arrocho, o so- Governo contrariamente à posição da área econômi-
frimento, a opressão e a falta de recursos. ca do Governo. Avançamos, e muito, repondo gran-

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Palmas.) de parte da contribuição que os Municípios já vi-
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito nham dando ao projeto de estabilização econômica.

aos Srs. Líderes que ainda vão encaminhar a vota- A Deputada Veda Crusius foi ao limite na admi-
ção que 'tenham uma necessária objetividade. O as- nistração dos interesses divergentes, que fazem par-
sunto já foi suficientemente discutido e vejo que o te desta Casa.
Plenários está ansioso para votar. Peço a atenção dos meus nobres Pares para

Na medida do possível, é claro que vou tolerar a um dado extremamente objetivo. Os Municípios bra-
discussão que os Srs. líderes quiserem. Usarão o tem- sileiros contribuem para a estabilidade da moeda
po que desejarem mas se pudermos colocar em vo- com 9% do Fundo de Participação. A proposta acor-
tação o mais rapidamente possível, tanto melhor. dada pelos Líderes, depois da articulação da nobre

Alerto o Plenário: temos várias votações. Vou pror- Deputada Veda Crusius, faz com que já apar1ir de
rogar o prazo e convocar sessão extraordinária para junho deste ano os Municípios contribuam com me-
esta noite. Portanto, vamos votar o FEF ainda hoje. tade desse valor, ou seja, 4,5% do seu Fundo de

Participação. No próximo ano, a contribuição dos
Tem a palavra o Líder do PSDB, pela ordem. Municípios será em tomo de 3% e no ano seguinte
a SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- será de menos de 2%.

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Oeputa- Esse é o preço que todos estamos pagando,
dos, reunimo.nos nesta tarde para votar a prorroga- extremamente conscientes; porque o estamos fazendo
ção do Fundo de Estabilização Fiscal. em benefício da estabilidade da moeda. Foi a estabili-

Não seria exagero algum se eu dissesse que dade da moeda que possibilitou o avanço dQ País.
estamos, neste momento, na realidade, votando o Voltarei um pouco no tempo para não me ater
destino do Plano Real. A votação que ora ocorrerá, apenas ao período inicial do Plano Real, e certamen-
nesta Casa - e todos ternos de ter plena e clara te esses dados açlvêm da implantação do referido
consciência em relação a isso - certamente definirá plano. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, peço-
a condução do plano de estabilização econômica lhes atenção para os dados que são da maior impor-
criado há alguns anos. tância e desmistificam posições apresentadas aqui.

Sabemos que o Plano Real só será definitiva- .De 1992 até o final de 1996, com o advento do
mente consolidado no momento em que aprovarmos Plano Real, as receitas tributárias próprias da União
as reformas constitucionais que se encontram em cresceram 36% e a dos Estados cresceram 45%. V.
tramitação nesta casa. Só essas reformas nos darão Ex'ls sabem em quanto cresceram as receitas pró-
os instrumentos necessários ao tão desejado equilí- prias dos Municípios brasileiros? Cresceram 139%
brio fiscal; e esse equilíbrio fiscal é que será a peça em função do plano de estabilização econômica.
definitiva para o controle também definitivo do valor Sr. Presidente, peço a complacência de V. ExA,
da moeda no nosso País. pois citarei aqui mais alguns dados, que são da

Faço, portanto, esse preâmbulo para dizer da maior importância e que esclarecem O' que estamos
gravidade e da importância do que aqui hoje está aqui votando. Ningúém é mais municipalista ou tem
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mais preocupação com questão dós Municípios que Muito obrigado. (Palmas.)
ninguém. É uma falácia, uma inverdade, dizer que, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a pa-
ao aprovar o Fundo de Estabilização Fiscal, estamos -laVra o ~r.~G~I Vieira Uma, pela ordem.
punindo os Municípios. Não estamos fazendo ISSO. O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocolPMDB _
Estamos garantindo às populações desses Municí- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls e
pios aquilo que elas têm de mais valioso, talvez a Srs. Deputados, este Plenário é sábio, e sábio por-
única conquista das últimas décadas: o valor da sua que sempre muito bem informado. Por ser bem infor-
moeda preservado. mado, normalmente se irrita quando alguém daqui

A partir do Plano Real, as transferências volun- repete, repisa argumentos que já foram utilizados.
tárias da União - não falo das transferências cons- Se o faço, não é para irritar o Plenário; se o
titucionais - aumentaram, pois em 1995 eram de faço, é para entender melhor argumentos que vejo
4,2 bilhões de reais, em 1996 passaram para 5,5 serem utilizados aqui e acolá, sobretudo pelas nos-
bilhões de reais e em 1997 prevê-se que atinjam sas bases. Bases que, ao contrário do que disse
8,5 bilhões de reais. Falo aos companheiros da aqui o Líder do PSB, Deputado Sérgio Guerra, não
Região Norte, muito particularmente, que em 1992 precisamos, neste caso, ir visitar. Elas vieram até
tinham como transferências constitucionais, mais aqui e não há demonstração maior disso do que
receitas próprias, o montante de 3,9 bilhões de ver, por exemplo, o ex-Deputado, atual Prefeito
reais; com o Plano Real, passaram a ter 5,7 bilhõ- Alexandre Puzyna, aqui no plenário participando,
es. Aos companheiros e ilustres Parlamentares do reivfndicando, lutando e trazendo a mensagem das
Nordeste, que tinham 11,9 bilhões naquela época, nossas bases.
hoje recebem transferências de quase 16 bilhões Não entendo, no entanto, quando ouço os ar-
de reais. A Região Nordeste, de 30 passou para gumentos de que estamos pura e simplesmente
quase 40 bilhões. O Sul, de 9-passou para 12 bilhõ- prorrogando o FEFsem termos conseguido qualquer
es. E o Centro-0este, de 4 passou para 5,15 bilhões avanço, sem termos conseguido qualquer ganho, e
de reais. dessa forma penalizando os Municípios. Não, Sr.

Neste momento está em jogo não uma propos- Presidente, SrlIs e Srs. Deputados, não é isso que
ta do Govemo, mas sim a responsabilidade daque- estamos votando nesta tarde.
les que compõem esta Casa, independente~nte do A Câmara dos Deputados, por intermédio de
partido político a que pertençam e da posição dol..itri- suas lideranças partidárias, por intermédio - e é bom
nária que defendam. Está em jogo hoje o futuro da que se registre - do trabalho competente da Deputa-
estabilidade econômica deste País. É preciso que da Veda Crusius, modificou, sim, a proposta original
nós, de cabeça erguida, digamos, em cada canto do Govemo que foi enviada a esta Casa. O que es-
deste País, a cada Prefeito deste País, que temos tamos votando representa 5,6% do Imposto de Ren-
ajudado o País e os Municípios a avançarem, temos da criado para dar sustentação ao FEF. Ele está
feito o possível para que a estabilidade econômica sendo devolvido aos Municípios. O que estamos vo-
seja uma conquista definitiva. - tando significa um ganho, sim. Significa que do Im-

Hoje damos um passo da maior importância posto de Renda retido na fonte da União estamos
nesse sentido, votando o Relatório da nobre De- -devolvendo 10% este ano, devolveremos 20% do
putada Veda Crusius, nobre companheira do próximo ano e 40% a seguir.
PSDB, com orgulho e com muita honra, dando Portanto, estamos votando ganhos substan-
uma contribuição definitiva ao País, dando a es- ciais preocupados - foi o que norteou esse acordo -
tabilidade econômica não só a este Governo, em não prejudicarmos os Municípios, mas assumin-
mas a cada cidadão deste País que mora em do a nossa responsabilidade de encontrar um meio
cada Município deste País e que vota em cada termó que assegure ao Governo, como de resto tem
um dos Parlamentares que aqui estão, inde- assegurado o FEF, instrumento necessários para
pendentemente de seus partidos. A aprovação combater o déficit fiscal e para manter o equilíbrio
do Relatório da Deputado Veda Crusius dará das contas públicas, o que fará com que em determi-
certamente a garantia definitiva de que vamos vi- nado momento, aí de forma conseqüente e definiti-
ver num País com estabilidade econômica, A partir va, através de um orçamento transparente e exeqüí-
dela, conseguiremos o tão- desejado c.re~çi.mento vel, possamos S'empre transferir mais recursos para
e, como conseqüência de tudo,' a justiça social, os Municípios, atualmente os responsáveis pelos
objetivo de todo nós. grandes investimentos que estão sendo feitos.
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O FEF tem contribuído de forma definitiva para aos Municípios. No primeiro FEF os Municípios não
o controle do déficit fiscal; cerca de 1% tem sido a participaram de uma medida chamada reciprocidade
redução anual desde sua criação. Hoje, aqui desta fiscal, porque era injusta, desde que os Municípios fi-
tribuna, ouvi o Deputado José Genoíno, do alto da cariam com a parcela dos seus funcionários retida na
sua inteligência e sabedoria, questionar por que a fonte, o que é pouco, os Estados ficariam com sua
União não encontrou outros mecanismos que não o parcela, que também não é tão grande, e a União fi-
do FEF para combater o déficit público, para manter caria com a parcela dos funcionários que detém.
a estabilidade do Plano Real. Talvez fosse a hora de A ilustre Relatora conseguiu este ano devolver
respondermos: não encontrou porque no exercício 10%, no próximo ano 20% e no último ano 40%. En-
'da ação da nossa soberania não demos ao Governo tão, Sr. Presidente, o que se está propondo agora é
a tempo a reforma da previdência e a reforma admi- que os Municípios brasileiros, em vez de perder, rece-
histrativa, para que através de instrumentos eficazes bam. Eles nunca receberam antes do Fundo Social de
e definitivos pudesse manter essa conquista de to- Emergência nem no primeiro FEF, e vão receber este
dos nós da sociedade brasileira, do povo brasileiro, ano SOOk das suas perdas, que aqui consideraram de
que é a estabilidade, que é o Plano Real. um bilhão. Como se trata de meio ano, vão receber
, "- Sr. Presidente, concluindo, reconheço que po- 250 milhões. No próximo ano vão receber 60% das

deremos, 'eventualmente, arcar com alguns desgas- suas possíveis perdas, o que representa mais 600
tes'perante aqueles Prefeitos que acreditam que po- milhões; no último ano, 1999,80% das suas possí-
deríamos dar mais, mas tenho absoluta certeza de veis perdas, o que representa 800 milhões. Soman-
que' somos de uma geração contemporânea do futu- do-se tudo isso, perfaz um total de um bilhão, seis-
1'0, e para ele temos de voltar nossas vistas. Por ser- centos e cinqüenta milhões de reais, que serão re-
mos de uma geração contemporânea do futuro, te- passados aos 5.370 Municípios do nosso País.
nho absoluta certeza de que nesta tarde votaremos Mas não fica só aí. Tenho agora em mãos o
e aprovaremos o Fundo de Estabilização Fiscal, ins- documento oficial e não ,vou lê-lo porque ontem o
trumento suficiente e necessário para mantermos a querido Líder do Governo, nobre Deputado Luís
estabilidade da moeda. Eduardo, deu-me a incumbência de tomá-lo público,

. Nessa linha é que, mais do que pedir, mais do e assim o fiz.
que recomendar, convoco a minha bancada, convoco Alguns disseram que não acreditavam que o
o PMDB para, hoje, dar urna demonstração maciça de Governo pudesse cumprir os compromissos de libe-
que, independentemente de qualquer coisa, estamos rar seiscentos milhões de reais através do BID, tre-
ao lado do Brasil, estamos ao lado da estabilidade da zentos milhões de reais de ajuste fiscal nos Municí-

.mo~da e estamos ao lado da estabilidade da econo- pios e trezentos milhões para investimento em infra-
mia. O PMDB haverá de mostrar que, sem sombra estrutura na área social. Mas também, se houver de-
de dúvida, resiste às pressões e estará desse lado manda, haverá mais trezentos milhões, perfazendo,
por 'ser um partido contemporâneo do futuro. portanto, novecentos milhões, que somados com um

Vamos ao voto e à vitória! (Palmas.) bilhão novecentos e cinqüenta milhões, perfaz um
, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro total de dois bilhões, quinhentos e cinqüenta milhõ-

. prorrogada a sessão por mais uma hora. es, superior aos dois bilhões e meio que todos os
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Municípios brasileiros receberiam nesses dois anos

do a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira, e meio.
pela ordem. Esta aqui esse documento para ser distribuído.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Além do mais, levantou-se a questão de que o Go-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e vemo poderia demorar nessa negociação com o
Srs. Deputados, ouvi com muita atenção vários dis- BID, e os Municípios só receberiam daqui a dois
cursos contra o FEF e outros, por certo com argu- anos. Está aqui o documento em que o Govemo diz
mentos mais consistentes, a favor. que se demorar essa negociação, ele vai antecipar,

Inicio este pronunciamento, dizendo que, inde- através do Banco Nacional de Desenvolvimento
pendentemente do que se decidir aqui, os Municí- Econômico e Social, esses recursos para os Municí-
pios brasileiros nada vão perder. Se no primeiro pios do nosso País.
Fundo Social de Emergência a parcela criada de Não estou falando-aqui do Projeto Pró-Sanea-
5,6% era destinada única e exclusivamente a este mento, que destina quinhentos milhões de reais aos
Fundo, nesta emenda a ilustre Relatora destinou-a Municípios, mas através de empréstimo. Não estou



O SR. MARCONI PERILLO (PSOB .:.: GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ~SDB
vota -sim-o ' , '

O SR. INOCÊNC.IO OLIVEIRA (PFL;~ PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,: o'Partido
da Frente Liberal reitera o voto -sim-. ' '

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente; peço
a palavra para uma questão de ordem. ','

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ... Tem V.
E)Çª a palavra.

O SR. JOSE GENOíNO (BlocoiPT - SP.' Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Minha ~tão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - - O Go-
verno vota -sim-.

(Palmas.)
Então, vamos votar.
Depois de uma amplo e produtivo debate, va

mos tomar assento e votar com rapidez pal11 que
possamos sair mais cedo daqui. "

O SR. GEDOEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA apalavra.,,

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMOB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota-sim-.;

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. sem f8Vi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB enc8minhá
o voto -sim-o
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falando do Pró-Habitat, que destina duzentos e cin- fazem. O mundo de amanhã será aquele Pelo qual
qüenta milhões através de empréstimos. Não. Estou nós hoje, cônscios de nossa responsabilidade. tudo
falando em seiscentos milhões a fundo perdido, que fizemos - aquilo que estava ao nosso alcanCe - e
Poderão ser bancados pelo Governo para os Municí- pelo qual seremos os responsáveis. Essa reIfXJIlSa-
pios do nosso País. Portanto, não procede a argu- bilidade nos obriga a colocar os interesses.~, p,árs
,mentação de que os Municípios vão perder com o acima dos interesses pessoais, partidários:Ólf de
t=undo de Estabilização Asca!. qualquer outra natureza, porque está em jogO,'ô das-

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o Plano tino doBrasil.':' ',,'
Real não é de vidro, é consistente. O Plano Real é a Estão escrevendo a história do BrasU~
maior conquista do povo brasileiro em toda a sua que votarem -sim- ao Fundo de Estabilização Fiscal.
história. O Plano Real permitiu a incorporação à (Palmas.) .
classe média de 13 milhões de brasileiros que vi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)~~Ô'PFl
viam em pobreza absoluta, igual à que existe nos vota -sim-. ' " '
países mais pobres da África. O Plano Real criou a Como vota a Liderança do Governo?
possibilidade de o cidadão fazer seu orçamento hoje O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. sem revi-
e daqui a um ano. O Plano Real permitiu que a cesta são do orador.) - Sr. Presidente, pelos argumentos
básica de alimentos de três anos atrás continue com já expostos, pela certeza de que o Plenário'deseja
o mesmo preço para que aquele que ganha um salá- neste momento deliberar e mostrando que é~ o
rio possa ser beneficiado. O Plano Real é que trouxe argumento do Deputado Humberto Costa, quando
ao País confiabilidade nos investimentos, fazendo afirma que se aumenta a receita em 32 bilh&ls - e
com que os investimentos, antes carreados para a S. ~ bem o sabe -, o Governo recomenc;fa o voto
Argentina e o Chile, sejam agora carreados para o -sim-.
Brasil, a fim de que possamos gerar empregos, divi
sas e novos impostos, restituindo a capacidade de o
Estado investir em infra-estrutura.

Sr. Presidente, falou-se em minha terra natal,
Serra Talhada. Por coincidência, meu irmão é Prefei
to. Já dizia Fernando Pessoa. -Canta tua terra e re
ceberás flores de outras terras.- Eu canto a minha
terra. Entretanto, se Serra Talhada recebesse 100%
do seu orçamento por meio de FPM, a posição de
um filho seu seria a mesma de hoje, porque não es
tou votando os destinos de Serra Talhada, mas os
~umaNação;

Diria que hoje, estamos escrevendo história. O
~Iano Real não é de vidro, como alguns insinuaram;
mas real, consistente. Num mundo altamente globa
íizado, uma crise em qualquer país poderá atingir
outros países - atentem para a crise dos chamados
Tigres Asiáticos. Se não atingiu o Plano Real, pelo
menos atingiu a Bolsa de Valores do Brasil, cuja
queda foi igual somente à obtida quando da crise do
México.

Por isso, até do ponto de vista psicológico, é
importante que esta Casa dicida hoje sobre Plano
Real, votando favoravelmente à proposta na certeza
de que está votando com o País.

Para encerrar, queria dizer que hoje estamos
escrevendo a história daqueles que querem um Bra
sil moderno e eficiente, que caminha junto cóm ou
tros países, do mundo, e não na contramão. A histó
ria não existe por si mesma, são os homens que a
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de ordem incide em parte sobre a votação, porque O SR. PAULO BERNARDO (BlocolPT - PRo
diz respeito aos critérios da prejudicialidade em rela- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabei de
ção a outras emendas destacadas para a votação, receber um telefonema do Presidente da Associação
referentes ao art. 163, incisos VI, VII e VIII, combina- dos Municípios do Paraná pedindo para votarmos
do com o art. 164, §§ 12 e 22 do Regimento Interno. contra.

Para ser sincero, informo a V. ExB, que me diri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
gi à Mesa para saber o momento certo de fazê-lo não, Deputado.
pois não quero levantar esta questão de ordem sem O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
precisar bem o momento. peço a palavra pela ordem.

Entendo que a prejudicialidade por estar embu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tida na decisão do Plenário sobre essa questão. Per- ExB a palavra.
gunto a V. ExB se podemos resolver esse problema O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. sem
dos critérios da prejudicialidade para outras emen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
das neste momento, por entender que incide sobre a AsimA.
matéria a ser votada, ou se qualquer Deputado pode O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
levantar questão de ordem quando V. ExB, regimen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
talmente, tiver de decidir sobre a prejudicialidade. Oposição vota Anão".
Dependendo da votação dessa matéria, vamos en- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. sem
trar numa polêmica sobre a prejudicialidade de ou- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
tras emendas quanto a Estados e M!Jnicípios. Asim-.

Como estou com essa dúvida, solicito a V. ExB O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
a decisão dessa matéria agora, para esclarecimento Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi-
qo Plenário. ção vota AnãoA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já res- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
pondi, nobre Deputado José Genoíno, à questão de dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
ordem anteriormente formulada pelo nobre Deputa- mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
do Humberto Costa. Declararei ou não a prejudiciali- pelo sistema eletrônico.
dade dependendo do resultado desta votação; não Vamos votar com vagar, para votarmos nas
posso antecipar agora nenhuma prejudicialidade de- respectivas bancadas.
pendendo do resultado desta votação; não posso Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
antecipar agora nenhuma prejudicialidade sem saber cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
qual o resultado desta votação. (Palmas.) Srs. Deputados, queiram selecionar os seus

Eu formularei eventuais prejudicialidades de- votos.

pois da votação. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- cadas queiram acionar o botão preto no painel até

te, peço a palavra pela ordem. que as luzes do posto se apaguem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Os Srs. Deputados que não votaram nas respec-

E~ a palavra. tivas bancadas queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Presi- palavra pela ordem.
dente da Associação dos Municípios do Estado de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Santa Catarina, após meu discurso e minhas expli- EXª a palavra.
caÇÕ6S, disse-me mudou sua posição em relação ao O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
FEF e que os Municípios daquele Estado passam a são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
apoiar o Fundo. "sim", pela estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem
não, Deputado. revisão' do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, PMDBIPSLlPSD/PRONA vota "sim".
peço a 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
ExB a palavra. o voto "sim".



O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ~rdem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar
meu voto "sim".

O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA (PFL
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
meu voto é "sim".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. INOcêNCIO DE OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, permaneçam em plenário, porque tere
mos outras tantas votações na noite de hoje. É útil
para nós e para o País.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "não".

O SR. VANIO DOS SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. VANIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não", e o Sr. Alexandre Puzyna não consultou
Prefeito algum do meu Estado para aqui capitular.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. (Palmas.) Há Prefeitos de Santa Catarina presentes
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco aqui que não concordam com essa posição, porque
encaminha o voto "não". não foram consultados. Portanto, S. ExB fala por si

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. mesmo.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e diz ao peço a palavra pela ordem.
Deputado Paulo Bornhausen que S. Ex!! já pode vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tar "sim", porque a Associação dos Prefeitos de ExI a palavra.
Santa Catarina liberou os Srs. Deputados. O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encami- vota "não".
nha o voto "não".

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" e informa aos Parlamentares da bancada que
ainda teremos, pelo menos, mais cinco votações no
minais hoje.

O PSDB vota "sim".
O SR. P.EDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socia
lista Brasileiro vota "não".

A SRA. VANESSA FELlPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

A SRA. VANESSA FELlPPE (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero ratificar
meu voto "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "não" e comunica aos Deputados do
Ceará que o Presidente da Associação dos Prefeitos
do nosso Estado está recomendando o voto "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PSDB é
"sim".
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o SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim" e col1cla
ma os Srs. Deputados a virem ao plenário.

O PTB vota "sim".
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem de
fende os Municípios vota "nãou

~

O SR. BOSCO FRANÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. BOSCO FRANÇA (PMN - SE. Sem re
visãq do orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar
meu voto "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo 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 PFL
vota "siJ'!l".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re
comenda o voto "não".

O SR ODILlO BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. ODILlO BALBlfiJOTtf (PSDB -~ .·PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive dúvi
das na votaÇão, mas meu voto é "sim".

O SR. ODELMO LEÃo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O.SR.PRESIDENTE (Michel Temer) Tem V.
~apalavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "não". Mas agora é "sim".

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
~ a' palavra.

.0 SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu voto
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re
comenda o voto "não". Quem defende os municípios
vota "não".

O SR. ROGÉRIO SILVA - Sr. Presidente,
peçe;> a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. ROGÉRIO SILVA (PFL - MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu voto
"sim~.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sempre defendi
os Municípios. O voto é "sim".

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O"SR: MIGUEL· ROSSETTO .(Bloco/PT - RS.
Sem revisão. do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "não".
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Quero que fique registrado que a FAMURGS O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
(Federação dos Municípios do Estado do Rio Gran- peço a palavra pela ordem.
de do Sul), por decisão unânime, em duas assem- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)':" Tem V.
bléias, é contrária à prorrogação do FEF e defende a Ex!! a palavra.
perda zero para os Municípios. O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o coordenador
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha da Frente Nacional dos Prefeitos, o Prefeito de Belo
o voto "sim". Horizonte, Célio de Castro, está aqui presente contra

O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem a prorrogação do FEF e recomendando <que vote-
revisão do orador.) - O Bloco do PMDB encaminha mos "não".
o voto "sim", Sr. Presidente. O SR. ROBSON TUMA ~ Sro Presid8Ul[13, peço

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Tema!") - Tem V.
Oposição vota "não", em defesa dos Municípios. Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL ~ SP. SGlm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
"sim". PMDBIPSD/PSUPRONA encaminha o voto "sim".

O SR. RICARDO GOMYDE (Bloco/PCdoB - O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE
PRo Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição, Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição vota
Sr. Presidente, vota "não", em defesa dos Municí- "não", em defesa dos Municípios.
pios, da saúde e da educação. Se quiserem cortar O Bloco vota "não".
dinheiro, que cortem dinheiro dos bancos. Prefeitura, O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
saúde e educação. "Não". são do orador.) - A Liderança do Governo, Si". Pi"esi-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem dente, recomenda o voto "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o FEF não tem O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PlFiL - PE.
nada a ver com o Proer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, li] ParUdo

O PSDB vota "sim". da Frente Liberal (PFL) recomenda o voto "sim".
A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente, O SR. AÉCIO NEVES (p~r":) P' "~o ij"3i\í'i-

peço a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presider;'_, <J I=SDB encaminha
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. o voto "sim" e solicita aos Parlamsl'lt'9.res que 1J8-

Ex!! a palavra. nham a plenário para encerramos o mais rapidam::m-
A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem te possível esta votação, já que outras matérias SGl-

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de re- rão também submetidas a voto nominal.
gistrar meu voto "sim". O PSOB encaminha o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem I'evi-
peço a palavra pela ordem. são do orador.) - O PPB encaminha o '\IOXO "sim"',

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sr. Presidente, e solicita a sua banGada que perma-
Exª' a palavra. neça em plenário.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O PPB encaminha o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
vota "não", em defesa dos Municípios. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-

O Bloco de Oposição vota "não". nha o voto "sim" e solicita aos Sm. Deputados quc3
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- venham ao plenário.

são do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim". PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, "sim".
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a

a palavra pela ordem. palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem V.

Exª' a palavra. Exª' a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem O SR. JOSÉ ANíBAL (P80B - SP. Sem revi-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na hora de '\10- são do orador.) - Sr. Presidente, José Aníbal confir-
tar, tive dúvida. Mas meu voto é "sim". mando voto: "sim".



O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto MsimMe solicita a sua bancada que permaneça
em plenário.

O PPB encaminha o voto MsimM.
O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex' a palavra.
O SR. HÉLIO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na dúvida,
quero consignar o meu voto "sim", pela Liderança do
meu partido.
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O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente, IJll)OSto de Renda Retido na Fonte no primeiro ano,
peço a palavra pela ordem. 33% no segundo ano e 66% no terceiro ano.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Quero dizer também a esta Casa que a chama-
Ex' a palavra. da Lei Kandir, que tive a honra de relatar, foi o maior

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem acontecimento neste País para a geração de empre-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco- gos para milhões de brasileiros. E é lamentável que
menda o vofb ·não·. a Oposição não tenha descoberto isso. Tiramos o

O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem ICMS de todo o setor produtivo brasileiro, das má-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco quinas e equipamentos agrícolas, das máquinas e
PMDBlPSDIPRONAlPSL encaminha o voto ·sim· e equipamentos industriais, para que possamos gerar
apela para os seus Parlamentares que venham e empregos para os milhões de brasileiros.
permaneçam em plenário, para podermos encerrar Então, eu quero repudiar...
esta votação e darmos início a outras votações tão O SR. INÁCIO ARRUDA - É sobre outra
importantes quanto esta. emenda, Sr. Presidente, que o Deputado está falan-

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA. do? É a outra emenda que S. Ex!! está-se referindo?
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu
Oposição entende que isso é fundamental para os peço aos Srs. Deputados que apenas encaminhem
Municípios e encaminha o voto "nãou

• favoravelmente ou desfavoravelmente. Não é mais
O SR. OSWALDO SOLER - Sr. Presidente, momento para discussão.

peço a palavra pela ordem. O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. a palavra pela ordem.

Ex' a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. OSWALDO SOLER (PSDB - MT. Sem EXª a palavra.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem
"sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- PMOB/PSD/PSUPRONA encaminha o voto "sim" .
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. ROBÉRIO ARAúJO - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
Exi' a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. EXª a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu votei O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PFL - RR. Sem
"não

u
e desafio alguns dos Srs. Deputados que te- revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo o voto

nham visitado os Prefeitos nos últimos três meses e MsimM.
co{1versado com S. Exi' a dizer que não ouviram o
relato de urna situação aflitiva. Imaginem V. EXª a
expectativa desses Prefeitos com a prorrogação
desse FEF.

Já temos, em alguns Municípios, o efeito da Lei
Kandir: a situação da queda de consumo. E agora a
prorrogação do FEF. Daqui a pouco, acabaremos
com a esperança dos Prefeitos, porque a situação
econômica já está terminada há algum tempo.

Por isso, o Partido Socialista Brasileiro reco
menda o voto "nãoU

• E os Srs. Deputados que têm
compromisso com a base, na verdade, devem ter a
responsabilidade de votar ·não" à prorrogação do
FEF.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminha
mos favoravelmente, porque o projeto é fruto de um
acordo que vai dar aos Municípios brasileiros 18% do
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O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. FERNANDO FERRO (BlocolPT - PE.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. vota "não".
Ex' a palavra. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT - PE. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem de- o voto "sim".
seja perda zero para os Municípios vota "não. O Blo- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMOB - SP.
co da Oposição vota "não. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB

vota "sim".O SR. MENDONÇA FILHO - Sr.. Presidente,
peço a palavra pela ordem. O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. são do orador.) - O PSOB vota "sim", Sr. Presiden
te, e lembra aos ilustres Parlamentares que teremos

Ex' a palavra. outras votações nominais logo em seguida.
O SR. MENDONÇA FILHO (PFL - PE. Sem O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco-
O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente, menda o voto "sim" e solicita aos Srs. Parlamentares

peço a palavra pela ordem. que venham ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem

Ex' a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco-
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem manda o voto "sim".

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco- O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
menda o voto "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa

O SR. LUIS BARBOSA - Sr. Presidente, peço ~s Municípios, o Bloco da Oposição vota "não".
a palavra pela ordem. O SR. MARCONI PERILLO (PSOB -GO. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome de
Ex' a palavra. quem sempre defendeu os Municípios e pela conti

nuidade da estabilização da nossa economia e do
O SR. LUIS BARBOSA (PPB - RR. Sem revi- Plano Real, o PSDB vota "sim".

são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim·. O SR. FRANCISCO RODRIGUES _ Sr. Presi-;
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço dente, 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. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Oeputa-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha do Francisco Rodrigues vota ·sim".
o voto ·sim·. O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

O SR. INOC~NCIO OUVEIRA (PFL - PE. pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim· e faz um Ex' a palavra.
apelo aosSrs. Deputados no sentido de que acor- O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco PT - BA.
ram imediatamente ao plenário, para que posamos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não"
concluir esta votação. Trata-se da matéria mais irn- e gostaria de dizer que há um documento da (,onfe-
portante do Fundo de Estabilização Fiscal. A emen- deração Nacional dos Municípios solicitando aos
da é da ilustre Relatora, Deputada Veda Crusius. Srs. Deputados que votem "não", em defesa dos
Portanto, precisamos de um quorum de mais de Municípios, mantendo sua receita intacta. Os Srs.
490 Srs. Deputados, que estão na Casa. Prefeitos reclamam a reposição integral das perdas

Fazemos este apelo aos Srs. Parlamentares: dos Municípios junto ao Fundo de Estabilização Fis-
venham imediatamente ao plenário, para que possa- cal. Por isso, encaminhamos o voto ·não".
mos concluir esta votação. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
"sim". o voto "sim".
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o SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ARY KARA (BlocoIPMDB - SP: Sém
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
nosso Líder Geddel Vieira Lima, troco o meu voto
-não- para -sim-o (Palmas.)

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Ricardo Ri
que, PMDB da Paraíba, vota "sim". (Palmas.)

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MARCELO DéDA (BIocoIPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas con
firmar que meu voto é -não-. Sobre a votação, peço per
missão a V. 8(-l para fazer um pequeno registro.

Esta Casa testemunhou hoje um dos debates
mais significativos da sua história. Parlamentares
que defendiam diferentes posições puderam expres
sar seu posicionamento e enriquecer a Casa com
um debate vigoroso, profundo e, sem dúvida algu
ma, positivo para aqueles que iriam votar. Cumpri
mento V. Ex! pela forma como aplicou o Regimento,
sempre preocupado com sua plena aplicação, mas
utilizando o bom senso como mediador e permitindo
que a Casa se ennquecesse. E enriquecendo a
Casa, sem dúvida a Nação tem muito mais confian
ça nas suas ~isões.

Parabéns, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
çoa V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
dizer, para que todos os meios de comunicações me
ouçam, que, estando em convocação exttaorditlá:ria~

há um quorum altíssimo na Casa. No mdmento. es
tão presentes 495 Deputados. Ademais, como regis
trou o Deputado Marcelo Déda, a Nação tem discuti..
do amplamente seus problemas mais ingentes, cru
ciais e importantes por intermédio do debate entre
os Srs. Deputados e os Srs. Líderes, que, de fato,
ao lado da ilustre Relatora, hoje deram LIma de
monstração de seriedade no trato da coisa pública,
como talvez muitos países não conheçam.
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O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -sim-o

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl- PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e apela
para os Srs. Deputados presentes nas diferentes de
pendências da Casa que acorram ao plenário. Há
495 Srs. Deputados na Casa e apenas 475 votaram.
Apelamos para os Srs. Deputados que venham ao
plenário e possamos concluir esta votação tão im
portante para a vida do nosso País. Trata-se de
emenda constitucional que requer Q quonBm qualifi
cado dé três quintos.

Fazemos este apelo e reiteramos que o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSD8 vota
"sim".

O SR. HERMES PARCIANEllO -- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HERMES PARCIANEl..lO (Bloco/PMDB
-- Pft. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
meu voto é -não-.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO- (PSDB 
AJ. Setn revisão do orador.) - Sr. Presidentà, a lide
rança do Governo encaminha o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, o Bloco de
Oposiçao, em defesa dos Municípios, recomenda o
voto -não-o

, 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, o meu nome não
c:of*ta no painel. O meu voto é "sim".
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O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, Esta emenda é fundamental para o País.

peço a palavra pela ordem. Quanto' maior o número de votantes, mais repre-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem V. sentativo será o resultado. Portanto, fazemos um

Exi' a palavra. apelo aos nobres pares no sentido de que venham
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. sem re- imediatamente a~ plenário, para ~xercita~ seu direito

visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu encami- ~ v~to. E o PartIdo da Frente Liberai reitera o voto
nhamento foi seguido de uma declaração do Deputa- sIm •
do Milton Temer, a qual, infelizmente, não escutei no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo-
devido momento, para que pudesse dar resposta na ço os Srs. Deputados para virem ao plenário.
devida hora. Fiquei sabendo agora que S. Ex' inai- O SR. VÂNIO DOS SANTOS - Sr. Presidente,
nuou que eu estivesse traindo a coligação pela qual peço a palavra pela ordem.
fui eleito. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Não sei em que condições o Deputado Milton Ex' a palavra.
Temer está falando, se é como oficial da Marinha, se O SR. VÂNIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.
como militante do PCB, que era contra a criação do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante a
PT, se como integrante do PSB ou se agora como discussão da prorrogação do FEF, realizamos em
pertencente à esquerda do PT. Santa Catarina um debate na Assembléia Legislativa

Não reconheço, em nenhum momento, a possi- com a participação de todos os Prefeitos daquele
bilidade de que seja feito um julgamento moral sobre Estado e da Deputada Veda Crusius.
os meus votos de consciência, porque em'nenhum Tenho em mãos Carta de Santa Catarina, que
momento, em qualquer coligação que eu tenha parti- está, inclusive, assinada por todos os Presidentes
cipado, o meu partido assumiu que estaria sendo das Associações do meu Estado. Tenho também
submetido à definição do voto de um outro partido carta dos Presidentes da Associação e dos Prefei-
coligado. (Palmas.) tos, inclusive com a assinatura do Sr. Alexandre Pu-

O 'meu partido é independente, decide o que zyna, que agora não reconhece sua assinatura e
ele pensa e vota de forma soberana e autônoma, vem aqui falar em nome dos Prefeitos de Santa Ca-
seja a favor ou contra o Govemo. Portanto, não será larina. Aqui estão as cartas dele e das Associações
o Deputado Milton Temer o crítico dessa soberania e dos Municípios de Santa Catarina, que são contra o
dessa independência. (Palmas.) FEF. Esse mentiroso não tem autorização para falar

Neste momento, voltando a reafirmar a inde- em nome dos Prefeitos que sequer consultou.
pendência do PPS, eu, corno Líder, encaminho o O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem
voto "sim", sabendo que o meu voto é também inda- revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pendente. E pela democracia do meu partido, o De- pela ordem.
putado Augusto Carvalho votará conforme sua cons- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ciência. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem
do Sérgio Arouca. V. Ex!! teve a palavra porque foi revisão do orador.) - Sr. Presidente, como S. EXª ci-
citado nominalmente. tou o norne da Relatora como testemunha, apelo a

Vou encerrar a votação. Os Srs.' Deputados V. Ex' que também dê a palavra à Relatora, para
que não votaram - há ainda quatorze Deputados na que possamos ouvi-Ia.
Casa... O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou dar

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA Sr. Presidente, a palavra sem abrir nenhum precedente. Esta maté-
peço a palavra pela ordem. ria é importantíssima. Temos de ter um amplo e ex-,

celente debate a respeito disso. Agora faltam ape-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. nas 11 votos, de modo que qualquer manifestação

Ex!! a palavra. pouca influência terá. Mas estou, mais uma vez, res-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sàltando a tolerância da Mesa para este debate e o

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há na faço para, nãe) fixar o precedS!lte. Fica sempre esta-
Casa 495 Srs. Deputados. Então, pediria· à V: ex- belecido que os Srs. Líderes terão um minuto para
mais ·alguns minutos para que assim possamos ter encaminhar, e que ·durallte a votação o encaminha-
um maior número de votantes. menta é "sim" ou "não".



O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "simll e faz um ape
Io aos cinco Deputado~ que ainda não votaram no
sentido de que exerçam o seu direito de voto. Há
495 Srs. Deputados presentes na Casa.

Portanto, precisamos que S. EXªs votem, para
que esta votação seja a mais representativa possível
da vontade da maioria do povo brasileiro, que se en
contra nesta Casa, na sua inteireza, representado
por todos os diferentes segmentos.

O Partido da Frente Liberal reitera o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim" e
o PPB encaminha o voto IIsim".

O SR. FELlX MENDONÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. FELlX MENDONÇA (PTB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PMDBI
PSUPSD/PRONA encaminha o voto "sim". Ao mes
mo tempo, fa? um apelo aos Srs. Parlamentares do
Bloco no sentido de que permaneçam em plenário, a
fim de darmos continuidade a outras votações tão
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O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem
a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. PMDB/PSDIPSL/PRONA encaminha o voto "sim".
Ex!! a palavra. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha ção anterior, votaram exatamente 488 Parlamenta-
'0 voto usimll

• res. Acho que V. Ex!! pode agora encerrar a vota-

d SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente, ção, não sem antes registrarmos que o Bloco vota
"não".peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, confirmo o voto ·simll

•

O SR. EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. EFRAIM MORAIS (Michel Temer) 
tem V. Ex!! a palavra.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é IIsim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto ·simll

•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham votar. Para uma matéria desta im
portância, não pode faltar o voto de nenhum Deputado.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! li palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "simll

•

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JpSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, amparado no De
putado Paulo Delgado, o PSDB vota IIsim".



Pará

Amazonas

Alzira Éwerton - PSOB - Sim
Arthur Virgílio - PSOB - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMOB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSOB - Sim
Moisés Bennesby - PSOB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Adelaide Neri - Bloco/PMOB - Sim
Carlos Aírton - PPB - Sim
Célia Mendes - PFL - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco/PMOB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim

Anivaldo Vale - PSOB - Sim
Antônio Bmsil- Bloco/PMOB - Sim
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMOB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMOB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/POT - Não
Hilário Coimbra - PSOB - Sim
José Priante - Bloco/PMOB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMOB - Sim
Nícias Ribeiro - PSOB - Sim
Olávio Rocha - PSOB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim.
Francisco Rodrigues - PFL - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Upnik - PTB - Sim
Robério Araújo - PFL - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSOB - Sim
Eraldo Trindade - PSOB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
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importantes quanto esta e também de que não atra- Valdenor Guedes - PPB - Não
semos mais essas votações.

O Bloco encaminha o voto -sim-.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há 491

votos, já que o Deputado Aécio de Borba votou ao
microfone e seu nome não consta no painel. Ainda
há quatro Deputados na Casa. Venham votar. Vou
encerrar a votação logo mais.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota -não-o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na ver
dade, há mais três Deputados na Casa. Convoco-os
a virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado:

VOTARAM:
Sim: 362
Não: 129
Abstenção: ......................................•....... 1
Total: ................................•......................492
É aprovada a emenda adotada pela Comissão

Especial, ressalvados os destaques.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:
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Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - BlocolPMDB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Udson Bandeira':'" BlocolPMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - BlocolPT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Nan Souza - BlocolPSL - Sim
Neiva Moreira - BlocolPDT - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aníbal Gomes - BlocolPMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Sim
Amon Bezerra -PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Sim
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel- ólocolPT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não
PauloLustosa - Bloco/PMDB - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PFL - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim

Ciro Nogueira - PFL...: Sim
. Felipe Mendes - PSDB - Sim

Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - BlocolPMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - BlocolPMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - BlocolPMDB - Não
Ivandro Cunha Uma - BlocolPMDB - Sim
José Aldemir - BlocolPMDB - Sim
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Sim
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMUB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Femando Ferro - BlocolPT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - BlocolPT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - BlocolPMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Corrêa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
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1Rii(J)~:!8rÜ:i Fontes - PFL - Sim
Sê,iatil?! Carvalho - PPB - Sim
Séfgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
\No!ney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

jE\ugusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Femando Torres - PSDB - Sim

Thomaz Nonô - PSDB - Sim
!t10ac)ji' Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco/PMDB - Sim
Taivan13 t\lbuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Ad(~I&'i'm Ribeiro - PSDB - Sim
França - PMN - Sim
~\Íiagno - PFL - Sim

Glem1âncio Fonseca - PPB - Sim
.José Tel(98 - PPB - Sim
lili~al.rce~Cl Déda - Bloco/PT - Não
~::;'edro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

I"JGides Modesto - Bloco/PT - Não
Amido Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert ~JiarUns - Bloco/PMDB - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujéc.io Simões - PL - Sim
lFéliK Mendonça - PTB - Sim •
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo lima - Bloco/PCdoB - Não
,Jaim(8 !Fernandes - PFL - Sim
,j2lro Azi - PFL - Sim
~Iairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
.João Almeida - Bloco/PMDB - Sim
.~c§o Carlos Bacelar - PFL - Sim
,João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim

Carlos Aleluia - PFL - Sim
.Jõ:~!B Lourenço - PFL - Sim

José Roche - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - BlocolPT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - BlocolPMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - BlocolPDT - Não
Severiano Alves - BlocolPDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - BlocolPT - 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
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahi Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim

I Joana DArc - BlocolPT - Não
João Fassarella - BlocolPT - Não
João Magalhães - BlocolPMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
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;f Jabur - PPB - Sim
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 - BlocolPMDB - Sim
Sandra Starling - BlocolPT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Sim
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - BlocolPMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Tilden San~iago - BlocolPT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - BlocolPMDB - Não

Espírito santo

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

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - BlocolPDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gaqeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB.- Sim
Femando Lopes - Bloco/POT - Nao
F1ávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
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Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar 8erpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - BlocolPCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PL - Sim
José Maurício - BlocolPDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Uma Netto - PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Maria da Conceição Tavares - BlocolPT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - BlocolPDT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Robson Rornero - PSDB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão 8essim - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - BlocolPMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - BlocolPMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - BlocolPT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - BlocolPMDB - Sim
Ayres da Cunha - PFL - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - BlocolPMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
CouraciSobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Uma - PP-B - Sim



Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Robério Silva - PFL - Sim
Teté 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 - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - Btoco/PCdoB - Não
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
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - 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
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - Bloco/PMDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Julho de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feim 17

Dalila Figueiredo - PSDB - Sim Welson Gasparini - PSDB - Não
De Velasco - Bloco/Prona - Sim Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duílio 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 Montora - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Sim
Jair Meneghelli - Bloco/PT - Não
João Mellão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - Bloco/PT - Não
José Coimbra - PTB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
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 - Não
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Turna - Bloco/PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio 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 - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim

20099
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Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basílio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilc~u Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - Bloco/PDT - 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
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB ~ Sim
Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Wemer Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina
Dejandir Dalpasqualle - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knopp - 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 - Não
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 - BlocolPDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Não
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 Júnior - PPB - Não
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - BlocolPDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - BlocolPMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - BlocolPMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - BlocolPDT - 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) - Em

conseqüência da aprovação da emenda, a mesa vai
anunciar as proposições que resultaram prejudica
das: são os Destaques Simples nºs 1, 2, 3, 4, 8, 9,
10,12 e 15; as Emendas Aglutinativas nºs 7,10,11,
13, 14, 15, 17, parcialmente, e 18; e o Destaque de
Bancada nº 22, referente à Emenda nº 8.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocoIPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha questão
de ordem é sobre a prejudicialidade do Destaque nº
22 da Emenda nº 8. Faço a questão de ordem a V.
EXª sobre aprejudicialidade com base no art. 163.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Era mi
nhé, intenção apresentar as razões aqui, mas vou
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aguardar a questão de ordem de V. Ex' para apre- ta apenas pela literalidade da norma. Realmente,
sentá-Ias depois. pela liberalidade do dispositivo do art. 163, a primej-

O SR. JOSÉ GENOfNO - Vejam bem, Sr. Pre- ra impressão que se poderia ter é que esta norma
sidénte, o art. 163 disciplina os critérios de prejudi- não é em sentido absolutamente oposto - essa
cialidade e muitos Deputados, que votaram na emenda, esses destaques - àquele que foi aprova-
emenda aprovada, consideravam a possibilidade de do. Mas o Direito é um sistema, e a interpretação
votar essa emenda isoladamente. mais correta, mais competente é a interpretação sis-

Veja bem o que dizem os incisos VI, VII e VIII: temática.
MA emenda de matéria idêntica à de outra já aprova- Se é verdade que o Regimento não quer umíl
daM. Não é o caso, não se trata de matéria idêntica. emenda em sentido absolutamente oposto ou em
O VII: MA emenda em sentido absolutamente contrá- sentido idêntico, com maior força de razão não se
rio ao de outraM. Não é o caso. O VIII: MA requeri- quer uma emenda que gere uma situação paradoxal.
mento com a mesma ou oposta finalidadeM. E por que falo numa situação paradoxal? Porque as

Qual é o conteúdo da emenda, Sr. Presidente? emendas ou destaques que aqui foram consideradas
O que a Casa aprovou em relação ao FPM propõe, prejudicadas geram uma situação curiosa.
numa escala menor, recuperar a média de 60%. O Vou ler, depois, o arrazoado, mas quero, desde
que diz a Emenda nQ 8 do Destaque nll 22? Exata- logo, apontar esse fato. De um lado, o que se quer -
mente recupera a totalidade do FPM. Portanto, a e V. ExD apontou bem - da emenda é usar recursos
Emenda nll 8 é mais ampla do que a emenda que a do FEF para compensar paulatinamente os Municí-
Casa aprovou. Ela não é em sentido contrário, nem pios, 50%, 60% e 80%.
é idêntica, ela é mais ampla. Ora, com essas emendas que aqui foram rejei-

Concluímos então que o critério da prejudiciali- tadas não apenas vai-se co.mpensar 50%, 60% e
dade, pela interpretação combinada desses incisos, 80% como vai-se utilizar, agora sim, recursos extra-
poderia ser aplicado· no caso de ser uma emenda FEF, quer dizer, recursos orçamentários não arreca-
cujo conteúdo não ultrapassasse a amplitude, no dados em função do FEF para compensar,os Muni-
seu conteúdo, da emenda aprovada. É uma emenda cípios. Ou seja, os Municípios receberiam duas ve-
maior no caso específico do Município. Portanto, zes. Isso cria um paradoxo. (Palmas.)
com base nesses incisos, considero que a emenda Vou tomar a liberdade de ler as razões técni-
não pode ser prejudicada porque tem um conteúdo cas, mas já considero respondida e, portanto, rejeita-
mais amplo do que a emenda que foi aprovada, ela da a questão de ordem de V. Ex!!. Antes vou pedir li-
não é oposta, em sentido contrário, ela é diferente cença para ler as razões técnicas. Em seguida, se
com uma amplitude de conteúdo que diverge da V. ExD quiser recorrer poderá fazê-lo. Mas a súmula
emenda aprovada. dessas razões está exatamente no que acabo de

Se aceitarmos o critério da prejudicialidade, va- apontar. Não se pode criar um paradoxo. Tomo a li-
mos abrir um precedente seríssimo, porque a deci- berdade de ler:
são de votar o FEF com a possibilidade de retirar os Tanto,o art. 3º da Emenda da Comissão Espe-
Municípios estaria implicitamente prejudicando a de- cial quanto a Emenda nº 8 e outras debruçam-se so-
cisãó cristalina do Deputado, porque nesta matéria a bre a mesma questão: compensação parcial (no
emenda tem um conteúdo mais abrangente. caso da Emenda da Comissão) ou total (no caso da

Por isso, com todo respeito, solicito a V. ExD Emenda n1l 8) aos Municípios da redução da base de
que não considere prejudicado o Destaque nº 22 da cálculo do Fundo de Participação dos Municípios -
Emenda nl! 8. FPM, decorrente da aplicação dos incisos I e 11, com-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo binados com os § 21! e 51! do art. 72 do Ato das "Ois-
dizer a V. EX- que esta matéria, como sabem todos, posições Constitucionais Transitórias.
vem sendo discutida há vários dias. E sabe V. E~ Estes dispositivos preconizam a alocação pré-
que a Mesa iria considerá-Ia prejudicada, tanto a de via ao Fundo de.Estabilização Fiscal - FEF, antes
nll 8 como as demais aqui anunciadas. Para tanto, a da composição da base de cálculo do Fundo de Par-
Mesa preparou um escrito que tomo a liberdade de ticipação dos Municípios (§ 2º), de: (i) 5,6% do pro-
ler para V. E~s justificando as razões dessa prejudi- duto da arrecadação do imposto de renda (inciso 11 e
cialidade. § 5º); e (ii) o' montante do imposto de renda da

Antes de fazer esta leitura, quero dizer ao no- União recolhidQ na fonte (inciso I). Assim, o funcio-
bre Deputado José Genoíno, Direito não se interpre- namento do FEF reduz essa base de cálculo e, por



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao recurso em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, rabisquei aqui, a vôo de pássaro, inspirado na
substancial decisão de V. EXª indeferindo a questão
de ordem do eminente Deputado José Genoíno, o
seguinte parecer: estamos diante de uma dualidade
de posicionamento sobre a mesma questão, chama
da compensação.

Verifique-se a composição parcial preconizada
pela emenda da douta Comissão Espepial elou a
composição total solicitada pela Emenda n2 8, da
douta Oposição nesta Casa, ambas direcionadas
para o Fundo de Participação dos Municípios.
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conseguinte, as quotas dos Municípios, em relação à tar-se essa superposição, não somente se compen-
situação em que não existisse o FEF. sariam totalmente os Municípios dos efeitos do FEF,

A emenda da Comissão estipula, em seu art. como ainda se lhes concederiam repasses adicio-
32, uma compensação parcial dessa redução da nais correspondentes a parcelas crescentes (50%,
base de cálculo do Fundo de Participação dos Muni- 60% e 80%) de perdas já recuperadas.
cípios, mediante repasses aos Municípios de mon- Claramente, o resultado da aplicação combina:'
tantes equivalentes às seguintes percentagens da da das duas emendas redundará em·um efeito dis-
arrecadação do imposto de renda: (i) 1,56%, no 22 tinto do pretendido por ambas as proposições toma-
semestre de 1997; (li) 1,875% em 1998; e (iii) 2,5% das isoladamente. A aprovação de ambas as emen-
em 1999. Esses montantes correspondem à recom- das produziria, assim, uma solução paradoxalmente
posição de SO, 60 e 80%, respectivamente, da redu- não pretendida por nenhuma delas.
ção da base de cálculo do Fundo de Participação Srs. Deputados, li as razões técnicas apenas
dos Municípios provocada pela aplicação do Fundo para constar da ata dos nossos trabalhos, mas a
de Estabilização Fiscal (art. 72, I, li, § 2º e § 52). síntese está na minha afirmação inicial.

A Emenda nº 8 e outras, por seu turno, buscam Rejeita, portanto, a questão de ordem de V. EX:!.
a recomposição da totalidade da base de cálculo do
Fundo de Participação dos Municípios. Para tanto, O SR. JOSÉ GENO[NO - Sr. Presidente, peço
introduz u'11~ alteração no texto do § 22 do art. 72, a palavra pela ordem.
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
excetuando a vinculação referida pelo art. 159, I b (a Ex!! a palavra.
composição do Fundo de Participação dos Municí- O SR. JOSÉ GENO[NO (BlocolPT - SP. Sem
pios) dos efeitos do FEF mencionados no item 2, revisão do orador.) - Sobre a decisão de V. ExI, Sr.
acima. Assim, essa emenda preconiza que a compo- Presidente, com base no art. 164, combinando o § 2º e
sição da base de cálculo do Fundo de Participação principalmente o § 32, V. ExA apreciou, no caso, o méri-
dos Municípios passa a ter prioridade sobre a consti- to, caso a Emenda nº 8 fosse aprovada, prejudicarú:}. a
tuição do FEF. Desta forma, a emenda propõe a emenda de conteúdo menor. Considerando essa di-
compensação total aos Municípios dos efeitos do vergência, regimentalmente, com base no § 3º recor-
FEF sobre o Fundo de Participação dos Municípios. ro de imediato ao Plenário da decisão de V. Ex!!

Conquanto os objetivos de ambas as proposi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
ções sejam semelhantes - já que ambas se preocu- o recurso de V. Ex!! ao Plenário. E como esse recur-
pam com a compensação aos Municípios dos efeitos so demanda manifestação da Comissão de Consti-
do FEF sobre o Fundo de Participação dos Municí- tuição e Justiça e de Redação, designo o nobre De-
pios, diferindo, tão-somente, no grau desta compen- putado Gerson Peres para dar parecer em nome da
sação, se parcial ou total - elas escolheram instru- Comissão.
mentos visceralmente distintos para concretizar seu
espírito. No caso da Emenda da Comissão Especial,
utiliza-se o mecanismo de repasses orçamentários,
consistindo numa solução extra-FEF.

Cria-se, na verdade, uma despesa fiscal para
atender àqueles objetivos. Já no caso da Emenda nº
8, lança-se mão do mecanismo de alteração da pró
pria constituição FEF. Trata-se, por assim dizer, de
um instrumento intra-FEF.

Desta forma, a eventual aprovação de ambas
as Emendas geraria uma situação em que, pela letra
fria dos dispositivos citados, se obrigaria a União a
efetuar os repasses do objeto do art. 3º da Emenda
da Comissão e, simultaneamente, se recomporia a
base de cálculo do Fundo de Participação dos Muni
cípios, mercê da não aplicação do § 2º, do art. 72,
do AtC' das Disposições Constitucionais Transitórias
aos rG:"lrsos referidos no art. 159, I b. Assim, a acei-
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Os dispositivos que tratam desta matéria sem da emenda restante, conforme consta do substancial
inconstitucionalidade geram o funcionamento do parecer da douta Presidência desta Casa.
Fundo de Estabilização Fiscal, reduzindo a base de 'Esse, o nosso parecer, em nome da Comissão
cálculo do FPM, por conseguinte, as cotas dos Muni- de Constituição e Justiça e de Redação.
cípios - abre aspas - "em relação à situação em que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portan-
não existisse o FEF". to, a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-

Entretanto, a emenda da douta Comissão Es- ção emitiu parecer contrário ao recurso.
pecial em relação ao funcionamento do FEF anterior Vou submeter a votos o recurso do nobre Depu-
estipula uma compensação parcial em proposições tado José Genoíno, contra a declaração de prejudiciali-
maiores e melhores, correspondendo os montantes dade do Destaque nº 22, referente a Emenda nº 8.
ã recomposição de 50%, 60% e 80%, respectiva- Quem votar "sim" ao recurso reforma a decisão
mente, "da redução da base de cálculo do FPM, pro- da Mesa que acabei de proferir. Quem votar "não"
vocada pela aplicação do FEF". ao recurso mantém a decisão proferida pela Mesa e

A Emenda nº 8 quer a compensação total, ou referenciada pelo nobre Deputado Gerson Peres.
seja, a recomposição de sua origem referente, portan- Como votam os Srs. Líderes?
to, à base de cálculo do FPM. Introduz a alteração no O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
texto, fazendo esta composição da base do cálculo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
do FPM ter prioridade sobre a constituição do FEF. da'Frente Liberal recomenda o voto "não".

Ora, embora as proposições sejam semelhan- O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem re-
tes, ambas se preocupam com a compensação aos visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".
Municípios dos efeitos do FEF sobre o FPM, dite- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
rem, entretanto, no grau desta compensação - se Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
parcial ou total. Assentam-se em mecanismos distin- vota "não".
tos para alcançar seus objetivos. O mecanismo pre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O re-
visto ~Ia emenda da douta Comissão Especial é o curso foi REJEITADO.
dos repasses orçamentários, e o da Emenda nº 8 al- O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, peço
tera o da própria constituição do FEF. a palavra pela ordem.

Nesse caso, diante dessa situação, a douta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Presidência da Câmara aplicou regimental e legal- EXª a palavra.
mente a decisão da prejudicialidade. Fácil é consta- O SR. JOSÉ GENOfNO (Bloco/PT - SP. Sem
tar, na letra fria da legislação exposta no incon- revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica-
testável fundamento de que ambas as emendas ge- ção.
ram uma situação em que se obriga a União a efetuar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi-
os repasses objeto de dispositivos da emenda da Co- cação concedida.
missão e, simultaneamente, recompõe-se a base de O SR. JOSÉ ANfBAL - Sr. Presidente, peço a
cálculo do FPM, face a não aplicação do § 2º do art. palavra pela ordem.
72 das Disposições Constitucionais Transitórias, aos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
recursos referidos no art. 159, inciso I, letra b. EXª a palavra.

A aceitação dessa superposição, pOr outro O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi-
lado, compensaria os Municípios dos efeitos do FEF, são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
como concederiam os repasses adicionais corres- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
pondentes aos 50%, 60% das perdas recuperadas. são.do orador..) - Sr. Presidente, o PPB encaminha

Desse modo, a aplicação da emenda da douta o voto "não".
Comissão Especial, já aprovada, combinada com a O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
ora pretendida, a de nº 8, terá efeito distinto do que Sem revisão do orador;) - Sr. Presidente, o Blo-
ambas pretendem. co/PMDB vota "não".

Logo, se ambas aprovadas, estaremos diante O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
de uma situação.,páradoxal, con~eqüentemente, in- são do or~dQr,}.- Sr. Preside!1te, ao tempo em que a
constitucional e ilegal. Liderança do Governo pede licença a V. EXª e reco-

Se .claro fica a inconstitucionalidade e a i1egali- menda o voto "não", 00 seja, 'mantém sua brilhante
dade, conseqüentemente subsiste a prejudicialidade decisão, alerta o Plenário para o fato de que prova-
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velmente teremos uma sessão extraordinária e mais
uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer, portanto, em plenário.

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 PTB nada
-não-.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-o

O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim", como a convicção de que está
de plantão votando e com disposição para votar to
dos os destaques, todas as matérias que temos pela
frente, fazendo um ato de resistência em favor da
Federação e dos Municípios.

Perdemos a votação, mas não a dignidade. Es
tamos de cabeça erguida, na certeza de que cumpri
mos nosso dever. A sociedade brasileira hoje ficará
sabendo que a Oposição brasileira, em nenhum mo
mento, abriu mão da sua firme convicção de que ti
nha e tem de defender a Federação. Por essa ra
zão, o Bloco de Oposição vota -sim-.

O SR. ROBSON TUMA (BlocolPSL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota
-não- e apela aos Parlamentares para que venham
todos ao plenário a fim de que possamos concluir
essa votação no menor espaço de tempo possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. Vamos dar início a votação pelo sistema ele
trônico.

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

, O SR. Luís EDUARDO (PFl - BA. Sem revi
são do orador.) - Para mantennos a decisão do Pre
sidente Michel Temer, vamos votar "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. Pre
sidente solicito 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 os seus
votos.

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, o PTB, recomenda o voto "não".

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
selecionar os votos então.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFl re
comenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco re
comenda o voto "sim".

O SR. ROBSON TUMA (BlocolPSL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram, acionar o botão preto no painel até que as lu
zes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI {Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. HUMBÊRTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".
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O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- O SR. ODElMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
são do orador.) - Sr. Presidente, amparado no De- a palavra pela ordem.
putado Robson Tuma, o PSDB vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem Ex!! a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora eu só O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
encaminho pelo BLoco do PMDB/PSLlPSD/PRONA, são do orador.) - SR. Presidente, o Partido Progres-
e apelo para.cos Srs. Parlamentares no sentido de sista Brasileiro encaminha o voto "não".
que votem "não" e venham ao plenário O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço Sem revisão do orador.) - SR. Presidente, baseado
a palavra pela ordem. no parecer do grande jurista e constitucionalista Gerr-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. son Peres, o Partido da Frente Liberal recomenda. o
Ex!! a palavra. voto "não".

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço a palavra revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição
para retificar meu voto, que é "sim", mas eu marquei desta Casa queria ter o prazer de votar com o Presi-
"não". dente da Câmara dos Deputados, mas como divergi-

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço mos de sua decisão - embora a respeitemos -, nos-
a palavra pela ordem. 50 voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PFL - RR. Sem
Ex!! a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela democra-

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- cia partidária, o voto é "não".
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não". O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB -

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-
peço a palavra pela ordem. rança do Governo encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Ex!! a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem sista Brasileiro encaminha o voto "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - AS. Sem
com o Presidente Michel Temer; vota "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhando

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. a sábia decisão do Presidente, o Partido Trabalhista
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que Brasileiro recomenda o voto "não".
não paire dúvidas, o Partido da Frente Liberal reco- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
menda o voto "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- da Frente Liberal recomenda o voto "não" e apela
sãd do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha para que os Srs. Deputados venham ao plenário a
o voto "não". fim de concluirmQs esta votação o mais rapidamente

O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem possível.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Após esta votação, teremos mais uma. Então,
Oposição vota "sim". reitero meu apelo para que os Srs. Deputados per-

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem maneçam em plenário a fim de concluirmos a vota-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco do ção do FEF nesta noite, pois é da mais alta impor-
PMDB encaminha o voto "não". Srs. Parlamentares, tância para a vida no nosso País.
prestem atenção porque o voto agora é "não". O Partido da Frente'Liberal recomenda o voto

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, "não".
peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o esforço da
Ex!! a palavra. Oposição é no sentido de ir às últimas conseqüên-

A SRA. TELMA DE SOUZA (Bloco/PT -. SP. cias em defesa dos Municípios.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, refifico o Por essa- razão; levantamos essa questão de
meu voto ·sim"; a minha bancada não me permite ordem, no limite das nossas forças, para mostrar à
que eu vote com V. Exª Meu voto é "sim". sociedade a disposição de resguardar os interes-
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ses dos Municfpios. A Oposição recomenda o voto Nosso voto é MnãoM.
MsimM. O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.

O SR. JOS~ ANfBAL (PSOB - SP. Sem revi-· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
são do orador.) - Sr. Presidente, coincidindo no mé- 0$ partidos que formam com ele o BIo-
rito com a Oposição, a fim de resguardar os Municf- éoIPMOBIPSDIPSLlPRONA recomenda o voto
pios, o PSOB vota MnãoM. MnãoM, em respaldo à decisão proferida pela Presi-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- dência. E pede aós Srs. Deputados que compare-
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- çam ao Plenário para votar MnãoM.
sista recomenda o voto MnãoM. O "SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB -' SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel, Temer) - Srs. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
Deputados, venham ao plenário, porque vamos ter vota Mnão

M
•

outras votações. Vale a pena nos sacrificarmos pela O SR. ~RGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
votação no dia de hoje. peço a palavra·pela ordem.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. P....- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
sidente, peço a palavra pela ordem. ex- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. $~RGIO MIRANDA (BlocoIPCdoB -
Ex' a palavra. MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, De-

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - putado Michel Temer, tenho uma questão de ordem
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- referente a algumas emendas que foram prejudica-
rança do Govemo encaminha o voto -nãoM• das. Pergunto a V. ~ se devo apresentá-Ia agora,

O SR. ROBSON TUMA ·(BIocoIPSL _ SP. no intervalo, enquanto os Deputados estão votando,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco ou depois da votação.
PMDB encaminha o voto MnãoMe apela para os . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
Srs. Parlamentares a fim de que venham imediata- do Sérgio Miranda, ao responder a questão do De-
mente a plenário e aqui permaneçam, poistere:- putado José Genofno, dei as explicações em relação
mos novas votações, inclusive em uma sessão ex- a todas as emendas e destaques que foram rejeita-
traordinária. . do. E S. Ex' recorreu exatamente desta decisão. É

O SR. ARUNDO VARGAS (PTB - RS. Sem este recurso que está sendo examinado agora.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido O SR. S~RGIO MIRANDA - Não, mas é uma
Trabalhista Brasileiro, recomenda o ·voto MnãoMe nova emenda. É uma emenda.••
pede aos Srs. Parlamentares do PTB-que venham O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
ao plenário votar MnãoM. não. Se se trata de outro assunto, claro, com toda

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re- certeia, após a votação.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, Partido O SR. SeRGIO MIRANDA - Após a votação?
Progressista Brasileiro, encaminha o.voto ,MnãoM'e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Após a
solicita à sua bancada que permaneça em plená- votação.
rio" pois teremos mais uma votação na noite de O SR. SALVADOR ZIMBALDI - Sr. Presiden-
hoje. te, peço a palavra pela ordem.

O Partido Progressista Brasileiro encaminha o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
voto MnãoM. Ex'a palavra.

O SR. MARCONI PERlLLO (PSOB-GO. Sem O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca- Sem i'eVisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
minha o voto MnãoM• vota- MnãoM•

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revi-
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
rança do Govemo encaminha o voto MnãoM• o voto MnãoMe solicita a sua bancada que permane-

O SR. JOS~ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi- ça em Plenário, pois teremos mais uma votação na
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota MnãoM noite de hoje. O PPB encaminha o voto MnãoM.
e solicita aos seus Parlamentares que venham ao O SR. JOSé MACHADO (BlocolPT - SP. Sem
plenário votar e aqui permaneçam, porque ainda te- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
remos uma votação fundamental. Oposição indica o voto MsimM.
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O SR. BENEDITO DOMINGOS - Sr. Presiden~ O SR. JOSé AUGUSTO (BIocoIPT - SP. Sem
te, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Meu voto é sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Eu votei não.
Ex' a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB _ DF. Deputados~.compareçam ao plenário, ternos esta vo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz o regis- tação e mais algumas.
tro do voto ·não·, mas o painel não registrou o meu O SR. AéCIO NEVES - Sr. Presidente, peço à
nome. Ben~ito Domingos vota ·não·. palavra pela ordem.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sr. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. _ O SR. AéCIO NEVE~ (PSDB - MG. Sem revi-
Ex' a palavra. saodo orador.) - Sr. Preslde~e, o PSDB vota con-

. tra o recurso, portanto, vota ·nao·.
O ~~. INOC~NCIO OllVEI~ (PFL _. ~E. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

Sem revlsa~ do orador.) - Sr. Presll~e~t~, o Partido são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB vota com a
da Frente Liberai recomenda o voto nao, apelan~ sábia deCisão da Mesa, rejeitando a questão de or-
para os Srs. Deputados q~e acorram ~o p1enáno, dem do Deputado José Genoíno. O PPB vota não.
para que possamos conclUir essa votaçao. Inforrl')a O SR INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE
também aos Srs. Deputados que permaneçam no . _. ." .
plenário, pois após esta sessão, teremos outra ex- Sem re~o. do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
traordinária, em qiJ~ deveremos ter. mais uma vota- ~a Fre~ Liberal, ~do ~o grande parecer do
ção importantíssima e depois outras votações. Por- Ilustre JU~ e c:>nstitUClOnahsta, Deputado Gerson
tanto, fazemos esse apelo para os nobres Pares, no Peres, vota não. (Palmas.)
sentido de que permaneçam em plenário, para que O ~R. WAGNER ROSSI (BI~MDB - SP.
possamos concluir essa noite a votação do FEF. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente, o PMDB

O P ido d F t L"be I d t recomenda o voto ·não·.
• _. art a ren e I ra recomen a o vo o O Sft. JOSé GENOfNO (BlocoIPT _ SP. Sem
nao. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição la-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB "'- SP. menta divergir do grande ·parecerista·, Deptitadó
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PMDB Gerson Peres, mas recomenda o voto ·sim·.
recomenda o voto ·não·. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

O SR. JOSé MACHADO (BIOCóIPT- SP. Sem são do orái:lõr.)'"':."$r. Presidente, o PPB recomenda
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de o voto ·não·, inspirado na sábia decisão do Presi-
Oposição recomenda o voto ·sim·. dente Michel Temer, que temos a honra de ter como

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - um bom parceiro.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
rança' do Governo encaminha voto ·não· e adverte a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
todos para o fato de que, salvo melhor juízo - da da Frente Liberal reitera o voto ·não· e apela ~ra os
Presidência - que todas as votações desta noite te- seus .membros que Permaneçam em plenário: para
rão efeito administrativo. Teremos mais uma votação que, após esta votação, possamos concluir em outra
muito importante,'mas todas as votações da sessão sessão extraordinária, '8 votação do FEF, pois trata-
extraordinária desta noite terão efeito administrativo. se aqui de matéria da mais alta importância, cuja vo-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP. taçio precisamos concluir esta noite.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,o PMDB Portanto, o Partido da Frente Liberal recomen-
apela para os Srs. Deputados no sentido de que ve- da o voto ·não· e apela para os Srs. Parlamentares
nham ao plenário, para, votando ·não·, respaldar a que acorram ao plenário, a fim de que possamos
decisão emitida pela Presidência, que tem o apoio concluir o mais rapidamente esta votação e dar iní-
do partido. O PMOB vota ·não·. cio a outras.

O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocoIPT - SP. Sem O PFL recomenda o voto ·não·.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco deOSR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB -
Oposição vota ·sim·, divergindo do brilhante parecer AJ. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, a. Lide-
feito pelo Deputado Gerson Peres. rança do Govemo encaminha o voto "não·.•



Roraima

Alceste Almeida - PFL - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
FrancisCo Rodrigues - PFL - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Lurs Barbosa - PPB - Não
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. sem revi- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha a palavra pela ordem.
o voto "não", de acordo com o Relatório dOoDe~- O SR. PRE$IDENTE (Michel Temer) - Tem V.
do Gerson Peres. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
são do orador) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o dodo orador.) - Vamos encerrar, Sr. Presidente.
voto "não". OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - cerrar a votação.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- Está encerrada a votação.
rança do Governo encaminha o voto "não". O SR. MOACYR ANDRADE - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sra. peço a palavra pela ordem.
Deputados, venham ao plenário. Logo mais vou eo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
cerrar a votação. ex- a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. MOACYR ANDRADE (PPB - AL. Sem
a palavra pela ordem. l'8Vido do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. -nao- e não consta do painel.
EXª a palavra. O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
votação. ex- a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
te, peço a palavra pela ordem. revido do orador.) - Sr. Presidente, estamos aqui

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. para deliberar. Mas a título de informação, V. EXª
EXª a palavra. pretende efetuar mais quantas votações?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido mos vendo quantas votações ainda teremos. Logo
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e apela mais suspenderei a sessão por cinco minutos. Va-
para os Srs. Deputados no sentido de que permane- moa convocar uma extraordinária e prosseguir. Já
çam em plenário, para que possamos concluir a vo- infonno a V. ex- quantas votações teremos.
tação do FEF ainda esta noite. O SR. ERALDO TRINDADE - Obrigado, Sr.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - Presidente.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lidera0- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
ça do Governo encaminha o voto "não" e apela para OI vai anunciar o resultado da votação
Srs. Deputados no sentido de que permaneçam em O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
plenário. Precisamos repetir a última votação. vai anunciar o resultado da votação

O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. sem VOTARAM'
~ViS~O_ do or~d?r.~ - Sr. Presidente, o Bloco de Sim: : 117

poslçao vota sim. Não: 357
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 0_ Vou en- Abstenções: 3

cerrar a votação. Os Srs. Deputados que não vota- Total: 4n
ram venham ao plenário. . .

Vou encerrar a votação. É rejeitado o recurso.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
peço a palavra pela ordem. PUTÁOOS:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 11'
mais alguém para votar?
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Moisés Upnik - PTB - Não
Roberto Araujo - PFL - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSOB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSOB - Não
Antônio Brasil- Bloco PMDB - Sim
Asdrúbal Bentes - Bloco - PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco PMOB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco PT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco PMDB - Não
Mário Martins - Bloco PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Cláudio Chaves - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco PMDB - Sim
Luiz Femando - PSDB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Abstenção
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvemani Santos - PFL - Não

Acre

Adelaide Neri - Bloco PMDB - Não

Carlos Airton - PPB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Uno - Bloco PMDB - Não
Zilda Bezerra - PFL - Não

Tocantins

Antonio Jorge - PPB - Não
Darci Coelho - PPB - Não
D%res Nunes - PPB - Não
Freire Júnior - Bloco PMDB - Não
João Ribeiro - PPB - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Udson Bandeira - Bloco PMDB - Não

Maranhão

.Albérico Filho - Bloco PMDB - Não
Antonio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - PL _. Sim
Haroldo Sabaia - Bloco - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Neiva Moreira - Bloco - PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Samey Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos santos - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco - PCdoB - Sim
José Unhares - PPB - Não
José Pimental- Bloco - PT - Sim
Leonidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco - PMDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Sim
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Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Não
B. Sá'L PSDB - Não
Ciro Nogueria - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco PMDB - Não
Iberê Ferreira - PFL - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco PMDB - Não
Ricardo Rique - Bloco PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Antonio Geraldo - PFL - Não
Fen.ando Ferro - Bloco - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto CÇ>sta - Bloco - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Chaves - Bloco - PMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
Jorge Mendonça Bezerra - PFL - Não

Luiz Piauhylino - PFL - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Corrêa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Sérgio Guerra - PSB - Sim
severino Cavalcanti - PPB - Não
Silvio Pessoa - Bloco PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco PDT - Sim

Alagoas

Alberto Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PPB - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
Olavo Calheiros - Bloco PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco Franca - PMN - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - Bloco PMDB - Não
Coriolano Sales - Bloco - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairó Càrneiro -- PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
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João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSOB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lornanto - PFL - Não
Luis Euardo - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negrornonte - PSOB - Não
Nestor Ouarte - PSOB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMOB - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSOB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco POT - Sim
Severino Alves - Bloco POT - Sim
Simara Ellery - Bloco PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco PT - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antonio do Vale - Bloco PMOB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PPB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco PMOB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não.
Israel Pinheiro - PTB ...:. Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana DArc - Bloco - PT - Sim
João Fassarella - Bloco - PT - Sim
João Magalhães - Bloco PMDB - Não
José Rezende - PPB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não

Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Mário de Oliveira PPB.- Não
Mauro Lopes - Bloco - PMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - PPB - Não
Octávio Elísio - PSDB - Não
Odelrno Leão - PPB - Não
Osmanio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - Bloco - PT - Sim
Paulo .Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL .... Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anizio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco PMDB - Não
Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Silvio Abreu - Bloco;- PDT - Sim
Tilden Santiago - Bloco - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - Bloco - PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - Bloco - PDT - Sim
~arcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carles Santana - Bloco - PT - Sim
Cidinha Campos - Bloco PDT - Sim
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Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV : Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco POT - Sim
Flávio Palmier da Veiga - PSOB - Não
Franciso Silva - PPB - Não
Itamar 5erpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - PPB - Não
José.Carlos Coutinho - PFL - Não
José Egydio - PL - Não
José Maurício - Bloco - POT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Cameiro - PFL - Não
Lima Netto - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco - POT - Sim
Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT - Sim
Milton Temer - Bloco - PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco - POT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMOB - Não
Noel de Oliveira - Bloco PMOB - Sim
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSOB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSOB - Não
Ronaldo Santos - PSOB - Não
Rubem Medina - PFL - Não•
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão 5essim - PSOB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMOB - Não
Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSOB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco - PT - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Amaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - Bloco - PMOB - Não
Ayres da Cunha - PFL - Não
Carlos Apolinário - Bloco PMOB - Não
Carlos Nelson - Bloco PMOB - Não
Celso"Russomanno - PSOB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não

Cunha Uma - PPB - Não
Dalila Figueiredo - PSOB - Não
De Valasco - Bloco - Prona - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Ouilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Não
Eduardo Coelho - PSOB - Não
Eduardo Jorge - Bloco - PT - Sim
Fausto MarteUo - PPB - Não
Fernando Zuppo - Bloco - POT - Sim
Franco Montoro - PSOB - Não
Helio Bicudo - Bolco - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMOB - Não
Jair Meneguelli - Bloco - PT - Sim
João Melão Neto - PFL - Não
João Paulo - Bloco - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal- PSOB - Não
José Augusto - Bloco - PT - Não
José Coimbra - PTB - Não
José Genoino - Bloco - PT - Sim
José Machado - Bloco - PT - Sim
Koyu lha - PSOB - Não
Lamartine PoseUa - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco - PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco - PT - Sim
Luiz Maxirno - PSOB - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSO - Não
Marta Suplicy - Bloco - PT - Sim
Michel Temer - Bloco - PMOB - Abstenção
Nelson Matquezelli - PTB - Não
Pedro Yves - Bloco - PMOB - Não
Ricardo Izar J... PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSOB - Não
Sílvio Torres - PSOB - Não
Teima de Souza - Bloco - PT - Sim
Tuga Argerami - PSOB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco PMOB - Não
Wagner Salustiano - PPB - - Não
Welson Gasparini - PSOB - Sim
Zulaiê Cobra - PSOB - Sim
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Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB - Não
Oswaldo Soler - PSDB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Roberto Silva - PFL - Não
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco - PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - Bloco - PT - Não
Osório Adriano - PFL - Não
Wigbertõ Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB - Sim
Bezerra Neto - Bloco - PMDB - Não
João Natal- Bloco - PMBD - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não .
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - PTB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Pedro Wilson - Bloco - PT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilson Rocha - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Flavio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - Bloco- PMDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMOB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMOB - Não
Saulo Queiroz ~ PFl- Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não

Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Uena - PFL - Não
Basílio Villani - PSOB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Oilceu Sperafico - PPB - Não
Djalrna de Almeida César - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carfi - Bloco - PDT - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMOB - Não
Max Rosenmmann - PSOB - Não
Moacir Micheletto - Bloco - PMDB
Nedson Micheleti - Bloco - PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSOB - Não
Padre Roque - Bloco - PT - Sim
Paulo Bernardo - Bloco - PT - Sim
Paulo Cordeiro - PTB - Não
Renato Johnsson - PSOB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoS - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não
Werner Wanderer - PFL - Não.

Santa Catarina

Dejandir Oalpasquale - Bloco - PMDB - Não
Dércio Knop - Bloco - POT - Sim
Edinho Bez - Bloco - PMOB - Não
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavalazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco - PT - Sim
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco - POT - Sim
Vânio dos Santos - Bloco - PT - sim

Rio Grande Glo Sul

Apão Pretto - Bloco - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
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Airton Dipp - Bloco - PDT - Sim cursos do FEF. Em vez de ser pela ampliação da alí-
Anindo Vargas - PTB - Não quota de desvinculação era pela ampliação da base.
Augusto Nardes - PTB - Abstenção Além disso, procurava incluir nessa base 20% dos
Canos Cardinal- Bloco - PDT - Sim recursos das concessões.
Darcisio Perondi - Bloco - PMDB - Não Sr. Presidente, a imprensa, no que diz respeito
Enio Bacci - Bloco- PDT - sim às concessões, tem tratado muito mal este tema. Há
Esther Grossi __ Bloco PT _ Sim uma confusão entre recurso de privatização e recur-
Ezidio Pinheiro _ PSDB _ Não so de concessão. A banda MB

M
em São Paulo não foi

Fette J
. _ PPB _ N- . privatizada. Para a banda MBM, em São Paulo, foi fei-

r umor ao ta I" ita - d - "'. _ uma IC çao e concessao para este serviço pu-
G~rmano Rlgotto - BI~ - PMOB - Nao blico. se nas privatizaçães, vendido o bem, elas se
JairSoa~ - PPB - N~o esgotam, as concessões são renovadas peri-
Jarbas Lima - PPB - Sim odicamente. No caso aqui de Brasília, a Americel,
Julio Redecker - PPB - Não daqui a quinze anos, para renovar a sua concessão
Luis Roberto Fontes - Bloco - PMOB - Não terá de pagar, pois ela será onerada.
Luiz Mainardi - Bloco - PT - Sim Então, as concessões serão rendas permanen-
Matheus SChmidt - Bloco - PDT - Sim tas dentro da concepção do novo Estado, que se des-
Miguel Rossatto - Bloco - PT - Sim vincula da prestação própria dos serviços públicos e
Nelson Harter - Bloco - PMOB - Não os faz através de empresas privadas por concessão.
Nelson Marchezan - PSDB - Não A argumentação que eu apresento a V. EX- é
Odacir Klein - Bloco - PMDB - Não que as emendas aglutinativas tem o mesmo objeto,
Osvaldo Biolchi - PTB - Não que é a ampliação dos recursos para o FEF. A
Paulo Paim - Bloco - PT - Sim emenda original era ampliando, aumentando as alí-
Paulo Ritzel- Bloco - PMDB _ Não quotas. A emenda aglutinativa apresentada pelo Blo-
Renan Kurtz _ Bloco _ PDT _ Sim co e pelo PSB tem como base a mesma emenda,

Vald "OI"' BI PT S· mas não ampliando alíquota, ou a base de arrecada-
ecI Ivelra - oco - - Im - do FEF xt I d " "b "" " . çao, que e rapo a e Impostos e contn UI-

Waldomlro Fioravante - Bloco - PT - Sim ções e adentra no terreno das concessões
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não _ - .
Y d C" PSDB N- Estas sao as razoes que foram apíêsentadas

e a ruSIUS - - ao para essas emendas aglutinativas.
O SR. SÉRGIO MIRAN~A - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre

peço a palavra para uma ques~ao de ordem. Deputado Sérgio Miranda, vou encerrar esta sessão
O SR. PRESIDENTE (MIChel Temer) - Tem V. e logo no início da próxima sessão, daqui a seis mi-

EX- a palavra. nutos, às 20h50min, eu responderei a questão de or-
O SR. SÉRGIO MIRANDA (BIocoIPCdoB - dem de V. ExA.

MG. Sem r:?visão do orador.) - Sr. Presi~nte, trago O SR. VALDIR COLATTO - Sr. Presidente,
uma questão de ordem para ~. ~ apreciá-Ia. Tra~- peço a palavra pela ordem.
se de algumas emendas aglutlnatlVaS, entre as quaIS . .
cito as Emendas Aglutinativas nll 1 e nlI5, que não to- O SR. PRESIDENTE (MIChel Temer) - Tem V.
ram acatadas pela Mesa. Quero justificá-Ias e ouvir EX- a palavra.
de V. ExA as razões que levaram ao não acatamento O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.
e se V. EX- é convencido dos meus argumentos. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Pois ção anterior o meu voto foi Mnão".
não, Deputado. O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB -

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. P{'esidente, RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
estas emendas tomam por base - quase que todas ~ de registrar que na votação anterior o meu voto
-, a emenda do Deputado Ricardo Barros. S.Ex' fez fOI contra.
uma emenda que pretende aumentar os recursos'do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
F~F._Na sua proposta original, S. Ex' procura a am- Apresentação de Proposições
phaçao dos recursos aumentando a ahquota de des-
vinculação de 20 para 30%. Foram feitas emendas Os senhores Deputados que tenham proposi-
aglutinativas com o mesmo objeto de ampliar os' ré- ções a apresentar poderão fazê-lo"
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APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO- DufLlO PISANESCHI- Projeto de Lei que alte-
RES: ra a Lei n2 8.666, de 1993, com as alterações da Lei

WIGBERTO TARTUCE - Projeto de lei que au- n2 8.883, de 1994.
toriza o Poder Executivo a conceder aos policiais mi- HUMBERTO COSTA - Requerimento de infor-
litares e bombeiros militares a gratificação de risco mações ao Ministério da Marinha sobre marinheiro
de vida. dado como morto.

. Projeto de lei que toma ~rigat6riosexames de ARLINDO CHINAGLlA - Requerimento de in-
vista e, se for o caso, o fornecimento de óculos a es- formações ao Ministério da Fazenda sobre emprésti-
tudantes carentes. mos concedidos por instituições oficiais de créd~o à

RITA CAMATA - Indicação ao Ministério da Companhia Vale do Rio Doce após a privatização da
Educação de instituição, no âmbito do cunfculo míni- empresa.
n1? dos cursos de grad~açãoem ~rviço ~ial e Di- SENHORES LfDERES - Requerimento ao
reito, o estudo da realidade soc~1 da cnança e do Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
a~lescente, contemplando a análISe do Estatuto da para apreciação do Projeto de Lei n2 1.164, de 1991,
Cnança e do Adolescente. . de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as

Projeto de lei que regulamenta a identificação sanções penais e administrativas a que estão sujei-
criminal prevista no inciso LVIII do art. 511 da Consti- tos os infratores da legislação protetora da fauna e
tuição Federal, e dá outras providências. da flora e dá outras providências.

PEDRO WILSON E HÉLIO BICUDO - Projeto VALDIR COLATTO - Projeto de Lei que inclui
de lei que dispõe sobre a assistência do advogado parágrafo 32 no art. 20 da Lei nº 5.869, de 1973 -
no inquérito policial. Código de Processo Civil.

MARINHA RAUPP E OUTROS :- Proposta de Projeto de Lei que altera a redação do art. 2º
emenda à Constituição que acrescenta inciso ao art. 93. da Lei n2 8.174, de 1991, que dispõe sobre princí-

CHICO DA PRINCESA -Projeto de lei que dis- pios de poUtica agrícola, estabelecendo atribuições
põe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Indus- ao ConSelhQ Nacional de Política Agrícola - CNPA,
trializados (IPI) nas aquisições de automóveis. f~itas .tributação compensatória de produtos agrícolas, am-
por representantes comerciais. paro ao pequeno produtor e regras de financiamento

CLÁUDIO CHAVES - Indicação ao Ministério de eliberação de estoques públicos.
Minas e Energia de transferência da Eletronorte.em LUIZ ALBERTO - Requerimento de informaçõ-
Manaus para o Governo do Estado do Amazonas. es ao Ministério de Minas e Energia sobre o número

RICARDO GOMYDE - Requerimento de· infor-:- de funcionários contratados diretamente pela Petro-
mações ao Ministério da Educação e do Desporto brás e por empreiteiras da referida na E&P-Ba.
sobre as despesas com manutenção e desenvolvi- Requerimento de Informações ao Ministério da
mento do ensino. Justiça sobre dados estatísticos relativos a prisões

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- de africanos por tráfico de drogas no Brasil e situa-
ções ao Ministério da Fazenda sobre a política habi- ção de permanência ilegal.
tacional de financiamentos para aquisição de casa MARQUINHO CHEDID - Projeto de Lei que al-
própria. tera o art. 193 da Consolidação das Leis do Traba-

Requerimento de informações ao Ministério dos lho, que dispõe sobre o exercício atividades perigo-
Transportes sobre o projeto Rodovia do Mercosul. sas, e concede adicional de periculosidade aos mo-

Requerimento de informações ao Ministério da toristas de táxi.
Fazenda sobre a redução do capital da BB Corretora MARINHA RAUPP - Projeto de Lei que acres-
de Seguros e Administração de Bens S/A,' do Banco canta § 32 ao art. 14 e altera os arts. 80 e 81 da Lei
do Brasil. n2 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal.

Requerimento de informações ao Ministério do JOÃO MENDES - Projeto de Lei que dispõe
Trabalho sobre devedores para com o Fundo de Ga~ sobre dedução de contribuição previdenciária dos
rantia do Tempo de Serviço - FGTS. valores aplicados em-bolsas de estudo.

Requerimento de informações ao Ministério da MILTON TEMER - Requerimento de informa-
Saúde sobre recursos do Sistema Único de Saúde - ções .ao Ministério da Fazenda sobre a Superinten-
SUS, em São Paulo. dência Nacional do Abastecimento - SUNAB.
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RAQUEL CAPIBERIBE E OUTROS - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
convocação de sessão solene, dia 19 de agosto,
para homenagem ao transcurso do 50º ano de inde
pendência da República da fndia.

PAULO PAIM - Requerimento de l.nfonnações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social so
bre critérios de concessão e detenninação dos valo
res dos benefícios sob a responsabilidade da Petrus.

AUGUSTO NARDES - Indicação ao Poder
Executivo de adoção de providências no sentido da
destinação dos bens imóveis rurais não utilizados
para as atividades-fins da administração Pública Fe
deral para o Programa Nacional de Reforma Agrária.

JAIRO AZI - Projeto de Lei que autoriza o Po
der Executivo a incluir a Empresa Brasileira de Infra
Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, no Programa
Nacional de Desestatização, e dá outras providên
cias.

CELSO RUSSOMANNO - Projeto de Lei que
dispõe sobre o provimento dos serviços de notas e
de registros públicos, nos tennos do art. 236, § 32,

da Constituição Federal.

PROJETO DE LEI NR 3.393, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Autoriza o Poder Executivo a conce
der aos policiais-militares e bombeiros
militares a gratificação de risco de vida.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder gratificação de risco de vida, devida men
~al e regularmente aos policiais-militares e bombei
ros-militares que desempenham atividades conside
radas penosas, insalubres e perigosas, a partir da
data de publicação desta Lei.

Art. 22 A gratificação de risco de vida corres
ponderá a um soldo e meio da graduação ou posto e
integrará a estrutura remuneratória dos policiais-mili
tares e bombeiros-militares da ativa, inativos e pen
sionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 32 A gratificação de que trata esta Lei não
será percebida cumulativamente com as vantagens
previstas nas Leis nºS 213, de 23 de dezembro de
1991,807, de 14 de dezembro de 1992 e 817, de 22
de dezembro de 1994, do Distrito Federal.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam.se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal, dentro do Título 11, dos
Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo 11,
Dos Direitos Sociais, em seu art. 72, inciso XXIII, es
tabelece que todas as categorias de trabalhadores,
urbanos e rurais, com atividades penosas, insalu
bres e perigosas, na fonna da lei, têm garantido um
adicional de remuneraçãp.

A concretização do pretendido diploma legal
minimizará as grandes diferenças remuneratórias
entre o pessoal da Polícia Civil e do Detran e os pes
soal da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar,
contrárias à isonomia de vencimentos prevista no
art. 39, § 12 da Constituição Federal.

A exclusão dos servidores beneficiados pela
Lei nº 213/91 decorre do fato desses servidores já
serem beneficiados com um adicional de remunera
ção de 150%, aplicados sobre o respectivo soldo,
quando agregado e em função na Casa Militar do
Governo do Distrito Federal, sendo a mesma incor
porada aos proventos dos servidores que a perce
bem.

Finalmente, estamos cientes de que esta pro
posta não reduz o risco de vida desses servidores, e
que medidas dessa natureza também devem ser
alvo de nossas preocupações, porém, é imprescindí
vel que o Estado garanta, pelo meflps materialmen
te, a sua segurança.

Isto posto, esperamos contar com a sensibili
dade dos nossos Pares para consecução de nossos
ideais.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Wigberto Tartuce.

PROJETO DE LEI Nll3.394, DE 1997
(00 Sr. Wigberto Tartuce)

Toma obrigatÓrios exames de vista
e, se for o caso, o fornecimento de ócu
los à estudantes carentes.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As escolas públicas voltadas para a
educação básica ficam obrigadas a realizar, anual
mente, exame de acuidade visual em toq,os os seus
alunos comprovadamente carentes.

Parágrafo único. Os estudantes carentes rece
berão, gratuitamente, os óculos que se fizerem ne
cessários para a correção de sua deficiência visual.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam.se as disposições em contrário.
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Justificação

Os prejuízos à aprendizagem decorrentes de
causas físicas têm sido apontados como um dos
mais graves problemas no ensino.

Dentre estes destacam-se os relacionados à
acuidade visual. Muitos alunos não conseguem, sim
plesmente, ver: o que seus professores escreveram
no quadro negro, ou ainda, ler o que está escrito em
seus livros.

Assim, o que muitas vezes é percebido como
um problema de comportamento, uma questão moral
como a ·preguiça·, por exemplo, pode não passar de
um problema de saúde.

Situações como esta, não apenas dificultam o
aprendizado como, ainda, podem afetar o equilíbrio
pessoal, a auto-estima da criança e até o frágil equi
líbrio doméstico de muitos lares.

p'or essas razões, o projeto de lei que ora sub
metemos à apreciação de nossos pares procura su
perar tal problema, de proporções muito maiores do
que pode aparentar uma análise superfICial da edu
cação em nosso País.

Estamos ~rtos de que a aprovação deste pro
jeto de lei representará um passo importante para a
melhoria do ensino e uma melhor qualidade de vida
para nossas crianças.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Wigberto Tartuce.

INDICAÇÃO N2 918, DE 1997
(Da srm Rita Camata)

Sugere a Instituição, no âmbito do
currículo mínimo dos cursos de gradua
ção em Serviço Social e Direito, o estudo
da realidade social da criança e do ado
lescente, contemplando a análise do Es
tatuto da Criança e do Adolescente.

Excelentíssirho Senhor Ministro da Educação,
Dirigirno-nos a V. Ex!' para expor e reivindicar o

seguinte:
1) Considerando que a competência constitu

cional para a definição de disciplinas no currículo es
colar dos cursos é privativa do Poder Executivo,
através desse Ministério, ouvido o Conselho Nacio
nal de Educação, inviabilizando, neste sentido, a
apresentação de projeto de lei do Legislativo que ob
jetive tal intento;

2) Considerando que a atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, respaldada no princípio consti
tucional da autonomia universitária, prevê também
que compete às universidades 'ixar os currículos de

seus cursos e programas, observadas as diretrizes
gerais pertinentes· (art. 53, inciso 11).

3) Considerando que do ponto de vista educa
cional faz-se necessário pensar uma disciplina que
contemple o estudo da realidade social das crianças
e dos adolescentes em nosso País, com seus múlti
plos e diferenciados problemas como trabalho infan
til, baixa escolarização, exploração sexual, prostitui
ção infanto-juvenil, viol~ncia, entre outros;

4) Considerando por fim que para os profissio
nais das áreas de Serviço Social e Direito é impor
tante o conhecimento do Estatuto da Criança e do
Adolescente, ainda mais com a criação de Varas es
pecíficas da Infância e da Juventude junto à Justiça
dos Estados, e a implantação dos Conselhos dos Di
reitos das Crianças e dos Adolescentes, Conselhos
Tutelares e Fúndos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que estão a exigir advogados, magis
trados e assistentes. sociais habilitados para o traba
lho com esse segmento social;

Sugerimos a esse Ministério que, ouvido o
MEC, institua no âmbito do currículo mínimo dos cur
sos de graduação em Serviço Social e Direito o estu
do de disciplina que disponha sobre a realidade sd
cial da criança e do adolescentes, onde seja contem
plada a análise da legislação em vigor, o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putada Rita Camata.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1997
(Da srª Rita Camata)

Requer envio de Indicação ao Minta
tério da Educação, relativa à institulçio
de disciplina nos currículos mínimos dos
cursos de graduação em Serviço Social e
Direito.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!' seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo ao Ministério da Educa
ção que institua, no âmbito do currículo mínimo na
cional dos cursos de graduação em Serviço Social e
Direito, o estudo da realidade social da criança e do
adolescente, no qual seja contemplada a anális~ da
legislação vigente, no caso o Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.
Deputada Rita Camata.



Dispõe sobre a assistência do advo
gado no inquérito policial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Em qualquer fase do inquérito policial

que se fizer necessária a presença do indiciado ou
de testemunha, o ato não poderá ocorrer sem pre
sença de advogado, ao qual cumpre assistí-Io, rubri
cando as peças escritas ou datilografadas.

Art. 22 Não podendo o acusado custear a as
sistência advogatícia, ficcl o Estado obrigado a de
signar um advogado que desempenhe as atribuições
do art. 1º

Art. 3º O assistente, designado pelo Estado,
alegando motivo justo, poderá recusar a indicação.

Art. 42 Constatando qualquer violação aos direi
tos e garantias individuais, o advogado designado de
verá levar o fato ao conhecimento do Ministério Públi
co, para que sejam tomada~ as medidas cabíveis.

Art. 52 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

20118 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

PROJETO DE LEI N2 3.395, DE 1997 de "tocar piano", como é conhecido popularmente a
(Da srª Rita Camata) identificação criminal, sem condenação judicial, é uma

Regulamenta a identificação crlml- afronta aos direitos elementares da pessoa humana
nal, prevista no inciso LVIII do art. 52 da e, como tal, deve ser suprimido da vida nacional.
Constituição Federal, e dá outras provi- A presente proposição, seguindo o preceito
dências. constitucional, regula os casos em que será exigida

a identificação criminal do acusado. Para tanto, de-
O Congresso Nacional decreta: termina que somente haverá identificação criminal
Art. 12 Os cidadãos brasileiros, civilmente iden- nos casos em que o documento de identidade civil

tificados, somente serão submetidos a identificação do acusado contiver sinais de falsificação, rasuras
criminal nas seguintes hipóteses: ou danos que dificultem ou impossibilitem sua identi-

I - quando o documento de identidade civil ficação e houver suspeita de utilização, pelo indicia-
contiver sinais de falsificação, rasuras ou danos que do, de carteira de identidade pertencente a terceiro.
dificultem ou impossibilitem sua identificação; Também proíbe mencionar a identificação criminal

" - houver suspeita de utilização, peJo indicia- em atestados de antecedentes ou qualquer informa-
do, de carteira de identidade pertencente a terceiro; ção que não sejam destinadas a apreciação do Juí-

111 - quando for indiciado em inquérito policial zo Criminal.
por ilícito penal contra o patrimônio ou por crime ina- O presente projeto de lei, ao regulamentar
fiançável; aquele dispositivo constitucional, caminha no sentido

IV - quando for condenado por prática de ilícita da igualdade de todos os brasileiros, conforme outro
penal. dispositivo da Carta Magna, quando garante que nin-

Parágrafo único. Para efeito desta lei, será guém será considerado culpado até o trânsito em jul-
considerado documento de identidade civil o previsto gado de sentença penal condenatória. Ou seja, to-
na Lei nl! 7.116/83, até a implementação total do re- dos têm direito a ampla defesa de qualquer acusa-
gistro único de identidade civil que dispõe a Lei n2 ção que lhe seja atribuída.
9.454/97. Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De-

Art. 21! É vedado mencionar a identificação cri- putada Rita Camata.
minai do indiciado em atestados de antecedentes ou PROJETO DE LEI NI! 3.396, DE 1997
em informações não destinadas ao Juízo Criminal e (Dos Srs. Pedro Wilson e Hélio Bicudo)
a outros órgãos públicos cuja lei autorize investiga
ção social e moral do indivíduo, antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória.

Art. 32 É assegurado ao identificado requerer
certidão de seus registros criminais, inclusive para
fins de ratificação de dados.

Art. 42 Os Estados e o Distrito Federal incluirão
no Programa Nacional das Informações de Justiça e
Segurança Pública do Ministério da Justiça todos os
dados obtidos através do processo de identificação
criminal.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O legislador constituinte, ao adotar o inciso
LVIII, determinando que o civilmente identificado não
seria submetido à. identificação criminal, salvo nas
hipóteses previ~tas em lei, na· verdade pretendeu
acabar com os procedlmentos v~xatórios que a auto
ridad&. policial, muitas vezes despreparada, imputa
às pessoas suspeitas de algum crime ou dolo. O ato
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Justificação

A grande maioria dos processos que tramitam
no Judiciário brasileiro são amparados em inquérito
policial. Por fomecer os subsídios necessários à for
mulação da denúncia, o inquérito constitui-se em
uma importante peça, na medida em que traz, em
grande medida, os elementos necessários à formula
ção do processo.

A realidade brasileira, no que tange ao inquéri
to policial, tem demonstrado que a maneira pela qual
são colhidas as provas - interrogatórios de indicia
dos, depoimentos e declarações de testemunhas e
vítimas - determinam, em vários casos, distorções
que repercutirão no posterior processo criminal. Esta
realidade atinge, sobretudo, as pessoas de baixa
renda, portanto aquelas que mais necessitam do
amparo legal.

Cientes de que o inquérito policial não funda no
princípio do contraditório, propomos o presente pro
jeto de lei, a fim de que a presença do advogado
possa colaborar com a polícia no cumprimento da
lei, não permitindo os abusos que não raras vezes
violam a Constituição Federal, em especial o seu art.
52, incisos XLI, XLII, XLIX e LXI.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Pedro Wilson - Deputado Hélio Bicudo.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSmUlçÃO NS! ,DE 1997

(Da SrS' Marinha Raupp e outros)

Acrescenta inciso ao art. 93 da
Constituição da República Federativa do
Brasil.

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. O art. 93 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

"Art. 93 .

XII - um quinto, no mínimo, dos lugares dos Tri
bunais de que cuida o art. 92 desta Constituição serão
compostos por membros do sexo feminino, desde que
preencham os quesitos estabelecidos em leL"

Justificação

Mesmo antes da concepção do Estatuto da Mu
lher, vem-se lutando para garantir à mulher direitos
iguais face ao homem e melhores condições de vida.

Sabem-se que de forma mais ousada a Consti
tuição da República Federativa do BraSil de 1988,

explicitamente, fixou a igualdade de direitos e obri
gações entre os homens e as mulheres, haja vista o
que estabelece em seu art. 52, inciso 11.

Contudo, mesmo a igualdade de direitos entre
os sexos estar claramente reconhecida pela Carta
Magna vigente em nosso País, o quotidiano revela,
ainda, sinais de discriminação, o que leva a concluir
que a igualdade ora preceituada muitas vezes tra
duz-se por meramente formal e não real.

Vale dizer que, não obstante um avanço no que
conceme à qualificação profissional, as mulheres conti
nuam sendo vítimas de discriminação no mundo do
trabalho em alguns segmentos de nossa sociedade.

É forçoso não reconhecer que ainda paira so
bre os órgãos do Poder Judiciário, mormente nas Cor
tes Superiores, uma resistência no que diz respeito à
composição por mulheres dos lugares nos Tribunais.

Assim, com o fito de expurgar a discriminação
sexual e preservar a eqüidade dos direitos e obriga
ções entre os homens e as mulheres, é que propo
nho a inclusão do inciso XII no art. 93 da Constitui
ção Federal, garantindo pelo menos 1/5 (um quinto)
dos lugares na composição de todos Tribunais, es
boçados no art. 92 da Carta Magna.

Espero, dessa maneira, que esta iniciativa ve
nha merecer acolhimento por meus pares, não só
por questão de coerência, mas também por Justiça,
esta que, constantemente, é buscada pelo próprio
Poder Judiciário em sua típica atividade jurisdicional.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputa-
da Marinha Raupp.

PROJETO DE LEI NS!3.397, DE 1997
(Do Sr. Chico da Princesa)

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições de automóveis feitas por rep
resentantes comerciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produ

tos Industrializados (IPI) os automóveis de passagei
ros adquiridos pelos representantes comerciais.

Art. 2º O benefício previsto no artigo preceden
te somente poderá ser utilizado uma única vez.

Art. 3º Fica assegurada a manutenção do cré
dito do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos
intermediários e ao material de embalagem efetiva
mente utilizados na industrialização dos produtos re
feridos nesta lei.

Art. 4'1 A isenção será reconhecida pela Secre
taria da Receita Federal do Ministério da Fazew'



REQUERIMENTO
(Do Sr. Cláudio Chaves)

Requer o encaminhamento ao Exce
lentrssimo senhor Ministro das Minas e
Energia a indicação sobre a transferência
da Eletronorte em Manaus para o Gover
no do Estado do Amazonas.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência seja encaminha

do ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia a anexa indicação, que sugere seja transfe
rida a Eletronorte em Manaus para o Governo do Es
tado do Amazonas.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Cláudio Chaves.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 2.552, DE 1997

(Do Sr. Ricardo Gomyde)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Educação e do Desporto, acerca
das despesas com manutenção e desen
volvimento do ensino.

Senhor Presidente:
Com fulcro no art. 50, § 2º da Constituição Fe

deral, e nos termos dos arts. 115, I e 116, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Mi
nistro da Educação e do Desporto o seguinte Re
querimento de Informações:

1) A lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (lei n2 9.394196) define os grupos de ativi
dades que podem ser considerados como despesas
com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.
70, lei nll 9.394/96).

Justificação

Os representantes comerciais desempenham
importante papel em nossa economia, pois facilitam
o acesso e a venda dos produtos das empresas por
eles representadas aos consumidores em todo o ter
ritório nacional, desde os grandes centros até as
mais remotas povoações.

Para o desenvolvimento de suas atividades la
borais, a trabalhadora classe utiliza seus veículos
como indispensável instrumento de trabalho para ter
ilcesso aos potenciais compradores.

Assim, a concessão de isenção do IPI nas
aquisições de veículos feitas pelos representantes
comerciais, a exemplo do que já ocorre com os mo
toristas de táxi, seria medida de justiça.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nos
sos ilustres pares para a aprovação do presente pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Chico da Princesa.

INDICAÇÃO N2 919, DE 1997
(Do Sr. Cláudio Chaves)

Sugere ao Ministro das Minas e
Energia que a Eletronorte, em Manaus,
seja transferida para o Governo do Esta
do do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia:

Dentro da política do Governo Federal de pro
mover o equilíbrio entre todos os segmentos da so
ciedade, com vistas a simplificar e modernizar a má
quina pública voltada para a melhoria de qualidade
de serviços, como os de eletrificação, por exemplo,
imperiosos para o desenvolvimento, está o setor de
energia elétrica.

Ocorre, entretanto, que a Eletronorte.em Ma
naus, embora venha apresentando lucro nos últimos
dez anos, de aproximadamente o eqUivalente a 50
milhoes de dólares/ano, não vem fazendo os investi-
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mediante prévia verificação de que o adquirente mentos necessários tanto para a manutenção de
preenche os requisitos previstos nesta lei. energia elétrica ininterruptamente quanto para a

Art. 5º A alienação dos veículos adquiridos nos expansão da rede, o que vem criando dificulda-
termos desta lei, antes de três anos contados da des mil para todos os setores da economia da
data de sua aquisição, a pessoas que não satisfa- região.
çam as condições estabelecidas, acarretará o paga- Acreditamos que repassá-Ia para a égide do
mento pelo alienante do tributo dispensado e dos Governo do Estado do Amazonas seria torná-Ia
acréscimos legais e penalidades previstas na legis- operacionalmente mais eficaz e com maior seguran-
lação tributária. ça de distribuição de energia elétrica, sem soluções

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua de continuidade, garantindo assim a infra-estrutura
publicação. básica para o desenvolvimento econômico do Esta

do do Amazonas.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Cláudio Chaves.



Solicita informações comp~€i1meJIJíJE!1J~

res ao Sr. Ministro da Fazenda S@~ú"@ 8

política habitacional de financªéJm~lJíJfl@3

para aquisição de casa próp!l'ia.

b) Qual é a prioridades 2,t;~'"" 'Jada pelo Govemü
Fernando Henrique para os pmijram88 iju81biiado
nais? Qual foi a política anunciada no programa rk
Governo, divulgado através do livro "Mãos à

c) Por que o valor mér1io atualizado dos iiiMITl
ciamentos concedidos nessas dois primeiros 8lli~03

do Governo Fernando Henrique foi ü]8

R$276.732,46, quando os valores médios dos
vemos Geisel, Figueiredo, Sarney e COliDi'

respectivamente de R$13.PS4,45 (20 vezes me'fiJo~'),

R$12.664,49 (22 vezes menor), R$10.560,90 (261 '18

zes menor) e R$16.268,1i7 «17 vezes menor), em
igual período inicial de gOVEJTtO?

d) Por que então, a Cai.'l:a Econômica FedIBi'Ci.!
anunciou, através do jornal O Globo, 28 diferentes
programas de financiamento habitacional, no ~aríor.Jo

de março de 1995 a setembro de 1996 (em apenas :]9
meses), dando uma média de um anúncio a cada 20
dias corridos (inclusive sábados, domingos e feriados»,
se o número de finETlciamentos cono.?didos no lJaríodo
foi tão inferior aos dos Governos anteriores?

Sala das Sessões, 8 de julho de 1997. - Depu~

tado Cunha Bueno.

Excelentíssimo Senhor Presidenle:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Cc,,,stltlRição
Federal, e no art 115, inciso I, do Regimento GJ

tendo em vista o que consta do Aviso K\i~F nQ ~4M\iJr-,

de 5-3-91, em atenção ao meu Requerimento da ~nJor

mação nº 2.081, de 1996, solicito a Vossa E)~,{;e~~~UlCi31

seja encaminhado ao Sr. Ministro da FazeR1r:Ja o :3(3

guinte pedido de informações complementares:

a) por que o a.tual Governo, atrSlV::33 da
Econômica Federal e dos demais ageru!'ss t'iU1:aflG3iro:3,
somente financiou a aquisição de 146.424 unidsljes
residenciais em todo o Brasil, nos dois primeiros 8Ulü;&

de governo (1995 e 1996), quandD os governos Gr;lj28~,

Figueiredo, Sarney e Collor financiaram, f resp8l;;1iv8
mente, 238.134 (62% a mais), 1.010.565 (sei::a \Je;'!Zr33

mais), 184.301 (26% a mais) e 634.403 (qlJêllro l;e2:,;,8

mais), nos dois primeiros anos de seus gO"'.JiITI03, COfil~

forme indicado na tabela anexa, que me iDl "'r""\1,y~i;'~,,~h

através do acima referido Aviso MF?

V - Quais as instituições (listar) beneficiadas
com a concessão de bolsas de estudo?

Sala das Sessões, 16 de julho de 19970 - De
putado Ricardo Gomyde.

Julho de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20121

2) Tal definição é de suma importância para REQUERIMENTO DE DNFORMAÇÁO
coibir os desvios de recursos, e orientar a ação dos N!! 2.553, DE 1991
Tribunais de Contas. (Do Sr. Cunha Bueno)

3) Para avaliação da eficiência dos gastos, é
importante a visualização da composição dos
gastos legalmente admitidos.

4) Assim sendo, solicitamos a V. Ex!! as se
guintes informações:

I - Qual o valor despendido pela União com
manutenção e desenvolvimento do ensino, consi
derando o que foi efetivamente gasto (e não a "do
tação inicial"), nos exercícios de 1995 e 1996?

11 - Qual o valor despendido (e quanto repre
senta em termos percentuais, em relação ao valor
referido no item I) em cada um dos seguintes tipos
de gasto (nos exercícios de 1995 e 1996, conside
rando o efetivamente gasto - e, não a "dotação ini
ciai)?

a) remuneração e aperfeiçoamento do pes
soal docente e demais profissionais da educação;

b) aquisição, manutenção, construção e con
servação de instalações e equipamentos necessá
rios ao ensino;

c) uso e manutenção de bens e serviços vin
culados ao ensino;

d) levantamentos estatísticos, estudos e pes
quisas visando precipuamente ao aprimoramento
da qualidade e à expansão do ensino;

e) realização de atividades-meio necessárias
ao funcionamento dos sistemas de ensino;

f) concessão de bolsas de estudo a alunos
de escolas públicas e privadas;

g) amortização e custeio de operações de
crédito destinadas a atender ao disposto nos inci
sos deste artigo;

h) aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte escolar.

'" - Quais os "levantamentos estatísticos, es
tudos e pesquisas· realizados no período (1995 e
1996)? Listar os temas, e autores (pessoas físicas
elou instituições).

IV - Há alguma norma que coloque teto para
os gastos referentes às "atividades-meio necessá
rias ao funcionamento dos sistemas de ensino"?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO b) qual a destinação dada aos recursos resul-
NR 2.554, DE 1997 tantes dessa redução?

(Do Sr. Cunha Bueno) c) solicito cópia do edital de convocação da-

Solicita informações ao Sr. Ministro quela AGO.
dos Transportes sobre o projeto "Rodo- Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. -"- De-
via do Mercosul". putado Cunha Bueno.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, eno art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido de
informações:

a) Qual é a atual situação do projeto "Rodovia
do Mercosul"? Apresenta problemas no seu 'anda
mento e conclusão? Favor explicar as razões desses
atrasos e problemas, bem como as medidas para
sua solução;

b) qual o valor total de recursos investidos até
agora nesse projeto e quanto falta para sua conclu
são? Favor indicar a origem dos recursos que faltam
investir;

c) quem é o gerente desse projeto, há quanto
tempo ele está à frente do respectivo projeto e quais
as atribuições e responsabilidades dessa pessoa?
Favor indicar seu vínculo empregatício, o local da lo
tação atual, qual o valor da sua remuneração mensal
(inclusive valores recebidos a título de aposentado
ria), qual a área de formação e especialização e o
tempo de serviço público? Solicito seu "curriculum vi
tae".

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.555, DE 1997

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a redução do capital da
BB Corretora de Seguros e Administra
ção de Bens S/A, do Banco do Brasil.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) quais as razões que levaram a administra
ção da BB Corretora de Seguros e Administradora
de Bens S/A, do grupo Banco do Brasil, reduzir seu
capital de R$46,5 milhões para R$17,8 milhões, con
forme deliberado em AGO realizada em 23-4-97?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 2.556, DE 1997

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho sobre devedores para com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
-FGTS.

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 Trabalho o seguinte pedido de in
formações:

a) quais as razões que levaram o Conselho
Curador do FGTS a aprovar a Resolução n2 233,
de 20-8-96? Solicito cópia do processo e parece
res que deram origem a essa Resolução e quais
os conselheiros que votaram contra e a favor da
sua edição; .

b) quais as empresas que se beneficiaram
do parcelamento de débitos de contribuições
previsto naquela Resolução e quais delas não
cumpriram com o pagamento desse parcelamento?
Solicito informar o nome de cada uma das empre
sas, o valor do débito à época do parcelamento, as
condições desse parcelamento, o que foi cumprido e
o que não foi cumprido nos respectivos acordos fir
mados com base naquela Resolução;

c) quais dessas empresas que parcelaram
seus débitos voltaram a ficar inadimplentes? O que
foi feito a respeito?

d) quais são os 100 (cem) maiores devedores
do FGTS, quanto devem em valores atualizados e a
quantas andam os respectivos processos de cobran
ça?

e) nesses casos há bens e garantias reais que,
se executadas, poderão cobrir essas dívidas? Até
quanto das respectivas dívidas esses bens garan
tem?

Sala das sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Cunha Bueno.



Art. 45 .

IV -a de maior lance ou oferta nos casos de
alienação:det bens ou .concessão de direito real de
uso, ou de comp'ra d~ gêne~os alimentícios na forma
prevista no § 10. do artigo 22.

XII - nas compras de gêneros alimentícios pe
recíveis em centrais de abastecimento vinculadas ao
Poder Público, realizadas diretamente com base no
preço do dia.

6) Dos recursos enviados ao Município de São
Paulo, quanto foi alocado aos atendimentos primá
rio, secundário e terciário durante os anos de
1995/1996 e 12 semestre de 1997?

Em função dos recursos repassados ao muni
cípio de São Paulo, qual o percentual da população
atendida pelo Estado e pelo Município de São Pau
lo?

8) Quais os critérios do Ministério da Saúde
para avaliação da atuação dos Gestores do SUS
(Secretaria de Estado)?

9) Quais os critérios do Ministério da Saúde
para avaliação da eqüanimidade, na distribuição das
verbas, pelo órgão gestor estadual?

10) Quais as medidas que esse Ministério ado-,
ta para coibir C> uso político na distribuição. de ver
bas?

Sala das sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

5) Dos recursos enviados ao Estado de São
Paulo, quanto foi alocado aos atendimentos primá
rio, secundário e terciário durante os anos de
1995/1996 e 12 semestre de 1997?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO PROJETO DE LEI NS! 3.398/97
NS! 2.557, DE 1997 (Do Sr. Duilio Pisaneschi)

(Do Sr. Cunha Bueno) "Ali Le' 2 8 666 d 21 d . hera a In. , e e Jun o
Solicita informações ao Sr. Minis- de 1993, que regulamenta do artigo 37, in-

tro da Saúde a respeito de recursos do ciso XXI, da Constituição Federal. ..

=ist~ma Único de Saúde - SUS em São Art. 19 Os artigos abaixo indicados da Lei n9
au o. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações

Senhor Presidente: da Lei nS! 8.883, de 8 de junho de 1994, passam a vi-
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui- gorar com a seguinte redação:

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22,115, inci- Art. 21 ..
so I, e 116 do Regimento Intemo, solicito a V. Ex- 1_ no Diário Oficial da União, quando se tratar
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o se- de licitação feita por órgão ou entidade de Adminis-
guinte pedido de informações: tração Pública ou do Distrito Federal, e, ainda quan-

1) Qual o montante de verbas destinadas ao do se tratar de obras financiadas parcial ou total-
Estado de São Paulo pelo Sistema Único de Saúde, mente com recursos federais ou garantidas por insti-
nos anos de 1995/96 e 1S! semestre de 1997? t~ições federais;

2) Do montante acima, qual o valor e participa- 11 - no Diário Oficial do Estado ou do Distrito
ção do Município de São Paulo nos anos de 1995/96' Federal, quando se tratar, respectivamente, de Iicita-
e 19semestre de 1997? ção feita por órgão ou entidades da Administração

Pública Estadual ou Federal ou do Distrito Federal;
3) Dos recursos alocados ao Estado de São 111 - na imprensa oficial local ou em jornada

Paulo quanto se destinou a medicina preventiva e a diária de grande circulação no Município ou na re-
medicina curativa? gião onde será realizada a obra, prestado o serviço,

'4) Dos recursos alocados ao Município de São fornecido, alienado ou alugado o bem, quando se
Paulo quanto se destinou a Medicina preventiva e a tratar de licitação de órgão ou entidade de Adminis-
Medicina curativa? tração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do

Distrito Federal, podendo ainda, conforme o vulto ia
licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação
para ampliar a área de competição.

Art. 22 .
§ 10. A modalidade prevista no inciso

V deste artigo poderá também ser adotada
para compra de gênero alimentícios adquiri
dos diretamente de fabricante ou produtor,
em bolsas oficiais, ou ainda, em centrais de
abastecimento vinculadas ao Poder Público.

Art. 24 .



Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do 131rt 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciaçã,o do Projeto
de lei nº 1.164/91 (PLC nº 62/95), do Poder Execu
tivo, que "dispõe sobre as sanções penais e admi
nistrativas, a que estão sujeitos os infratores da le
gislação protetora da fauna e da flora e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.

Requer informações OllO Si'. Ministro
da Fazendu dos emprés~imosconcedidos
por instituições ofici~i~ d:3 ~1'éd!tQ à Com
panhia Vaüe do Rio Do~~, d~dlOis dai priva
tização desta empresa.

Autor: Sr. ArUndo Chín~glia

Sr. Presidente,
Requeiro, com base no artigo Si) da Constituição

Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento
Intemo que, ouvida a Mesa, seja formulada atO Sr. Minis
tro da Fazenda o seguinte pedido de informações:

1. Quais instituições oficiais de crédito (Banco
do Brasil, Caixa E.:onômica Federal e BNDES) con
cederam emprésiJmos à Companhia Vale do Rio
Doce depois da privatização desta empresa?

2. Quais os valores destes empréstimos?
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De

putado Arlindo Chinaglia.

REQUERIMENTO
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data dado como morto pelo Ministério da Marinha, uma
de sua publicação. vez que o citado encontra-se vivo e rflsidíndo na ci-

Art. 32 Revogam-se as disposições em dade do Recife.
contrário. 2) O Sr. Marcelino foi preso no a.no de 1968 e

Sala das sessões, 16 de julho de 1997. - De- libertado a 28 de março de 1969. Solicito o motivo
putado Duilio Pisaneschi, PTB /SP. dessa prisão e o motivo da posterior expulsão do Sr.

Marcelino dos quadros da Marinha.
Justificação

Estou encaminhando à Mesa Projeto de lei Justificaçãc
que pretende alterar a lei n2 8.666, de 21 de junho O pedido de informações deve-se ao fato de
de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da que o Sr. Marcelino Ferreira Cabral deseja, tão-
Constituição Federal, institui normas para licitações somente, resgatar sua cidadania e sua legalidade,
e contratos de Administração Pública, com vista à ou seja, voltar a existir oficialmente, e também sa-
sua melhor aplicação no âmbito municipal, em seus ber o que motivou sua prisão e seu banimento dos
artigos 21, incisos I, 11 e 111 art. 22, § 10, artigo 24, in- quadros da Marinha, após à época nada lhe foi in-
ciso XII, e artigo 45, inciso IV. formado.

As alterações ora propostas visam adequar as Envio em anexo documentação do Sr. Marcelino.
disposições daquela lei às realidades de nossos mu- Sala de Sessões, 16 de julho de -i 997. - Depu-
nicípios, facilitando assim: tado Humberto Costa, PT/PE.

I - a aplicação daquela norma legal, quanto à REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
publicação de editais nos processos de licitação Nº 2.559, DE 19~7
para a realização de obra, prestação de bem, quan
do se tratar de licitação de órgãos ou entidade da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal;

11 - a aquisição de gêneros alimentícios adquiri
dos diretamente de fabricante ou produtor em bolsas
oficiais, ou, ainda em centrais de abastecimentos
vinculadas ao Poder Público como também a dis
pensa para a compra de gêneros alimentícios pere
cíveis.

Esperamos, assim, que a presente iniciativa
encontre acolhida nos Órgãos Técnicos e integran
tes desta Casa.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - Duí
Iio Pisaneschi, PTB/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.558, DE 1997

Requer informações ao senhor Mi
nistro de Estado da Marinha a respeito de
marinheiro dado como morto.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 22 do art. 50 da Const~uição

Federal, e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro seja solicitado
ao Ministro da Marinha, o seguinte pedido de infor
mações:

1) P9r que o Sr. Marcelino Ferreira Cabral, ma
rinheiro alistado em 15 de abril de 1954, engajado a
partir de 15 de abril de 1954 e desligado em 24 de
setembro de 1968, n2 de Identificação 54.1228.6 é
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PROJETO DE LEI N2 3.399, DE 1997
(Do Sr. Valdir Colatto)

Inclui § 3!! no art. 20 da Lei n2 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 20 da Lei n2 5.869, de 11 de janei

ro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigo
rar acrescido de um § 32 com a seguinte redação:

"Art. 20....

§ 32 As pessoas intimadas a prestar
depoimento são dispensadas do pagamento
de passagens em transportes coletivos, den
tro do mesmo Municlpio."

Art. 22 Esta lei entra em vIgor na data de sua
publicação.

Art. 3!! Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A garantia da aplicação da Justiça é uma das
finalidades, um dos objetivos fundamentais e inalie
náveis do Estado.

E um dos elementos essenciais e indispensá
veis a essa garantia é a participação das testemu
nhas nas várias fases do processo, quando intima
das a prestar depoimento.

Mas observamos, e este fato é uma' realidade
concreta que atravessamos, que nem todo mundo
dispõe de poder aquisitivo razoável, não chegando
ele às vezes a atingir um mínimo suficiente para pa
gar condução para ir trabalhar.

E os pobres e miseráveis, quando chamados a
comparecer a Juízo para prática desse importante
ato processual que mencionamos, deixam de com
parecer por não terem dinheiro para pagar a passa
gem ou até, muitas vezes, tomam dinheiro empres
tado, se endividando e aumentando seu nível de difi
culdade financeira.

A falta de testemunha pode ensejar adiamento
de decisões, retardando a resolução da pendência
ou mesmo ocasionando distorção na decisão por in
completa avaliação nos elementos probatórios.

Tal situação não deve persistir; se a garantia
do Direito é um dos objetivos principais do Estado a
ele cabe prover para que as situações difíceis ou in
solúveis para o particular que participa do ato sejam
afastadas.

Assim sendo, entendemos que a gratuidade do
transporte das testemunhas pobres e que não te
nham condições de pagar a passagem deve ser ga
rantida para que, intimadas a depor, não deixem de
fazê-lo por não terem condições materiais.

São as nossas justificações ao projeto.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De

putado Valdir Colatto.

PROJETO DE LEI N2 3.4oo, DE 1997
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera a redação do art. 2!! da Lei n2

8.174, de 30 de janeiro de 1991, que "dis
põe sobre princípios de Política Agrícola,
estabelecendo atribuições ao Conselho
Nacional de Política Agrícola - CNPA, tri
butação compensatória de produtos agrí
colas, amparo ao pequeno produtor e re
gras de financiamento e liberação de es
toques públicos".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 22 da Lei n2 8.174, passa a vigorar

com a seguinte redação:

MArt. 22 Os produtos agrícolas que re
ceberem vantagem, estímulos tributários ou
subsídios diretos ou indiretos no país de ori
gem, desde que os preços de internação no
mercado nacional caracterizem-se em con
corrência desleal, predatória ou danosa, te
rão tributação compensatória, calculada nos
termos do inciso I do § 22 deste artigo.

§ 12 Em caso de suspeita ou denúncia
de importações que estejam em suposta
concorrência desleal ou acarretando danos
à produção nacional, o Poder Executivo,
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rio.

Justificação

O Brasil carece de legislação e normatização
apropriadas que possam auxiliar o setor agrícola
num contexto de comércio onde a marca é a presen
ça de subsídios e distorções de todo tipo, por parte
de vários de nossos parceiros comerciais. Segundo
Roberto Rodrigues, da ACI, os produtos agrícolas
são transacionados em um mercado mutilado por
toda a sorte de artifícios, de políticas protecionistas e
de concorrência desleal.

A Lei nº 8.174, que rege o assunto, contempla
a possibilidade de imposição de tributo compensató
rio desde que os preços de internação caracterizem
se em concorrência desleal ou predatória. Entretan
to, os aspectos operacionais e os critérios que de
vem governar a decisão do Governo brasileiro .foram
remetidos para a regulamentação, a qual é excessi
vamente condescendente com importações que ca
racterizem dano à agricultura nacional. O Decreto nº
174, de 10 de julho de 1991, que regulamenta a ma
téria, estipula que, para efeito de investigação de de
núncia de comércio desleal, o preço de internação
do produto importado deve se situar abaixo do pro
duto similar nacional, considerando um período pré
vio representativo de até 5 anos. Convenhamos que
esse é um prazo demasiado longo para que os seto
res nacionais prejudicados possam recorrer às ins
tâncias nacionais ou de solução de controvérsia dos
organismos multilaterais.

É imprescindível que alguns detalhes do pro
cesso de consulta, como prazos, critérios para defla
grar o processo investigatório e parâmetros para ba
lizar a continuidade das importações, sejam especifi
cados já na lei que regula o assunto, evitando aflora
mento de concessões indevidas normalmente pre
sentes nos decretos regulamentadores. Sem falar
que tanto a Lei nº 8.174 como o Decreto nº 174 não
prevêem a aplicação da tributação compensatória
provisória, enquanto não se concluírem as investiga
ções, dispositivo este permitido pela normatização
recente da OMC - Organização Nacional do Comér
cio - daí a inclusão de parágrafo que, certamente,

I - a inlJortação em quantidades significati
vas em retação à produção ou consumo interno;

11 - preço do produto importado, inter
nado, em nível de atacado abaixo do preço
do produto similar nacional;

11I - constatação de cenário de exces
so de produção interna em comparação com
o consumo interno, ou de equilíbrio entre es
sas duas variáveis;

IV - outros fatores econômicos rele
vantes.

§ 2º Enquanto persistir o proce~so de
investigação referido no parágrafo preceden
te, cujo prazo de duração não deverá exce
der a 4 (quatro) meses, o produto objeto de
suspeita ou denúncia de comércio desleal
predatório ou danoso deverá, a critério do
órgão investigador:

I - ter quota de importação fixada nos
primeiros 60 (sessenta) dias a contar da
data de protocolização da denúncia, em vo
lume mensal igual às médias mensais dos
volumes físicos importados nos últimos 10
(de~) anos;

\I - ser objeto de tributação compensa
tória provisória, a partir de 60 (sessenta)
dias a contar de data de protocolização da
denúncia, em valor equivalente à diferença
entre o preço FOB de exportação para o
Brasil e o preço FOB estimado, tomando-se
como referência o preço recebido peto produ
tor no país de origem, ou na ausência dessas
informações o equivalente à diferença entre o
preço médio do mercado doméstico e o valor
CIF do respectivo produto intemado.

§ 3º Constatada a prática de comércio
desleal, predatório ou danoso, o produto ob
jeto da investigação sujeitar-se-á à aplicação
de tributação compensatória, em montante
calculado de forma idêntica àquela prescrita
no inciso I do § 22 do art. 22 desta lei.

§ 4º Para efeito de cálculo do tributo
compensatório, o Poder Executivo levantará
todas as informações relativas aos preços,
no país de origem e no mercado interno, e
apoiará os trabalhos do organismo encarre
gado do processo investigatório.

§ 5º Sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a comprovação da falsidade de in-

através de organismo próprio, desencadeará formações por parte de empresas importa-
processo investigatório, o qual levará em doras acarretará multa às mesmas em valor
conta os seguintes elementos: equivalente ao valor total do volume de pro

duto objeto da respectiva operação de kn
portação.-

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
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Nos termos do art. 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª'
que sejam solicitadas informações ao Ministério de
Minas e Energia a serem enviadas a esta Casa, a
respeito do atual número de empregados contrata
dos diretamente pela Petrobras e os admitidos atra-

REQUERIMENTO N2 2.560, DE 1997
(Deputado Luiz Alberto)

Solicito informações ao Ministério
de Minas e Energia, sobre o número de
funcionários contratados diretamente
pela Petrobras e por empreiteiras da refe
rida na E&P-BA.

agricultores no vés de empreiteiras que atuam na E&P-BA, no pe
ríodo discriminado a seguir.

Considerando a situação dos trabalhadores da
Petrobras, bem como a elevação da precariedade das
condições de segurança e trabalho dos empregados
das empreiteiras, requeremos as seguintes informações:

1. Número total de empregados da Petrobras con
tratados diretamente de Jan/94 a Jull97, indicando con
forme o PCCS desta, as funções e cargos para que fo
ram contratados.

2. Número total de empregados contratados por
meio de empreiteiras que atuam na E&P-BA, no perío
do de janI94 a jull97, indicando as funções e cargos
para que foram contratados.

3. Número total de empregados demitidos pela
Petrobras na E&P-BA, no período de jan194 a jull97, in
dicando conforme PCCS as funções e cargos dos derri
tidos.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Luiz Alberto, PTIBA.

REQUERIMENTO N2 2.561, DE 1997
(Deputado Luiz Alberto)

Solicita informações ao Ministério
da Justiça sobre os dados estatísticos re
lativos às prisões dos Africanos por tráfI
co de drogas no Brasil e situação de pIfI';'
manência ilegal.

Nos termos do art. 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. ExA
que sejam solicitadas informações ao Ministro da
Justiça a serem enviadas a esta Casa, a respeito de
dados estatísticos relativos às prisões de africanos
por tráficos de drogas no Brasil.

No 1º Encontro de Ministros Responsáveis pela
Segurança da CPLP (Comunidade dos Paí~s de
Língua Portuguesa),' ,os países que compõem a
CPLP, com toda legitimidade política, cultural e his
tórica reivindicaram que fosse estendida aos seus
concidadãos a isonomia jurídica quanto à livre circu
lação concedida aos portugueses, que podem visitar
o país sem a necessidade de obter visto nos consu
lados. O Governo brasileiro, por meio do Ministério
da Justiça, conforme matéria veiculada na Folha de
S.Paulo de ontem, diz ter ressalvas à proposta, pois
existem casos de pessoas desses países que foram
presas no Brasil por tráfico de drogas. Em face desta
situação estamos requerendo dados estatísticos so
bre esta situação. Considerando como de fundamen
tai importância, que a sociedade brasileira tome co
nhecimento sobre situação jurídica dos africànos no
Brasil, requeremos as seguintes informações:

amenizará as perdas de nossos
transcurso da fase de investigação.

Além do longo prazo referido no Decreto nQ

174, as disposições da Rodada Uruguai, da OMC,
ratificadas pelo Congresso Nacional, mormente atra
vés do art. 13, do capítulo sobre agricultura, nos
convida a uma atitude de "devida moderação", em
termos de pedidos de investigação de concorrência
desleaL Ou seja, esta via está praticamente fechada
pelos próximos 9 anos, razão pela qual o Brasil tem
de dispor de seus próprios instrumentos, e não de
pender da OMC.

Se não bastassem os argumentos concernen
tes à nossa legislação e ao reduzido espaço externo
para questionamentos, é imperioso ressaltar qúe to
dos os acordos internacionais de que se tem notícia
contêm dispositivos que resguardam a prerrogativa
de aplicação de direitos compensatórios pelos paí
ses signatários. Assim, conquanto tenham remetido
para as negociações da OMC as questões relativas
à eliminação de subsídios nas exportações, os Paí
ses-Membros do Nafta decidiram incluir no acordo
algumas regras sobre o tratamento dos subsídios no
comércio. Entre eles destacamos o item c do art.
705, que estabelece:

MC) cada país-membro se reserva o direito de
aplicar direitos compensatórios a importações subsi
diadas provenientes de qualquer país, seja este inte
grante ou não do Nafta", ou seja, é mantida a auto
nomia de imposição de direito compensatório intra e
interblocos econômicos, a despeito de estar em vi
gência a Rodada Uruguai, da OMC.

Em face do raciocínio aqui delineado, e da re
levância e urgência da matéria, esperamos contar
com o apoio dos nobres Parlamentares no sentido
de sua rápida tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputado
Valdir ColaUo.



Acrescenta § 3º ao art. 14 e altera os
arfs ao e 81 da Lei n2 .7.210, de 11 de ju
lho de 1984 - Lei de Execução Penal.

a Congresso Nacional decreta:

§ 32 a exercício da atividade de motoris
ta de táxi confere.ao trabalhador o direito ao
adicional a que se refere o § 12 deste artigo"

Art. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. Revogam-se as disposições
em contrário.

Justificação
A atividade de motorista de táxi é, nos dias

atuais, uma daquelas cuja integridade física dos pro
fISSionais está submetida a grandes riscos.

Como se não bastasse o estresse que repre
senta a direção de um veículo por horas indetermi
nadas em um trânsito difícil, com o número de au
tomóveis em circulação aumentando dia após dia,
sujeito a acidentes constantes, ainda temos a in
segurança que assola a categoria com o cresci
mento indiscriminado dos assassinatos de motoris
tas de táxi no exercício de sua atividade, constan
temente noticiados pela imprensa. É quase impos
sível o exercício da atividade, por exemplo, no perío
do noturno.

A indiscutível situação de risco no exercício da
atividade em tela está a merecer um reparo, por me
nor que ele seja.

Esta é a razão que nos move a apresentar o
presente projeto de lei, estabelecendo a percepção
de adicional de periculosidade pelos motoristas de
táxi. Todavia, a definição de periculosidade na CLT
abrange, tão-somente, as atividades ou operações
em contato permanente com inflamáveis ou explosi
vos, o que impossibilitaria a concessão do adicional
aos taxistas e mesmo a outras categorias que hoje
estão à margem da lei.

Este o motivo pelo qual nossa proposta altera,
primeiramente, o caput do artigo 193, para, aí então,
acrescentar o § 32, concedendo expressamente o
adicional de periculosidade aos taxistas.

Reconhecida a importância de que se reveste
a proposição, esperamos contar com o decisivo
apoio de nossos Pares em sua aprovação.

Sala das ·Sessões,de de 1997. - Deputado
Marquinho Chedid.

PROJETO DE LEI N!l! 3.402, DE 1997
(Da srª Marinha Raupp)
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1. Número de africanos presos no Brasil por ..
tráfico de drogas de

1990 a junho de 1997, indicando-se as seguin-
tes variáveis:

1.1. número de presos por estado;
1.1.1 indicando:
a) nacionalidade;
b) presos em cumprimento de pena, informan

do o tempo da pena;
c) presos sob guarda da Polícia Federal, indi-

cando período de prisão;
d) presos em cumprimento de pena;
e) enquadramento penal.
1.2 número de extraditados:
1.2.1 indicando:
a) nacionalidade;
b) enquadramento penal;
c) período da-extradição;
1.3 número de expulsos:
a) nacionalidade;
b) enquadramento penal;
c) período da expulsão.
1.4 número de deportados:
a) nacionalidade;
b) enquadramento penal;
c) período da expulsão.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De-

putado Luiz Alberto, PT/BA.

PROJETO DE LEI N2 3.401, DE 1997
(Do Sr. Marquinho Chedid)

Altera o artigo 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho, que dispõe sobre o
exercício de atividades perigosas, e ~on

cede adicional de periculosidade aos mo
toristas de táxi.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1º a artigo 193 da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, passa a vigorar com nova reda
ção para o caput, sendo-lhe apresentado o § 32, na
forma seguinte:

•Art. 193. São consideradas atividades
ou operações perigosas, na forma da regu
lamentação aprovada pelo Ministério do Tra
balho, aquelas que, por sua natureza ou mé
todos de :trabalho, impliquem o contato per
manente com inflamavels. ou exproslVOS, ou
em condições de risco à integridade física
do trabalhador.
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Pt~i:. "le! fi'!;:;f~':cceü'it(a-se {) seguinte § 32 ao art. 14,
dando-8t,), éliilo18, a seguinte redação aos arts. 80 e
81 da lei n!.'! 7.2'JÜ, d,~ 1i1 de julho de 1984 - Lei de
Execução f'eilal:

"Ar!:. 'jiL ., .

§ 3º A mulher terá assegurado perma
nente acompanhamento médico, principal
mente no pré-natal, no pós-parto, extensivo
ao r\~CéfiH1a8ciclo,no climatério e no pós-cIi
matéria.

!\i'L 80. Haverá, em cada comarca, um
Conselho da Comunidade, composto, no mí
nimo, por um representante de associação
comercial ou industrial, um advogado indica
do pele seção da Ordem dos Advogados do
Brasil, UiYi assistente social escolhido pela
Delegacia Seccional do Conselho Nacional
de Assistentes Sociais, um médico escolhi
do De!o Conselho Regional de Medicina, e
dois cidadãos no uso pleno dos seus direitos
políticos, previamente cadastrados no juízo
ela eljrE,,~ução penal, por indicação do juiz
l'es~(2Gi:h!o.

F'2lfé.graio único .
;;::l,tii.81 .
1·- .
~i~ .
m- 2presentar relatórios mensais e

representações ao juiz da execução e ao
Conselho Penitenciário, indicando deficiên
cias OtJ f3.!has na execução dos princípios
estabe/(~ciolos nesta Lei;

!'l - ~ ~ " II

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art 3º Re'Jogam-sa as disposições em contrário.

,J,I'•.%fj~i~i©elção

É preciso Gj{plicitar melhor a Lei de Execuções
Penais no lüGa à condição da mulher presa. Q
referido diplomi3\ legal estabelece de maneira acerta
da, mas tímida., disposições peculiares à condição
da mulhar reclusa ou detida: assim o parágrafo único.
do art. 19, que ~firma que "a mulher condenada terá
ensino pro)'if3~:;ion21i adequado à sua condição"; o § 1º
do art. 32, quc", por sua vez, assevera que "a mulher
será recolhida 2. (Ôlstabelecimento próprio e adequa
do à sua pessoal"; o § 2º do art. 83, quan
do a(lríTi81 qUê! "C<; C-ifoiabe!ecimentos penais destina
dos 2l iY~l!~~V;)~"3:?· ;::,!SI"!1,O dotados de berçário, onde as

condenadas possam amamentar seus filhos·, e o
art. 89, que trata da seção para gestante e parturien
te e de creche para assistência ao menor desampa
rado cuja responsável esteja presa.

Neste sentido, proponho modificações no art.
14, a fim de que à mulher seja dispensada perma
nente assistência médica, além do acompanhamen
to pré-natal e pós-parto, extensivo ao recém-nasci
do, e assim também na fase do climatério e do pós
climatério.

Entretanto, creio ainda poder contribuir para
aperfeiçoar o sistema penitenciário ao possibilitar a
participação, no Conselho da Comunidade, de médi
co e cidadãos, além dos que já o compõem (repre
sentante da associação comercial ou industrial, ad
vogado e assistente social). Além do que, acrescen
tei uma atribuição ao mesmo Conselho, qual seja a
de representar ao Conselho Penitenciário ou ao juiz
da execução penal. quando forem detectadas falhas
nos estabelecimentos penitenciários ou o desrespei
to aos princípios estatuídos na Lei de Execuções
Penais.

Peço, isto posto, a colaboração dos meus pa
res para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putada Marinha Raupp.

PROJETO DE LEI N2 3.403, DE 1997

(00 Sr. João Mendes)

Dispõe sobre dedução de contribui
ção previdenciária dos valores aplicados
em bolsas de estudo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Poderá ser abatido da respectiva contri
buição previdenciária o valor investido pela empresa
em bolsas de estudo.

Parágrafo único. As bolsas de que trata oca
put deste artigo poderão ser destinadas a emprega
dos ou a seus filhos para a realização de cursos de
formação técnica em nível de ensino médio.

Art. 22 As bolsas de estudo referem-se à manu
tenção do estudante e à aquisição de materiais didá
ticos, não podendo ser utilizadas para pagamento de
anuidade em instituições privadas de ensino.

Parágrafo único. A inexistência de vaga em es
tabelecimento público de ensino, desde que devida
mente comprovada. permitirá a utilização das bolsas
para o pagamento de anuidades escolares.

Art. 32 O valor da dedução prevista nesta lei
não poderá ultrapassar o equivalente a 1% (um por
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.: do total da contribuição previdenciária feita legada nll 4/62, na Lei nº 8.078/90 (Código de Defe-
pé i empresa no ano anterior. sa do Consumidor) e na regulamentação de tais ins-

Art. 42 Os ministérios que tratam da área da trumentos?
educação, do trabalho e da Previdência deverão ze- 2) Qual órgão do Ministério da Fazenda será
lar pelo cumprimento dos dispositivos desta lei, bem responsável pelo desenvolvimento da competência
como acompanhar e avaliar os seus resultados com prevista no art. 211 da MP n2 1.576-1/97?
vistas ao seu aperfeiçoamento. 3) Para qual órgão ou entidade da administra-

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua ção pública federal serão redistribuídos os ocupan-
publicação. tes dos cargos da categoria funcional de Fiscal de

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. Abastecimento e Preços?
J til" ão 4) Para qual órgão ou entidade da administra-

us IcaÇ ção pública federal serão redistribuídos os ocupan-
A carência de técnicos de nível médio é uma tes dos cargos das demais categorias funcionais a

realidade comprovada pelas estatísticas educacionais serviço da Superintendência Nacional de Abasteci-
e também pelas análises da composição e da qualifi- mento e Preços?
cação ,da força de trabalho do País. 5) Qual a estrutura física dos órgãos que irão

E reconhecida, também, a importância do papel assumir as atuais funções da Sunab?
dos profissionais técnicos, especialmente de nível rné- 6) Existe na estrutura dos órgãos sucedâneos,
dio de ~Iaridade, no desenvolvimento das.atMda- profissionais capacitados para desempenhar as atri-
des produtiVas em todos os setores da economia. buições específicas do cargo de Fiscal de Abasteci-

A qualificação de quadros técnicos em nível má- mento e Preço?
dio ~ará às empresas ~ior autono~ ~ra ~ desen- 7) Que fim se dará à instituição do telefone de
volVlrnento de ~~as atMdades, ~m SignificatIVOS ga- reclamações conhecido nacionalmente - 198?
n~s de prod.u.tl~idade, de estabilidade no mercado e 8) Qual será o fim de toda legislação da Sunab
maior competltlvldade. (Lei Delegada n2 4/62 e Portarias específicas de

JustifICa-se a utilização de recursos da Previdên- competência do órgão)?
~ia .considera"?o os ~mefícios que a qua!~o pro- 9) Como ficarão os convênios firmados com os
flSslonal recebida trara ao trabalhador e a sociedade, Procon (de apoio técnico etc.)?
em geral. _. 10) Por que não aproveitar a estrutura da Su-

Sala _das Sessoes, 16 de Julho de 1997. - Oe- nab em órgãos que poderão suceder às suas com-
putado Joao Mendes (PPB-RJ). petências e atribuições?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 11) Por que não aproveitar toda esta mão-de-
Nl! 2.562, DE 1997 obra capacitada há mais de 35 anos de experiência

(Do Sr. Milton Temer) na área de relação de consumo e concorrência?
Solicita ao Sr. Ministro de Estado da 12) Por que· se dilacerar um patrimônio que

Fazenda informações acerca da Superin- não é só da União,. mas penosa conquista desta
tendência Nacional do Abastecimento _ Casa e de toda a SOCiedade?
SUNAB - para auxiliar o Parlamento na Justificação

apreciação da Medida Provisória n
ll

1.576- A fúria desregulamentadora da atual adminis-
1197. tração não conhece limites e não se preocupa com a

Senhor Presidente: coerência de suas ações. A 'mesma Medida Provisó-
Solicito a Vossa Excelência, fundamentado no ria que extingue a Sunab sem aproveitar seus qua-

art. 50, § 22, da Constituição Federal, na forma dos dros de pessoal outorga ao Ministério da Fazenda
arts. 115, I, e 116 do Regimento Interno, seja enca- missão que somente pode ser desempenhada pela
minhado ao Ministro de Estado da Fazenda requeri- absorção daqueles quadros. Embora todos os servi-
mento de informações por escrito, no intuito de ver dores da Superintendência desempenhem papel de
esclarecidas as seguintes questões, atinentes à Me- relevo na fiscl!lli~ção dos mecanismos.que regem o
dida Provisória nº 1.576-1/97: equilíbrio nas relações de mercado, especial aten-

1) A qual órgão ou entidade se pretende atri- ção deve ser dedicada à sua área de fiscalização,
buir a competência para efetuar a fiscalização esta- repentinamente impedida de trabalhar por força de
tal das relações de mercado com amparo na Lei De- uma decisão desastrada do Executivo.



Justificação

Temos sido recorrentemente procurados por
segurados que afirmam terem sido prejudicados pela
Petrus, recebendo dela valores irrisórios a título de
complementação de aposentadoria. Muitas denún
cias baseiam-se em documentos nos quais são ex
pressos os valores das complementações pagas
pela Petrus, os quais, segundo os segurados, não
seguem um critério uniforme, uma vez que muitas
pessoas com idênticas contribuições realizadas por
tempo igual recebem hoje valores de complementa
ção diferenciados entre si.

Em função disso, solicitamos sejam esclareci
dos os critérios de determinação dos valores, bem
como os tipos de benefícios e a cobertura do respec
tivo plano dessa entidade de previdência comple
mentar.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Paulo Paim.

INDICAÇÃO N2 920, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Sugere a adoção de providênc.ias no
sentido de destinar os bens imóvéis ru
rais, que não estão sendo utilizados para
as atividades-fins da administração públi
ca federal, para o Programa Nacional de
Reforma Agrária.

Excelentíssimo senhor Presidente da República:
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Cumpre assinalar, a propósito, que os servido- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
res dessa área estiveram muito longe da ociosidade N2 2.563, DE 1997
-no período que antecedeu a malsinada extinção da (Do Sr. Paulo Paim)

entidade. Com apenas 238 fiscais cobrindo o territó- Solicita informaç.ões ao Sr. Ministro
rio nacional, foram obtidos os seguintes resultados da Previdência e Assistência Social ares-
durante o atual exercício, até o mês de maio próximo peito dos critérios de concessão e deter-

passado: minação dos valores dos benefícios sob
a) 10.351 denúncias recebidas; a responsabilidade da Petrus, entidade
b) 9.391 diligências realizadas nas capitais, de previdência complementar sujeita à

345 nas regiões metropolitanas e 1.676 no interior; fiscalização da Secretaria de Previdência
c) 1.550 autos de infração lavrados; Complementar.

-d) 2.036 infrações constatadas; Senhor Presidente:

e) 48 autos de constatação lavrados; Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da
f) 1 auto de apreensão; Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regi-
g) 422 notificações expedidas. menta Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicita-
São números, como se verifica, extremamente das informações ao Sr. Ministro da Previdência e As-

expressivos, ante os quais cumpre indagar: estaria o sistência Social no sentido de esclarecer esta Casa
Poder Executivo renunciando ao poder de polícia do quanto aos critérios de concessão e de determina-
Estado? Estaria a administração pública comunican- ção dos valores de aposentadorias concedidas pela
do à sociedade que não mais lhe diz respeito o cum- Petrus, a título de complementação dos benefícios
primento do ordenamento jurídico, tomando-se o Es- da Previdência Social.
tado cúmplice e mentor da anarquia? Esperemos
que sejam negativas as respostas a tão angustiantes
questionamentos.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De
putado Milton Temer.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Deputada Raquel Capiberibe e Outros)

Requer convocação de Sessão Sole
ne da Câmara dos Deputados para o dia
19 de agosto de 1997, às 10 horas.

Sr. Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, temos a honra de requerer
a Vossa Excelência, com base no art. 68 do Regi
mento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de
Sessão Solene desta Casa para o dia 19 de agosto
de 1997, às 10 horas, a fim de prestar homenagens
à passagem do Qüinquagésimo Ano de Inde
pendência da República da índia.

Sala das Sessões, 15 de julho de 1997.
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o Deputado abaixo assinado, se dirige a Vossa
Excelência para expor e reivindicar o seguinte:

1. A imprensa, em todo o País, tem dado des
taque especial às invasões de propriedades rurais,
organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra - MTS.

Dados do Incra indicam que o Brasil possui 12
milhões de sem terra, num total de 4,8 milhões de
famílias. Existem, ainda, 89 acampamentos com
20.521 famílias.

Há dúvidas sobre a veracidade desses dados.
Os mesmos não retratam a realidade, pois o Poder
Público é ineficiente em matéria de estatística, além
de haver uma tendência, no Brasil, de superestimar
os números em problemas sociais, sem base em
pesquisas sérias.

Nesses cálculos, pelo que parece, o Incra deve
estar considerando como sem terra, toda a massa
de trabalhadores rurais. Seria o mesmo que conside
rar os trabalhadores da indústria como sem indústria
e os do comércio como sem comércio.

Esse ponto de imprecisão das estatísticas é
secundário. O conflito no campo é uma realidade, e
está se transformando numa verdadeira guerra civil.
Num período de dez anos, ocorreram 979 mortes
nos conflitos agrários.

Nesses episódios estão computados, por
exemplo, o assassinato do soldado PM no conflito
da Praça da Matriz, em Porto Alegre (RS), em 1990,
bem como a chacina de sem terra em Corumbiara
(RO).

Outro ~onto importante a ser destacado é que
os produtores rurais, além de estarem sendo inferni
zados com as dívidas bancárias, têm que enfrentar o
pesadelo das invasões de propriedades organizadas
pelo Movimento dos Sem Terra.

Há necessidade de maior empenho do Gover
no Federal em resolver a questão agrária nacional. É
um absurdo a existência de conflitos agrários num
País que detém um grande número de áreas dispo
níveis.

Num período histórico que se pretende apreen
der com os erros do passado, buscando-se o equilí
brio psicossocial, sob a ótica da função social da
propriedade legada pela Doutrina Social Cristã, os
conflitos agrários precisam ser solucionados, não
como caso de polícia, mas com justiça social.

A reforma agrária deve ser executada, inicial
mente, em terras públicas, e, de preferência, nos
chamados vazios demográficos. Para promover o
projeto, os lotes rurais seriam destinados a pessoas

com experiência e vocação na lida da terra como,
por exemplo, filhos de pequenos agricultores. Quem
quer terra para plantar deve seguir a saga dos 2 mi
lhões de gaúchos que migraram do Rio Grande do
Sul para desbravar o interior do Brasil.

A reforma agrária deve ser vista com uma vi
são nacional e não paroquiana. Há regiões a serem
exploradas neste País. Urge que a população seja
distribuída de forma mais equilibrada pelo território
nacional.

O Estado não deve desapropriar terras de par
ticulares. É ele um grande proprietário de terras. O
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, por
exemplo, é proprietário de 1.011.964,17 hectares. Já
o Banco do Brasil tornou-se outro grande latifundiá
rio mediante a execução de dívidas agrícolas. Pos
sui 117 bens imóveis, numa área total de 78.181,71
hectares, avaliados em R$5 milhões. Da mesma for
ma os bancos privados são proprietários de um
grande número de bens imóveis rurais expropriados
que poderiam ser destinados à reforma agrária, cujo
pagamento à União se daria em títulos da dívida
agrária.

Assim, por ser dever do Estado a promoção da
segurança e da paz social, é importante que o atual
Governo implemente a reforma agrária medianie·:

a) bens imóveis rurais, em anexo, que não es
tão sendo utilizados para atividades-fins da adminis
tração pública federal, sejam transferidos para o In
cra para assentamento de famílias de agricultores
sem terra;

b) desapropriação, por interesse social, me
diante indenização em títulos da dívida agrária, dos
bens imóveis rurais expropriados pelos bancos públi
cos e privados;

c) tenham direito preferencial à terra aquelas
famílias que não receberam terras em programas de
assentamentos rurais;

d) os lotes rurais a serem distribuídos sejam
cedidos em permissão de uso oneroso, pelo prazo
de dez anos. No final do período a família receberá o
título de propriedade, estando já descontados os va
Iares pagos pelo uso. O restante da dívida será fi
nanciado via Banco do Brasil.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995. 
Deputado Augusto Nardes, Vice-Líder do PPB/RS.

REQUERIMENTO N2, DE 1995
(Do Sr. Augusto Nardes)

Requer o envio de Indicação ao Pre-
sidente da República, sugerindo a ado
ção de providências no sentido de desti-



Justificação

O presente projeto de lei objetiva adequar me
lhor à realidade nacional os termos do Programa Na
cional de Desestatização em vigor, após a vigência

d) conservação e vigilância das concedidas ter
ras do domínio da União;

e) proteção e conservação dos recursos hídri
cos existentes na área e outros serviços indispensá
veis.

f) vedação à concessionária de manter parcela
da gleba sem uso. por tempo superior a 3 anos a
contar da assinatura do ato concessivo.

Parágrafo único. A transferência fundiária das
áreas hoje utilizadas por bases aéreas militares
compartilhadas, se efetivará somente após a cons
trução de nova base em novo local a ser determina
do pela autoridade competente.

Art. 32 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data
de sua publicação, de conformidade com a Comis
são Diretora do Programa de Desestatização.

Art. 42 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário
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nar os bens imóveis rurais que não estão tecnológico e industrial. permitindo o incremento de
sendo utilizados para as atividades-fins investimentos na modernização das áreas físicas
da administração pública federal, para o dos 'aeroportos e nos-equipamentos de segurança
Programa Nacional de Reforma Agrária. de vôo;

Senhor Presidente: V - criar condições para que o desenvolvimen-
Nos termos do art. 113. inciso I. e § 11!. do Re- to do setor seja harmônico com as metas de desen-

gimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro volvimento social do Estado;
a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder VI- estabelecimento das condições básicas do
Executivo a Indicação em anexo. sugerindo adoção processo de privatização. assegurando pagamento
de providências no sentido de destinar os bens imó- mínimo durante todo o período da concessão a ser
veis rurais. que não estão sendo utilizados para as indenizado à União pelo uso da infra-estrutura já
atividades-fins da administração pública federal. constituída, recursos a serem empregados em prol
para o Programa Nacional de Reforma Agrária. do desenvolvimento da Aviação Civil;

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995. - VII - obrigação de continuidade na prestação
Deputado Augusto Nardes, Vice-Líder do PPBIAS. dos serviços, com maior eficiência do poder regula-

PROJETO DE LEI NI! 3.404, DE 1997 mentador do Estado e maior proteção ao usuário
(Do Sr. Jairo Azi) dos serviços, com efetiva e ampla fiscalização.

VIII - cláusulas obrigacionais de:
Autoriza o Poder Executivo a incluir a) defesa do ecossistema;

a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária _ INFRAERO _ no Progra- b)proteção e conservação no seu ambiente
ma Nacional de Desestatização, e dá ou- natural de exemplares de todas as espécies e gêne-
tras providências. ros da flora e da fauna de cada região;

c) proteção e conservação das belezas cênicas
O Congresso Nacional decreta: naturais. das formações geológicas extraordinárias
Art. 1!l Fica o Poder Executivo autorizado a in- ou de interesse estético ou valor histórico ou científi-

cluir a Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária - co;
INFRAERO - no Programa Nacional de Desestatiza-
ção. instituído pela Lei nl! 8.031, de 12 de abril de
1990, regulamentada pelo Decreto nl! 1.204, de 29
de julho de 1994. e pelo Decreto nl! 1.647, de 26 de
setembro de 1995.

Art. 22 A privatizaçao da Empresa Brasileira de
infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO - deverá
ser orientada pelos seguintes objetivos fundamen
tais:

I - reordenar posição estratégica do Estado
economia, transferindo à iniciativa privada o controle
das atividades acessoriamente exploradas pelo Se
tor público;

11 - fortalecer o papel regulador do Estado e eli
minar seu papel de empresário, contribuindo para a
redução da dívida pública, concorrendo para o sa
neamento das finanças do setor público e fortalecen
do o mercado de capitais. através de acréscimo da
de valores mobiliário e da democratização da pro
priedade do capital desta empresa;

111 - aumenta~ e melhorar a oferta de serviços,
principalmente nas regiões carentes, densas e remo-
tas;

-AI-- em um ambiente competitivo, criar oportu
nidades atraentes de investimento, desenvolvimento



Empresa como a lnfraero - Empresa Pública
que administra a infra-estrutura aeroportuária no
Brasil. .

O Plano Plurianual, documento oficial que de
termina o perfil dos investimentos que serão neces
sários para o desenvolvimento do País nos próximos
anos, confirma a decisão do Governo de buscar a
parceria da iniciativa privada para alavancar a eco
nomia e concentrar os seus recursos no enfrenta
mento dos problemas sociais do País. Assim, o Pia
no prevê que para cada Real aplicado na área de in
fra-estrutura, dois Reais serão aplicados em progra
mas de educação, saúde, habitação, saneamento, e
principalmente na diminuição das desigualdades re
gionais.

No âmbito da aviação civil internacional, são
marcantes as oportunidades de aumento de tráfego
decorrente da globalização, da criação de blocos e
regiões geoeconômicas, recente acordo estabele
cendo o mercado sub-regional de transporte aéreo
não menos importante formalização do mercado
sub-regional de transporte aéreo.

O grande surto de demanda por transporte aé
reo ocorrido nos últimos anos, seja no volume de
passageiros movimentados, seja no montante de to
neladas de cargas aéreas embarcadas, sem previ
são de arrefecimento, tem exigido crescente aumen
to na oferta de serviços que exige, conseqüentemen
te, 'obras deampliaçâo, de infra-estrutura, novas ins
talações, equipamentos, treinamentos, manutenção,
modernização, telecomunicações aeronáuticas, pro-
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da Lei n2 8.031, de 12 de abril de 1990, que o insti- A infra-estrutura aeropcrtuária, a partir da cria-
tuiu. ção da INFRAERO, em 12-12-72, iniciou uma traje-

A Lei nº 8.031 exclui em seu artigo segundo, tória de rápido desenvolvimento, atingindo padrões
parágrafo terceiro, a sua aplicação às empresas pú- de prestações de serviços comparáveis aos das na-
blicas que exerçam atividades de competência ex- ções desenvolvidas.
clusiva da União, nas quais se inclui a Infraero. Daí Os serviços básicos de telecomunicações
por que necessitar de Lei específica, para, a exem- aeronáuticas, proteção ao vôo e infra-estrutura aero-
pio de outras empresas do mesmo setor, ter o mes- portuária foram levados a todo o território nacional. É
mo benefício da privatização. indiscutível a alta competência alcançada pela enge-

No processo de normalidade democrática, a nharia brasileira nas áreas de projetos, implantações
delicada e controvertida questão da privatização das e gerenciamento de sistemas aeroportuários.
empresas públicas, e, em especial, da INFRAERO - Nos últimos anos, entretanto, o País passou a
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - conviver com uma série de fatores restritivos à ex-
confere ao Congresso Nacional o dever de assegu- pansão da oferta serviços, de transportes, aeropor-
rar a ampla participação da sociedade civil, através tuários incluídos, o que levou a um quadro em que
de seus representantes no Congresso, apresentan- um projeto específico de desenvolvimento para o se-
do a matéria à aprovação do Poder Legislativo. tor era exigido.

Apenas desta forma será possível repensar O caminho para a modernização da economia
adequada e democraticamente o modelo de desen- e, por uma questão de eqüidade e justiça, passa
volvimento econômico, propiciando o indispensável também pela privatização de outras empresas esta-
grau de confiabilidade, transparência e legitimidade tais.
que o processo requer.

Por se tratar de questão vital para a determina
ção dos rendimentos da economia estreitamente li
gada às opções que norteiam a adoção do modelo
de desenvolvimento, toma-se imprescindível a apli
cação de critérios transparentes, embasados em
princípios de racionalidade econômica e fundamen
talmente comprometidos com os interesses da Na
ção.

Trata-se de liberar do controle estatal empresa
que não se justifica manter no âmbito público, seja
pela segurança nacional, seja por relevante interes
se coletivo (artigo 173, CF).

Articula as ações do Poder Executivo e do
Congresso Nacional na orientação geral da adminis
tração pública na condução do Programa Nacional
de privatização, de acordo com os planos de desen
volvimento (artigo 21, XII, ·c· e artigo 48, IV, CF) es
tende ao Congresso Nacional a prerrogativa da Pre
sidência da República de aprovar a indicação da Co
missão Diretora do programa das empresas a serem
privatizadas.

Estas modificações introduzidas no Projeto de
Lei, ora em consideração, significam democratizar
as grandes decisões nacionais que modificam o con
trole do patrimônio nacional do setor público para o
privado, assegurando-lhes a transparência, confiabi
Iidade e segurança.

O Brasil chega ao final do século XX com uma
estrutura aeroportuária que não desmerece o esfor
ço efetuado nos últimos anos.



Dispõe sobre o provimento dos ser
viços de notas e de registros públicos,
nos termos do art. 236, § 32 da Constitui
ção Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O provimento dos serviços notariais e de

registros declarados vagos reger-se-á pelo disposto
nesta lei.

Art. 2º A vacância dos serviços será declarada
por ato do Poder Judiciário, nas hipóteses do art. 39
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

1- Do Concurso

Art. 3º Dar-se-á o provimento dos serviços no
tariais e de registro por concurso de provas e títulos,
que será realizado pelo Poder Judiciário.

§ 1º Deverão compor a comissão examinadora
um DesemlJargador, que será seu presidente, três
Juízes de Direito, um Promotor de Justiça, um Advo
gado, um Registrador e um Tabelião.

§ 2º O Desembargador, os Juízes e os Serven
tuários integrantes da comissão serão escolhidos
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

§ 3º O Promotor de Justiça e o Advogado se
rão indicados, respectivamente, pelo Ministério Pú
blico e pela Ordem dos Advogados.

§ 4º É vedada mais de uma recondução de
membros da Comissão.

Art. 4º O Tribunal de Justiça não levará a concur
so serviços cuja extinção já houver sido declarada.

Art. 5º Os concursos serão realizados semestral
mente, ou quando vagos ao menos cinco serviços n0

tariais ou de registros.
Art. 6º O concurso de remoção será de provas e

títulos.
§ 1li! As vagas, pela ordem em que ocorrerem,

e de acordo com a relação constante do edital de
abertura, serão preenchidas as primeiras duas ter
ças partes por concurso de promoção e a última ter
ça parte por concurso de remoção.

§ 2º Para estabelecer o critério de preenchi
mento das vagas, tomar-se-á por base, se idêntica a
data de vacância, a data da criação dos serviços.
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teção ao vôo, tanto em atividades aeroportuárias, econômica do País e para a estabilidade política da so-
como em atividades espaciais, ensejando o desen- ciedade brasileira, apresentamos este projeto de lei, es-
volvimento dos aeroportos e do Centro de Lança- perando contar com o apoio e aprovação desta casa.
mento de Alcântara, mediante ações requerendo in- Sala das Sessões, 17 de julho de 1997. - De-
vestimentos cada vez maiores. putado Jairo Azi.

Esses resultados somente poderão ser alcan- PROJETO DE LEI N2 3.405, DE 1997
çados coma participação decisiva do capital privado (Do Sr. Celso Russomanno)
no desenvolvimento da economia, porque a decisão
do Governo, repito, é concentrar os seus esforços e
investimentos em áreas sociais.

Para poder modificar o cenário da infra-estrutu
ra aeroportuária no Brasil, o Governo precisa propor
importantes mudanças nas leis e na regulamentação
do setor.

O Governo brasileiro precisa determinar o pa
pei do Estado como poder concedente e o formula
dor das políticas do setor, e a estruturação de um ór
gão regulador independente, a quem caberá tam
bém o papel de fiscalização.

Entre os principais objetivos deste projeto de
lei, estão:

• .Propiciar condições para que todos os aero
portos se desenvolvam em ambiente de competição.

• .Criar condições para a plena participação da
iniciativa privada no setor de infra-estrutura aeropor
tuária, assegurando igualdade de oportunidades.

• .Fomentar o turismo para a participação do
mercado local e internacional e criar atratividade
para o Brasil se constituir num centro turístico inter
nacional.

• .Instituir processo objetivo e transparente de
outorga de licenças para exploração dos serviços.

• .Assegurar o uso eficiente dos aeroportos em
padrões definidos previamente e das atividades es
paciais em posição de competir com vantagens no
mercado intemacional de lançamentos de veículos
espaciais.

• .Estabelecer um sistema de preços e tarifas
que induza a aplicação de recursos no setor, estimu
le a obtenção de ganhos de produtividade e sua
transferência para a sociedade, e que viabilize a
adequada oferta de serviços aeroportuários em todo
o território nacional.

Esse projeto de lei, certamente, vai obrigar a
modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

É um desafio que se projeta muito além da mera
expansão dos serviços de infra-estrutura aeroportuária,
para incluir a implantação de aeroportos mQc;!emos,
plenamente integrados às redes mundiais.

Certos da compreensão dos ilustres pares da
importância e relevância do tema para a conjuntura
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Art. 7º Os concursos serão efetuados, de fonna 111 - cada período de cinco anos ou fração su-
agrupada, por natureZa e fins do serviço, confonne rela- perior a trinta meses de exercício, ininterruptos ou
çio constante do edital. não, da função de preposto de serviços notarial e de

Parágrafo único. Os concursos dos serviços agru- registro: um ponto;
pedes deverão ser realizados em dias diversos, com in- IV - período superior a cento e oitenta dias de
tervaIo mínimo de uma semana. exercício da titularidade do selViço notarial e de re-

M 8ll O edital do concurso, que não terá prazo gistro, na condição de interventor, sem prejuízo do
superior a quinze dias, será publicado por três vezes no disposto nos inciso 1\: quatro décimos de ponto;
~Oficial e disporá sobre a fonna de realização das V --período igual a três eleições, contado uma
provas, que poderão incluir exames práticos e orais. só vez, de serviço prestado, em qualquer condição,

Parágrafo único. A juízo da comisSão examinado- à Justiça Eleitoral: quatro décimos de ponto;
nl, a avaliação incluirá, como prova autônoma, conheci- VI - título reconhecido de doutorado ou mes-
manto da língua portuguesa, o qual poderá ser utilizado trado em direito, qualquer deles contado uma só vez:
como critério de avaiação da prova escrita. três décimos de ponto;

. Art. gg O edital indicará as matérias das provas a Parágrafo único. A pontuação acima aplica-se,
serem realizadas. no que pertinente, ao concurso de remoção.

Art. 10. É concIição para inscrição no concurso pú- Art. 13. Os títulos deverão ser apresentados na
bico de provas e títulos que o candidato preencha os oportunidade indicada no edital.
aeguiltes requisitos: Art. 14. A classificação dos candidatos observará

1_nacionalidade brasileira; os seguintes critérios:
11_capacidade civil; 1-as provas terão peso oito e os títulos peso dois;
111_quitaçãocom as obrigações eleitorais e mTItares; 1\ - os títulos terão valor máximo de dez pontos.
'IV - ser bacharel em direito, com título registrado, § 1!Z será considerado habilitado o candidato que

«t,ter exen::ido por dez anos, completados antes da pu_ obtiver, no mínimo, nota final cinco.
~ do primeiro edital, função em serviços notariais § 22 A nota final será obtida pela sorna das notas
OU de registros; e pontos, multiplicados por seus respectivos pesos e

V -~o de conduta condigna para o divididos por dez.
maeroício da atividade delegada. § 31! Para desempate na classificação terá pre-

ferência o candidato que:
. § 11! Constará do edital a relação dos documen-

~ destinados a comprovação do preenchimento a) obtiver a maior nota na prova ou provas;
doa requisitos acima enumerados. b) for mais idoso;

§ 22 Deverão obrigatoriamente ser apresenta- c} tenha maior prole.
das certidões dos distribuidores cíveis, criminais e 11- Disposições Finais

.de protf~sto, no ato de nomeação. Art. 15. Publicado o resultado do concurso, os
§ 31! Observado o disposto no art. 6º, a inscri- candidatos escolherão, pela ordem de classificação,

ção em qualquer dos concursos será feita para todos os serviços vagos.
08 sérviços vagos, relacionados no edital. Art. 16. Das decisões que indeferirem inscrição

Art. 11. É condição para inscrição no concurso ou classificarem candidatos caberá recurso ao Con-
de remoção o exercício, por mais de dois anos, da ti- selho Superior da Magistratura, no prazo de cinco
tularidade do mesmo serviÇo, sem punição adminis- dias, contados da publicação do respectivo ato no
trativa. Diário Oficial.

Art. 12. Os valores conferidos aos títulos serão Art. 17. Encerrado o concurso, o Presidente do
Os seguintes: Tribunal de Justiça expedirá ato de delegação, con-

, I - cada período de cinco anos ou fração supe- tendo a classificação e a serventia escolhida pelos
rior a trinta meses de exercício da judicatura, minis- aprovados, em ordem crescente.
tério público ou advocacia: um ponto; Art. 18. A posse, perante a Corregedoria-Geral

, 1\ - cada período de cinco anos ou fração su- de Justiça, dar-se-á em trinta dias, prorrogáveis por
perior a trinta meses de exercício, ininterruptos ou igual períódo.
não, de titularidade de serviço notarial de registro: Parágrafo único. Não ocorrendo a posse ho
um ponto; prazo marcado, será tomada sem efeito a delegação



Julho de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 17 20137

do serviço, por ato do Presidente do Tribunal de Jus- Suplicy - Bloco/PT; Michel Temer - Bloco/PMDB;
tiça. Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro

Art. 19. O exercício da atividade notarial ou de Yves - Bloco/PMDB; Ricardo Izar - PPB; Robson
registro terá início dentro de trinta dias, contados da Tuma - Bloco/PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; SíI-
posse. vio Torres - PSDB; TeIma de Souza - Bloco/PT;

§ 1º É competente para dar exercício ao ser- Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Va-
ventuário o Juiz Corregedor Permanente do serviço dão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vi-
delegado, que comunicará à Corregedoria-Geral da cente Cascione - PTB; Wagner Rossi - 810-
Justiça. co/PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gas-

§ 2º Se o exercício não ocorrer no prazo legal, parini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.
o ato de delegação do serviço será declarado sem Mato Grosso
efeito pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Murilo Domingos - PTB; Oswaldo SoleI' -

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua PSDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma. -
publicação. PTB; Rogério Silva - PFL; Teté Bezerra - Blo-

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário co/PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Justificação Distrito Federal
A presente proposta vem preencher a lacuna Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Augusto Carva-

legal, hoje existente. lho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante
A nossa Magna Carta, pelo art. 236, § 3º, man- - BlocolPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - Blo-

da que seja realizado concurso público para o preen- coIPT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.
chimento e ingresso na atividade notarial e de registro. Goiás

Ocorre que até o presente nada fora feito para Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto -
que se concretizasse este mandamento constitucional. Bloco/PMDB; João Natal - Bloco/PMDB; Javail'

Recebendo do Poder Judiciário de São Paulo Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar-
os delineamentos do concurso, atendemos com este coni PeriUo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair }{a-
projeto a regra constitucional. vier Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo-

Temos a certeza de que tal proposta contará co/PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo-
com a aprovação dos conspícuos pares nesta Casa PL; Pedro Wilson - BlocolPT; Roberto Balestra -
Congressual. PPB; Rubens Cosac - Bloco/PMDB; Sandro Mabei -

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - De- Bloco/PMDB; Vilmar Rocha - PFL; Zé Gomes dB!
putado Celso Russomanno. Rocha - Bloco/PSD.

VII - ENCERRAMENTO Mato Grosso do Sul
O SR. PRESlpENTE (Michel Temer) _ Nada Dilso SperaflCo - BIocoIPMDB; Flávio Derzi ~ PPB;

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. Marçal Filho - BIocoIPMDB; Marilu Guimarães - PR;
Marisa Senano - BIocoIPMDB; Nelson Trad - PTB; 02-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - car Goldoni - BIocoIPMDB; Saulo Queiroz - PFL

COMPARECEM MAIS OS SRS.: Paraná

São Paulo Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto -
Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro PFL; Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSDB;

- PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas - Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Bloco/PMDB; Jair Meneguelli - Bloco/PT; João Mel- Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Fernando
lão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jorge Ta- Ribas Carfi - BlocoIPDT; Hermes ParcianeUo - Bioo
deu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB; José Au- co/PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
gusto - BlocolPT; José Genoíno - BlocolPT; José José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luijz
Machado - B/oco/PT; José Pinotti - Bloco/PMDB; Carlos Hau/y - PSDB; Maurício Requião - Bloo
Koyu lha - PSDB; Lamartine PoseUa - PPB; Luciano co/PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Michelet-
Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Blo- to - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - B/ocoIPT; Nel~

co/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo - son Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre
PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Blo- Roque - BlocoIPT; Paulo Bernardo - Bloco/PT; Paulo
co/PMDB; Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Marta Cordeiro - PTB; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo



20138 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Julho de 1997

Amazonas
Átila Lins - PFL.

Rond6nia
Confúcio Moura - BlocoIPMDB; EUrfpàdes Mi

randa - BlocolPDT.

Piauí
Ari Magalhães - PPB.

Pernambuco
Vicente André Gomes - PSB.

Minas Gerais
Leopoldo Bessone - PTB; Maria Elvira - Blo

co/PMDB; Nilmário Miranda - BlocolPT.

Barros - PPB; Ricardo Gomyde - BIocoIPCdoB; Vai
domiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL

Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale- BlocoIPMDB; Oéreio

Knopp - BlocolPDT; Edinho Bez - BlocoIPMDB;
Edison Andrino - BlocoIPMDB; Hugo Biehl - PPB;
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Má
rio Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - BIocoIPT;
Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL;
Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Se
rafim Venzon - BIocoIPDT; Valdir CoIatto - BIo
co/PMDB; Vânio dos Santos - BlocolPT.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - BlocolPT; AdroalcloStreck 

PSDB; Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp -810
co/PDT; Arlindo Vargas :- PTB; Augusto ""ardes ;,..
PPB; Carlos Cardinal - BlocolPDT; Dareísio Perondi
- BlocoIPMDB; ~nio Bacci - BIocoIPDT; Esther
Grossi - BlocoIPT; Ezídio Pinheiro :... PSDS; Fetier
Júnior - PPB; Germano Rigotto - BIocoIPMDB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Red$cker
PPB; Luís Roberto Ponte - BIocoIPMDB; Luiz Mai
nardi - BlocolPT; Matheus SChmidt - BIoCoIPDT; Mi
guel Rossetto - BlocolPT; Nelson Harter - 810
coIPMDB; Nelson Marehezan - PSDB; Odac.ir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim 
BlocoIPT; Paulo Ritzel - BlocolPMDB; Renan Kurtz
- BlocoIPDT; Valdeci Oliveira - BIocoIPT; WaIdomi
ro Fioravante - BlocolPT; Wilson Cignachi - BIo-
coIPMDB; Veda Crusius - PSDB. .

DEIXAM DE COMPAREC6R~OSSE
NHORES:

Tocantins
Paulo Mourão - PSDB.

Ceará
Edson Silva - PSDB;

PSDB.
Pimentel Gomes -

Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Lindberg Farias - Blo

co/PCdoB.

Sio Paulo
Ivan Valente - BlocoIPT; José de Abreu 

PSDB; Jurandyr Paixão - BlocoIPMDB.

Mato Grosso
.Gilney Viana - BIoco/PT.

Paraná
Affonso Camargo - PFL; Flávio Arns - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra Extraordinária para
hoje, quarta-feira, dia 16, às 20 horas, e 57 minutos,
com a seguinte

'ORDEM DO DIA
RITO ESPECIAL

(Art.202, elc art. 191 do Regimento Interno)
Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 449-8, DE 1997
,(DO PODEREXECUTIVO)

continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta· de Emenda à Constituição nll 449-A, de
1997, que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato
das Dis~ições Constitucionais Transitórias, intro
dUzidos' pela Emenda .Constitucional de Revisão nll

1, ,de 1994; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, contra os votos dos Deputados Gilvan Freire,
Joio Natal, A1zira Ewerton, Ibrahim Abi-Ackel, Jar
bas Uma,' VICente Cascione, Joana DAre, Matheus
Schmidt, Alexandre Cardoso e, em separado, dos
Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Sérgio Miran
da, José Genoíno, Marcelo Déda, Nilmário Miranda
e Osmir Uma. O Deputado Roland Lavigne apresen
touvoto em separado pela admissibilidade (Relator:
Sr. José Luiz Clerot); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com emenda, e pela admissibilidade e;
no mérito, pela rejeição das 15 emendas apresenta
das na Comissão, com complementação de voto,
contra os votos dos Deputados Giovanni Queiroz,
Humberto Costa, Paulo Bemardo, Sérgio Miranda e
Teima de Souza. Os Deputados Giovanni Queiroz,
Fernando Zuppo,.Humberto Costa, Paulo Bernardo
e Teima de Souza apresentaram voto em separado
conjunto Téndo sido. rejeifadQs todos os destaques
apreciados (Relatora: Sra. Veda Crusius)

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 44
minutos.)



Julho de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 17 .20139

Ata da 151.Sessão, da Câmara dos Deputados, Extraordinária,
noturna, da 51 Sessão Legislativa Extraordinária da

50! Legislatura, em 16 de julho de 1997 '
Presidência dos Sr. Michel Temer, Presidente

ÀS 20 HORAS E 57 MINUTOS,COMPARE-
CEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino cavalcanti
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad
Efraim Morais
José Maurício
Wagner S8lustiano
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Francisco Rodrigues - PFL; Luís Barbosa - PPB;
Moisés lipnik - PTB; Robério Araújo - PFL; Salo
mão Cruz - PSDB.

Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade .:.. PPB;

Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira - PSB; Muri
lo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio
Barcellos - PFL; Valdenor Guedes ~PPB.

Pará'~

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - 810
co.'PMDB; Asdrúbal Bentes - BIocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; EIcione Barbalho - BIocoIPMDB; Ge
raldo Pastana - BIocoIPT; Gerson Peres - PPB; Giovan
ni Queiroz - BIocoIPDT; Hilário Coimbra - PSDB; José
Priante - BIocoIPMDB; Mário Martins - BIocoIPMDB; Nr
cias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo R0
cha - BIoco.'PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro G0
mes - BIocoIPCdoB; VIC Pires Franco - PFL

Amazonas
, ~Izira Éwerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;

ClaudiO Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João
Thomé Mestrinho - BlocoIPMDB; Luiz Fernando 
PSDB; Pauderney Avelino - PFl.

Rondônia.

Emeraon Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior
- PFL; Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos 
PFl.

Piauí

Alberto Silva - BlocoIPMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - BlocoIPMDB; Júlio César - PFL; Mussa
Demes - PFL; Paes Landim - PFl.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB; Ibe-



Minas Gerais

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Cándinho Mattos 
PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos San
tana - Bloco/PT; Cidinha Campos - BlocoIPDT; Eu
rico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fer-

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely
de Paula - PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB;
Bonifácio de Andrada - PPB; Carlos Melles 
PFL; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando Diniz 
Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio
Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetti
- PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibra
hirn Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jai
me Martins - PFL; Joana DArc - Bloco/PT; João
Fassarella - Bloco/PT; João Magalhães - Blo
co/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Már
cio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Blo
co/PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Mauro Lopes
- Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif
Jabur - PPB; Octávio Elísio - 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; Ro
naldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling 
Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio
Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Si
las Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Blo
co/PDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vittorio Me
dioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPMDB; Etevalda
Grassi de Menezes -PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão 
Bloco/PDT; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto Valadão
- BlocoIPMDB.
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. rê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB; Ney Lo- te - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo -
pes - PFL. BlocoIPMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos -

Paraíba PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
BlocoIPDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Simara

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal-
- PFL; Armando Abílio - BlocoIPMDB; Enivaldo Ri- ter Pinheiro- BlocolPT.
beiro - PPB; Gilvan Freire - BlocoIPMDB; Ivandro
Cunha Lima - Bloco/PMDB; José Aldemir - Blo
co/PMDB; José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo
Rique - Bloco/PMDB; Roberto Paulino- Blo
co/PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Blo
c:oJPT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço 
PSB; José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB;
Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Sa
latiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Sílvio
Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - BlocoIPDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô 
PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Olavo Calheiros 
Bloco/PMDB; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - BlocoIPMDB; Coriolano Sales 
Bloco/PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB;
Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Car
neiro - PFL; Jaques Wagner - BlocolPT; João Al
meida - 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 Braga - PFL; Luiz Mo
reira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromon-
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Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSD8:
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - BlocoIPMDB; Femalldo
Ribas Carli - BlocolPDT; Hermes Parcianello - 810
co/PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz car..
los Hauly - PSDB; Maurício Requião - BIocoJPMDB:
Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto - BIo
coIPMDB; Nedson Micheleti - BlocoIPT; NelSon Meu
rer - PPB; Odnio Balbinotti - PSDB; Padre Roque 
BlocoIPT; Paulo Bernardo - BIocoIPT; Paulo Con:teiro
- PTB; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros 
PPB; Ricardo Gomyde - BlocoIPCdoB; VaIdorniro Me
ger - PFL; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocoIPMDB; Dércio
Knop - BlocoIPDT; Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edi
son Andrino - BlocoIPMDB; Hugo Biehl- PPB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário

Goiás
Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 

BlocoIPMDB; João Natal - BlocoIPMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - BlocoIPMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair Xa
vier Lobo - BlocoIPMDB; Orcino Gonçalves - 810
coIPMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo 
PL; Pedro Wilson .- Bloco/PT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - BlocoIPMDB; Sandro Mabel
BlocoIPMDB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do'Sul

Dilso Sperafico - BlocoIPMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - BlocoIPMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - BlocoIPMDB; Oscar Goldo
ni - BlocoIPMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Mato Grosso
Murilo Domingos - PTB; Oswaldo Solar 

PSDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma ~

PTB; Rogério Silva - PFL; Teté Bezerra - BIo
coIPMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Augusto Car

valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - BlocolPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
BlocolPT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce 
PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - BlocoIPMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
BlocoIPMOB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Ar
lindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Blo
co/PMDB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apolinário
- Bloco/PMDB; Carlos Nelson - BlocolPMDB; Celso
Russomanno - PSDB; Couraci Sobrinho - PFL; Cu
nha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figuei
redo - PSDB; De Velasco - BlocolProna; Delfim
Netto - PPB; Dumo Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo - BlocoIPMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - BlocoIPT; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - BlocolPDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio
Bicudo - BlocoIPT; Hélio Rosas - BlocoIPMDB; Jair
M~neguelli - BlocoIPT; João Mellão Neto - PFL;
João Paulo - BlocoIPT; Jorge Tadeu Mudalen 
PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto - Blo
coIPT; José Coimbra - PTB; José Genoíno - Blo
eoIPT; José Machado - BlocolPT; José Pinotti - Blo
coIPMDB; Koyu lha - PSDB; Larnartine Posella 
PPB; Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT; Luiz
Gushiken - BlocolPT; Luiz Máxirno - PSDB; Maluly
Netto - PFL; Marcelo Barbieri - BlocolPMDB; Mar
quinho Chedid - BlocoIPSD; Marta Suplicy - Blo
coIPT; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL;
Pedro Yves - BlocoIPMDB; Ricardo Izar - PPB;
Robson Tuma - BlocoIPSL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; SíMo Torres - PSDB; Teima de Souza - Blo
co/PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia 
PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto 
PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Blo-

nando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo- coIPMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra
co/PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco - PSDB.
Silva - PPB; Itamar Serpa - P5DB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - BIocoIPCdoB; João Mendes
- PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho 
PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
PFL; Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL;
Lima Netto - PFL; Márcia Cibilis Viana - BlocoIPDT;
Maria da Conceição Tavares - BlocoIPT; Milton Te
mer - BlocoIPT; Miro Teixeira - BlocoIPDT; Moreira
Franco - BlocoIPMDB; Noel de Oliveira - Blo
coIPMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Santos - PPB; Roberto Jefferson 
PTB; Robson Rornero - PSDB; Ronaldo Cezar Coe
lho - PSDB; Ronaldo santos - PSDB; Rubem Medi
na - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim 
PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.
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Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT; Neuto
de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo
~ornhausen - PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Serafim
Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatio - Bloco/PMDB;
Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BIocoIPT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - BIocoIPDT; Ar1indo
Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal
- BIoco/PDT; Darcísio Perondi - BIocoIPMDB; Ênio
Sacci - BIocoIPDT; Esther Grossi - BIocoIPT; Ezídio Pi
nheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano Rigotto 
BlocoIPMDB; Jair Soares - PPB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 477 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. NELSON TRAD, 2º Secretário, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, 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.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação tla matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO

Nº 449-B, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 449-A, 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 pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, contra os votos dos

Deputados Gilvan Freire, João Natal, Alzira
Ewerton, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Vi
cente Cascione, Joana DArc, Matheus
Schmidt, Alexandre Cardoso e em separa
do, dos Deputados Luiz Eduardo Gr~e

nhalgh, Sérgio Miranda, José Genoíno, Mar
celo Déda, Nilmário Miranda e Osmir Lima.
O Deputado Roland Lavigne apresentou
voto em separado pela admissibilidade (Re
lator: Sr. José Luiz Clerot); e da Comissão
Especial, pela aprovação, com emenda, e
pela admissibilidade e, no mérito, pela rejei
ção das 15 emendas apresentadas na Co
missão, com complementação de voto, con
tra os votos dos Deputados Giovanni Quei
roz, Humberto Costa, Paulo Bernardo, Sér
gio Miranda e Teima de Souza. Os Deputa
dos Giovanni Queiroz, Fernando Zuppo,
Humberto Costa, Paulo Bernardo e Teima
de Souza apresentaram voto em separado
conjunto. Tendo sido rejeitados todos os
destaques apreciados. (Relatora: srª Yeda
Crusius)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
prosseguir na votação dessa matéria, mas antes res
pondo à questão de ordem levantada pelo nobre De
putado Sérgio Miranda, que pretende manter as
Emendas Aglutinativas de nºs 1, 5, 19 e 6. Penso que
estas foram as emendas mencionadas por S. Exil.

Quero dizer que além de não terem sido acolhi
das essas emendas, também não o foram as Emen
das de nºs 2 e 3 na parte referente ao Inciso IV.

Respondo à questão de ordem dizendo que,
realmente, na emenda mencionada por V. ExA, o De
putado Ricardo Barros pretende elevar de 20 para
35% a parcela de impostos e contribuições para
composição do FEF. O que S. ExA pretende, portan
to, é apenas este aumento.

Já V. EXª, nessas em~ndas aqui mencionadas,
o que pretende, na verdade, é retirar uma parcela
das concessões. Portanto, não se trata de aumento
da parcela que iria para o Fundo de Estabilização
Fiscal, mas, sim, uma parcela das concessões para
o Fundo de Estabilização Fiscal.

Nesse sentido, nobre Deputado Sérgio Miran
da, a Mesa examinou a questão de ordem e não en
controu fundamento nem menção às concessões.
Compreendo a objeção de V. EXª, que tenta atingir o
espírito, o objetivo da emenda do Deputado Ricardo
Barros, mas no particular a Mesa não encontra esse
amparo regimental, daí porque rejeita a questão de
ordem de V. EXª.
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Flresidente, ç~o, eliminando tot~lmente a tributação sobre Esta-
peço a palavra para uma questão de ordem. dos e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É uma Nesse sentido, apenas para que se esclareça o
nova questão de ordem? espírito da emenda, eJa apresentava, de fato, um au-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - É com relação à mento de 20% para 35% na base de outras contri-
Emenda Aglutinativa nº 3. buições, eliminando totalmente a contribuição sobre

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. os Estados e Municípios.
E)(-! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (Bloco/PDT _ BA. ria está decidida.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
Aglutinativa nº 3 foi apresentada pelo PDT, tendo em a palavra pela ordem.
vista ser questionável juridicamente a retroatividade O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
de uma emenda constitucional. Ela foi apresentada E)(-! a palavra.
incorporando, inclusive, uma proposta do Deputado O SR. ROBSON TUMA (BlocoIPSL - SP. Sem
Inocêncio Oliveira, que pretendia garantir o FEF por revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo para os
todo o final do mandato do atual Governo e por mais Srs. Parlamentares do Bloco/PMDB no sentido de
seis meses d0 Governo que viesse sucedê-lo. que não só se dirijam ao plenário mas também aqui

Dessa sorte, entendo ser questionável juridicil- permaneçam, pois ainda teremos mais de dez vota-
mente essa retroatividade em uma emenda constitu- ções. Para grande parte delas, a base do Governo
cional, mas tentando preservar esta Casa nós a terá de colocar 308 Deputados em plenário. Portan-
apresentamos. to, peço aos Srs. Deputados que venham ao plená-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois rio e aqui permaneçam, a fim de que encerremos es-
não. Examino a questão de ordem de V. E)(-! e a re- sas votações ainda hoje.
jeito baseadC' em dois fatos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito

Em primeiro lugar, V. E)(-! disse bem, pode ha- aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário.
ver um problema jurídico em relação a essa matéria. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
Se houver, o foro próprio não será esta Casa, mas o submeter a votos a Proposta de Emenda à Constitui-
Supremo Tribunal Federal. ção nº 449 de 1997, ressalvados os destaques.

De outro lado, V. E)(-! tenta resolver esse pro- As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
blema jurídico indicando uma data para a vigência nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
do FEF. E essa data, sabe V. E)(-!, não consta de ne- Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen-
nhuma emenda. De maneira que, digamos, a solu- da ao texto constitucional:
ção jurídica que V. EXª pretendeu dar, muito adequa- Art. 1º O caput do art. 71 do Ato das Disposi-
damente, na verdade não encontra amparo em ne- ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar
nhuma outra emenda. Daí porque rejeito a questão com a seguinte redação:
de ordem de V. EXª. "Art. 71. Fica instituído, nos exercícios

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sem querer dia- financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos
logar com V. EXª, consta do art. 3º da PECo períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ A data in- junho de 1997 e 1º de julho de 1997 a 31 de
dicada por V. Exª não consta em nenhuma emenda. dezembro de 1999, o Fundo Social de

Emergência, com o objetivo de saneamento
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, financeiro da Fazenda Pública Federal e de

peço a palavra pela ordem. estabilização econômica, cujos recursos se-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. rão aplicados prioritariamente no custeio das

E)(-! a palavra. ações dos sistemas de saúde e educação,
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem incluindo a complementação de recursos de

revisão do oràdor.) - Sr. Presidente, gostària'-de um que trata o §3º do art. 60 do Ato das Dispo-
esclarecimento sobre a emenda a que o Deputado sições. Constitucionais Transitórias, benefí-
Sérgio Miranda se referiu, que é de minha autoria e cios previdenciários e auxílios assistenciais
realmente ampliava a base de incidência do FEF de prestação continuada, inclusive liquida-
para 35%. Ela o fazia em algumas áreas da tributa- ção de passivo previdenciário, e despesas



Art. 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 de que trata a Lei Complementar nº 7,
de 7 de setembro de 1970, devida pelas
pessoas jurídicas a que se refere o inciso 11I
deste artigo, a qual será calculada, nos exer
cícios financeiros de 1994 a 1995, bem as
sim nos períodos de 12 de janeiro 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 alteração por
lei ordinária posterior, sobre a receita bruta
operacional, como definida na legislação do
imposto sobre renda e proventos de qual
quer natureza;"

Art. 32 Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
que é a proposta original, portanto, inicial, que será
posta em votação.

Como encaminha o Líder do PV?
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EX' a palavra.
.'é O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há Depu
tados inscritos para o encaminhamento da questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!
tem razão. A Mesa equivocou-se.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz
para manifestar-se contra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Parlamentares, pretendo apenas rememorar aos
companheiros o que significa o FEF neste momento.
Temos um orçamento já aprovado - com várias fon
tes de receita, que indicam onde deverão ser aplica
das - que foi encaminhado pelo Executivo e aprimo
rado por esta Casa, votado, publicado, e é que está
vigorando.

Aprovando agora o FEF, vamos autonzar o Go
verno a fazer um corte em todas as atividades, pro
jetos, subprojetos, subatividades no orçamento pro
posto e aprovado por esta Casa. Vamos autorizar o
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orçamentárias associadas a programas de Governo a cortar 14 bilhões de reais do orçamento
relevante interesse econômico e social." já aprovado. E vamos, aí sim, através de um crédito

adicional, ter de fazer um miniorçamento de 14 bilhõ
es de reais. Significa ainda dizer que, alterando e
aprovando agora o FEF, isso vai ter também desdo
bramento nos Estados, que vão de rever todo o or
çamento estadual. E, por conseqüência, vai chegar
aos Municípios, que também terão de fazer toda
uma revisão orçamentária ainda este ano para o se
gundo semestre.

Mas não basta que isso seja dito. É importante
dizer que todo o dinheiro, os 14 bilhões propostos
para este ano, será retirado do orçamento, das re
ceitas já previstas; e o Governo vai reaplicá-Io em
outras atividades. Seria até justo se o Governo fizes
se isso. Mas não: o Governo, dos 14 bilhões, com
certeza, fará retomar 12 bilhões para a saúde, para
a educação, para a previdência, ou seja, fará retor
nar para as mesmas funções a que hoje, no orça
mento, o recurso está destinado.

Então, o que se perde na verdade? Perde-se
dinheiro através do recurso que se retira do Fundo
de Participação dos Estados, do Fundo de Participa
ção dos Municípios, dos Fundos Constitucionais. E
esse recurso é remanejado para onde? E cabe mais
uma questão. O recurso não retoma aos Estados e
Municípios, a não ser pequena parte.

Tenho em mãos dados levantados pela com
petente e responsável Assessoria de Orçamento
desta Casa. Podemos demonstrar que ano passa
do foram retirados 293 milhões de reais, na região
Norte, e apenas 100 milhões retomaram. Na re
gião Nordeste, dos 773 milhões retirados, pela
Fonte 199, do FEF, apenas 192 milhões retoma
ram. Uma perda de 75% do que foi retirado. Todas
as demais regiões também perderam dinheiro.
Não houve retomo efetivo para cobrir o que agora
se autoriza retirar.

Venho a esta tribuna dizer aos senhores que
esse dinheiro já está aprovado no Orçamento e não
seria mais necessário o Fundo de Estabilização Fis
cal. Quem perde são os Estados e Municípios.

Por outro lado, se tirarmos os 2 bilhões dos Es
tados e Municípios, previstos para o próximo ano e o
seguinte, se esse dinheiro tivesse de ser aplicado
em saúde, educação, previdência, teríamos até de
concordar, ficando os Estados e Municípios sacrifi
c~dos. Mas, de repente, estamos vendo o Governo
trazendo outra proposta que vamos ter de votar: a
rolagem da dívida dos Estados. Estamos tirando di
nheiro dos Estados, dos Municípios e dos Fundos
constitucionais - que têm um mínimo de critério de
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distribuição - para dar ao Governo a 'condição de domingo retrasado estava com minha família no pro~

subvencionar juros da rolagem da dívida dos Esta- grama do Faustão. No quadro "De quem você tem
dos. inveja", um cidadão disse que tinha inveja dos políti-

Nessa rolagem, que vai a 4 bilhões e 600 mi- cos porque se aposentam com 8 anos de trabalho e
Ihões de reais por ano - eu disse 4 bilhões e 600 mi- 20 mil reais de salário, enquanto o trabalhador brasi-
Ihões - cóncentra-se 60.5% para a rolagem da dívi- leiro leva 35 anos para se aposentar com direito Gi

da de São Paulo. Subsídios no valor de 2 bilhões e uma pensão de 120 reais.
800 milhões somente para a rolagem da dívida de São Sr. Presidente, este Deputado completará, no
Paulo. Em subsídios! Tiram do Norte, Nordeste, Cen- próximo ano, 22 anos de mandato e não tem direito
tro-Oeste, tiram dos Estados e Municípios do Brasil, sequer à aposentadoria de 100 reais. É preciso que
para concentrarem no Estado de São Paulo, subsi- a imprensa do Brasil tenha mais responsabilidade ,~

diando o rombo praticado contra o banco do Estado e conheça as leis de nosso País. É preciso! (Palma.s).
outras dívidas públicas lá acumuladas. E isso é feito Portanto, Sr. Presidente, meu repúdio a Carlos
em detrimento de todos os Estados brasileiros. Chagas e ao Programa do Faustão, que estão jo~

Assim acontece com meu Estado, o Pará, e com gando a sociedade contra os políticos do Brasil.
o Estado de cada um dos Srs. Deputados. E, se apro- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu-
varmos o FEF, nós, Parlamentares, não nos sentire- nico a V. ExI e ao Plenário - e permitir a manifesta-
mos mais autorizados a brigar, quando da elaboração ção do Deputado em face da relevância da matéria ~
do Orçamento, por dinheiro para nossos Estados, por- que tendo conversado com o Presidente do Senado
que estamos permitindo agora que eles sejam saquea- Federal, ao final dos trabalhos desta convocação e,{-
dos. Nós não estamos mais autorizados a apresentar traordinária ou teremos um espaço na mídia, com o
emendas individuais porque estamos agora autorizan- tempo necessário para explicar as razões do Legis-
do o Governo a sangrar nossos municípios. Com que lativo, ou convocaremos rede nacional para e~licaf

autoridade os Srs. Deputados vão dizer das penúrias o trabalho primoroso e extraordinário que faz o Pc-
passadas por seus Estados, da situação das polícias der Legislativo. (Palmas.)
estaduais ou das dificuldades vividas pelos seus muni- O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Conce-
cípios? Pelos nossos municípios? do a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira para fa-

Estamos encerrando mais uma etapa da vida lar a favor.
parlamentar. Não teremos mais autoridade para O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
emendar o Orçamento da União em defesa dos inte- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
resses dos estados e municípios, porque antecipada- esse assunto já está mais do que esclarecido. En-
mente hoje está-se autorizando o Governo a sacar tão, vou falar por um minuto.
contra eles. E quero ver qual Parlamentar terá discurso O projeto original do Governo foi devidamente
para sustentar, junto às suas bases, que está aqUi aprimorado por esta Casa através da ilustre Relatora,
para trabalhar na defesa dos interesses maiores dos do trabalho dos Líderes da base de sustentação e, so-
que o elegeram nos estados e municípios. (Palmas.) bretudo, do Líder do Governo, o nobre Deputado Luís

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA - Sr. Presiden- Eduardo, que num esforço enorme conseguiu essas
te, peço a palavra pela ordem. avanços para os Municípios do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Portanto, Sr. Presidente como o assunto já
Ex'! a palavra. está devidamente esclarecido, encaminhamos "sim",

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (Bloco/PSD - a favor. (Palmas.)
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
palavra em vista das humilhações que temos passa- falar contra, concedo a palavra ao Deputado Miguel
do pelas ruas do Brasil. Estava agora no café e ouvi Rossetto.
na televisão Carlos Chagas fazendo um comentário O SR. MIGUEL ROSSerrO (Bloco/PT - RS.
maldoso. Ele dizia que nossos trabalhos se encerra- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
vam hoje e, como cada um de nós já havia embolsa- Parlamentares, concordamos com a avaliação políti-
do 16 mil reais, não voltaríamos aqui mais e~re' mês. ca do resultado da votação ant€lrior. Entendemos
E perguntava à repórter Márcia se iríamos devolver que esta foi uma votação significativa e emblemáti-
essa quantia recebida. ca. Mas até por isso, Srs. Parlamentares, jr{2lmos

Ora, Sr. Presidente, para que ser tão incompe- ocupar os 5 minutos a que temos direito no (.')iilt;!C'1H~n-

tente? Isso é incompetência da imprensa. Vejam só: nhamento desta votação.



O SR. PAULO BERNARDO (Bloco/PT - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

20146 Quinta-feim 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1997

Estamos absolutamente convencidos de ter- transfere essa renda dos Municípios, que se tornam
mos debatidos durante muito tempo proposta de incapazes de realizar a sua função.
prorrogação de um instrumento que, desde sua pri- É espaliador porque concentra a renda dos Esta-
meira execução, em nenhum momento ràalizou dos, seja através da retenção do FPE seja através da
aquilo para o que foi anunciado: um fundo instituído retenção dos fundos constitucionais. E é espoliador,
em nome da desvinculação de receitas constitucio- sim, e concentrador de renda social, porque transfere
nais estabelecido no momento de afirmação da Fe- recursos dos desempregados deste País quando retira
deração, no momento de afirmação da descentrali- recursos do FAT para o sistema financeiro.
zação da autonomia federativa, no momento de afir- Portanto, Sr. Presidente, nós da oposição que-
mação da autonomia econômica e política das uni- remos chamar a atenção não só da perversidade da
dades da Federação. Estamos votando um fundo emenda, mas também de que a votação anterior de
que pretende desvincular receitas vinculadas pelos fato nos preocupa. Ela subordina toda a Federação
Constituintes, que procuravam assegurar um dos aos interesses do Governo Federal. Manter esta vo-
maiores instrumentos de proteção social: o seguro- tação é acabar com a Federação, é reconhecer que
desemprego. E, por isso, vincularam no texto consti- só existe um poder, que é o Governo Federal. E,
tucional os recursos do PIS e PASEP para o Fundo rnais do que isso, significa de uma forma preocupan-
de Amparo ao Trabalhador. te agredir, sim, a democracia desse País.

Nós estamos discutindo, sim, um instrumento Em defesa da unidade da Federação, em defe-
que se propõe a desvincular as contribuições sociais sa dos excluídos, a oposição vota MnãoMa esta
que os Constituintes sabiamente asseguraram: a emenda.
única destinação dessas contribuições são para os O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
programas de proteção social, como a previdência, a lar a favor, tem a palavra o Líder Luís Eduardo.
saúde e a assistência social. O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-

Nós estamos, sim, discutindo um instituto que são do orador.) - Sr. Presidente, pelas 'razões ex-
jamais foi social, que jamais foi emergencial, que to- postas anteriormente, pela clareza com que o Plená-
dos nós sabemos neste plenário que não é capaz de rio decidiu -, diga-se de passagem, Sr. Presidente,
superar a crise fiscal promovida pela rigidez não do sou muito grato à esmagadora maioria da Casa -,
dispositivo constitucional, mas petos sacerdotes do em homenagem àqueles que já sabem demais o que
mercado, pelos sacerdotes da subordinação deste estão votando, apenas recomendo o voto MsimM.
País à nova, brutal e perversa ordem internacional, (Palmas.) (Muito bem!)
que é a taxa de juros e a política carnbiatÉ isso que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
nós estamos discutindo e é contra isso que nós esta- votarl

mos votando. Lembro os Srs. Parlamentares que teremos ou-
Surpreende-nos, Sr. Presidente, Srs. Parla- tras votações pela frente. Esta não é a última. Va-

mentares, o discurso da base governista e, da Ude- mos prosseguir a votação.
rança governista. Anunciam aqui, abdicando da sua Srs. Parlamentares tomem assento, pois va-
condição de maioria, que são favoráveis a urna reforma mos votar o projeto inicial.
triJutária. Pois que exerçama sua condição de maioria e O SR. WAGNER ROSSI _ Sr. Presidente,
que tenham a responsabilidade de patrocinar essa refor- peço a palavra pela ordem.
ma tributária. Não o fazem pcxque não têm nenhOm inte-
resse em agredir, em mexer nos interesses das.históri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
cas elites nacionais, que são as' verdadeiras beneficiá- Ex' a palavra.
rias desse instrumento. E é por isso que não o fazem. O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.

Mais do que isso, Sr. Presidente, tão grave como Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota MsimM.a renovação do Fundo de Estabilização Fiscal, que é,

sim, o novo nome de um instrumento de espoliação e O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
da concentração da renda social e da renda nacional, nós gostaríamos de orientar a nossa bancada.
é, sim, um instrumento para a década de 90 dos hist6- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
ricos instrumentos que as elites desse País há mais de não, eu peço desculpas novamente aos Srs. Lide-
500 anos vêm utilizando para concentrar renda e espo- res.
liar renda regional e social, concentra a renda e promo
ve a espoliação de Estados e Municípios, porque



O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr.Presiden
te.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB ... MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE'(Michel Temer) ... A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputádos que to..
mem os seus lugares, a fim de ter início a.votaÇão
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram' as ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionár· OS 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 ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es
tiverem com as luzes acessas. O·procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vQta
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram azê-Io nos postos avulsos.
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Oposição vai votar "não". Já nos manifestamos ante- O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
riormente sobre o FEF, continuamos àchando que para encaminhar.
esta Casa cometeu um equIvoco, um confisco con- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tra os Municípios. ExI a palavra. .

Continuamos mantendo a nossa posição. O O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
voto é "não". revisão do orador.) - O PSB vota "não", Sr. Presi-

O SR. LUrS EDUARDO (PFL - BA. SemreVj- dente.
são do orador.) - A Liderança do Govemo, Sr. Presi- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT"- PE.
dente, recomenda o voto "sim". Sem revisão do orador.) - O Bloco vota "não", Sr.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Presidente.
são do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim", Sr. O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP.
Presidente. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- Presidente.
visão do orador.) - O PSDB recomenda o voto "sim"; O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Sr. Presidente. são do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim", Sr.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - AS. Sem Presidente:
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido . O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Trabalhista Brasileiro, vota com a Nação, vota "simll

• Sem revisão do orador.) - O Bloco vota "não", Sr.
O SR. GEDDEL VIERA LIMA (BlocolPMDB _ Presidente.

BA. Sem revisão do orador.) ... Sr. Presidente, o O ~~. WAGNER ROSSI (Blo:coIPMDB - SP.
PMDB encaminha o voto "sim". Sem reVlsao do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. o PSD, o PSL e o PAONA votam "sim".
Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que . O SR. ARLINDO VARG~S PTB - RS. Sem .re-
o assunto está devidamente esclarecido. Assim sen- visão do orador.) - Sr. PresIdente, o PTB, Partido
do o Partido da Frente Liberal recomenda o voto Trabalhista Brasileiro recomenda o voto "sim".
"si;"". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tere-

mos outras votações pela frente. Peço aos Srs. Par
lamentares que tenham paciência e permaneçam no
plénário.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
~apalavra.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "sim". E o PMDB solicita aos seus Parlamenta
res qUe venham ao plenário, pois teremos ainda vá
rias votações nominais, em que a base de sustenta
ção do Governo'necessita de 308 votos. E, por isso,
pede apresença, e a permanência dos peemedebis
tas em plénário para votar "sim".

O SR. LUrS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do:orador.) - A Liderança do Governo recomen
da o voto "sim",Sr. Presidente.

O SR. MARCONIPERILLO (PSDB - GO. Sem
reVisão do .orador.) - O PSDB vota sim", Sr. Presi
dente. PSDB, "simll

•

Ó SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão d orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
frente liberal recomenda o voto ·sim" e faz um ape
Io aos Srs.Deputados para que permaneçam em
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plenário, pois após esta votação, deveremos ter "sim" e informa aos Parlamentares da bancada que
mais duas votações, no mínimo. Então o PFL faz um esta á urna das principais votações do FEF.
apelo aos Srs. Deputados para que permaneçam no O PSDB vota "sim".
plenário. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. em

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
peço a palavra pela ordem. Frente Liberal recomenda o voto sim". PFL, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Reiteramos o apelo para que os Srs. Parla-
EXª a palavra. mentares permaneçam em plenário, pois após essa

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB. votação teremos outras votações. Conclamamos os
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Ricardo Srs. Deputados que estejam nas diferentes depen-
Rique, PMDB da Paraíba, vota "sim". dências da Casa para que venham ao plenário con-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- cluir o mais rapidamente possível essa votação.
te, peço a palavra pela ordem. O PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-
EXª a palavra. RJ. em revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. rança do Governo recomenda o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re- O SR. URSICINO QUEIROZ - Sr. Presidente,
comenda o voto "sim". peço a palavra pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem v.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de" Eª a palavra.
Oposição vota "não". O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem

O SR. AÉCIO DE BORBA - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Ursi-
peço a apalavra pela ordem. cino Queiroz, voto sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
EXª a palavra. peço a palavra pela ordem.

OSR. AÉCIO DE BORBA (PPB - CE. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu nome não EXª a palavra.
consta ainda no painel. Meu voto á sim". O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
peço a palavra pela ordem. Oposição vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
EXª a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

O SR. MARCONI PERILLO PSDB - GO. "sim" e solicita a presença de toda a bancada para
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB que possamos dar um quorum elevado a esta matá-
vota "sim". ria. O PSDB encaminha "sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSDB - SE. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco-
vota "não". menda o voto "sim" e conclama os Srs. Deputados

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem que venham a plenário para votar "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partindo O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSD6 -
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "sim" e soli- RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-
cita aos Srs. Deputados que venham a plenário para rança do Governo encaminha o voto sim".
votar "sim". O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de minha o voto "sim".
Oposição vota "não". O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

O SR. CARLOS AIRTON (PPB - AC. Sem re- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
visão do orador.) -Sr. Presidente, o PPB encaminha oposição vota "não".
o voto "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão d orador.)·- Sr. Presidente, o Partido da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Frente Liberal recomenda o voto sim" e reitera o



O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - SR. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro solicita a seus companheiros que se
apressem ao plenário para votar ·simA. Vamos ver

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo encaminha o voto ·sim·.
. O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno encaminha o voto ·sim-.

O SR. HUMBERTO COSTA (BIoco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
oposição vota -não-.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Vamos votar, vamos ficar para ter
minar logo esse FEF hoje. Vamos ficar aqui até
meia-noite para liquidar com o FEF.

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MIGUEL ROSSETTO (Bloco/PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
oposição recomenda o voto ·não·.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto ·sim·.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocolPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDBlPSDIPSLlProna, que constituem o Blo
co/PMOB, votam ·simA

•

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encami
nha o voto ·sim-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto -simA, solicitan
do aos Srs. Deputados que venham ao plenário para
votar Asim·.
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apelo para que os Srs. Deputados permaneçam em se liquidamos o FEF hoje à noite. Vamos votar todils
plenário para que possamos votar mais dois desta- as emendas logo e terminar com esse processo.
ques. Solicita aos Srs. Deputados que venham ao O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
plenário imediatamente para que possamos concluir Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
o mais rápido possível esta votação. da Frente Liberal recomenda o voto -sim-.

O SR. MARCONI PERILLO {PSDB - GO. Sem O SR. MIGUEL ROSSETTO (Bloco/PT -RS.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
-sim-. oposição recomenda o voto -não-.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT -PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é -não-.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo recomenda o voto -sim-.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB está votando -sim-,
Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - TemV.
EXª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço uma
consulta a V. EXª: já que temos algumas votações,
indago se amanhã pela manhã haverá sessão ex
traordinária para concluir a votação desta matéria.
Hoje, deveremos votar o requerimento que pede p~'

ferência para a votação dessas matérias e, após, es
peramos, o restante das matérias para a sessão ex
traordinária de amanhã. É isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - comu
nico que, em face do fato de não concluirmos a vota
ção hoje, teremos sessão extraordinária amanhã a
partir das 9 horas, para continuar a votação do FEF.
Vamos ver até onde podemos ir hoje. Mas teremos
sessão extraordinária no dia de amanhã. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Então, Sr.
Presidente, faço um apelo para os nobres pares no
sentido de que permaneçam em plenário, a fim de
que possamos concluir a votação desse requerimen
to de preferência e, assim, amanhã, continuemos a
votação. São cerca de 11 votações; votaríamoses
sas quatro hoje. concluiríamos a parte do DVS -té
mos condições de contar com 30a votos - e, a partir
de amanha, inverteríamos o resultado: a oposição é
quem teria de obter 30a votos.



O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista recomenda "sim" e convoca seus companhei
ros para virem correndo ao plenário para liquidar
essa fatura, hoje.

O SR. MARCONI PERlllO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
possibilidade de hoje à noite votannos os três DVS
restantes, para que assim possamos, praticamente
concluir esta votação. Pelo resultado expressivo,
acredito até que os partidos de oposição possam re
tirar as demais emendas aglutinativas, uma vez que
o resultado tem sido tão expressivo que demonstra a
vontade deste Plenário.

Portanto, faço um apelo aos Srs. Deputados no
sentido de que permaneçam em plenário E1 votem.
Quanto mais rapidamente tenninarmos a votação,
melhor, porque haveremos de concluir uma matéria
tão importante para a vida do nosso País, numa de-
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Acredito ser muito importante as votações des- monstração de que esta Instituição está à altura do
ta noite, para, assim, marcarmos definitivamente a grande momento político que vivemos.
convocação extraordinária com uma votação tão im- O Partido da Frente Uberal reitera seu voto "sim".
portante para esta instituição e para o País. O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem

O Partido da Frente Liberal reitera o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, menda o voto "sim".

peço a plllavra pela ordem. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

Ex!! a palavra. sista Brasileiro recomenda o voto "sim" e, ao mesmo
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. tempo, pede aos companheiros que venham urgen-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB te, fiquem aqui dentro, façam um sacrifício para en-
vota "sim". cerrannos esta votação o mais cedo possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
pennanecer em plenário. Os Srs. Deputados, que palavra pela ordem.
estejam fora do plenário venham votar. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente, Exª a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, acompanhando o
E~ a palavra. apelo do Deputado Gerson Peres e não reconhecen-

O SR. PEDRO VALADARES (PSB _ SE. Sem do que isto significa sacrifício, mais sim, o cumpri-
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSB vota mento de uma obrigação, o PSDB pede a todos os
"não". seus Deputados que se mantenham em plenário.

Vamos tenninar de votar hoje.
O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. MICHEL ROSSETTO (BlocolPT - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não" a esta proposta, mas com cer
teza concorda com a idéia de votar todo o FEF hoje.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra..

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro concorda em ir até à 1 hora da ma
nhã, relembrando os bons tempos da Constituinte e
de outros episódios, encerrando hoje a votação do
FEF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem, Deputado Gerson Peres.

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, a lide
rança do Governo encaminha o voto "sim".
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O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. JOSÉ ANíBAl"- Sr. Presidente, peço a
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha palavra pela ordem.
o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Vamos encerrar a votação. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

palavra pela ordem. são do orador.) - Os Srs. Deputados que estão na
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Casa devem ter sensibilidade e ser solidários para

Ex! ~ palavra. com ~s companheiros que estão em plenário. De-
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- vem vir votar:

são do orador.) - Sr. Presidente, considerando que a O voto é "simH
•

presença será aferida pela última votação, insistimos O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB -
em que os deputados estejam em plenário votando. RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, rança do Governo encaminha o voto "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Bloco de
Ex' a palavra. Oposição vota "não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- O Bloco de Oposição PT/PDT/PCdoB reco-
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- menda o voto "não".
sista recomenda o voto "sim", urgente urgentíssimo, O SR. DARCíSIO PERONDI- Sr. Presidente,
e pede a seus companheiros que a partir desta vota- peço a palavra pela ordem.
ção sentem-se em seus lugares, ao ar refrigerado do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
plenário e um bom papo, até a segunda votação. Ex!' a palavra.
Srs. deputados, não saiam mais do plenário. O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB _

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- PMDB, o PRONA, o PSL e o PSD convocam seus
rança do Governo recomenda o voto "sim". Parlamentares para votar. Vamos construir o FEF

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem hoje, encerrar a construção do FEF hoje.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
PMDB/PSL./PSD e Proha encaminha o voto "sim" e, te, peço a palavra pela ordem.
ao mesmo tempo, faz um apelo aos Srs. Parlamen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
tares que permaneçam em plenário, a fim de darmos Ex" a palavra.
continuidade às votações referentes ao FEF para O SR•. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
terminá-Ias ainda hoje.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB _ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal reitera o voto "simH e faz um apelo

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- aos Srs. Deputados no sentido de que permaneçam
rança do Governo encaminha o voto "sim". em plenário, a fim de concluirmos mais três votações.

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re- Desse modo, concluiremos praticamente a vota-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Pro- ção do FEF. Trata-se de matérias importantes, que
gressista encaminha o voto "sim". requerem quorum qualificado de três quintos, por-

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, tanto uma presença alta. Se os Srs. Deputados per-
peço a palavra pela ordem. manecerem em plenário, os encaminhamentos se-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. rão rápidos e concluiremos o mais rápido possível.
Ex!! a palavra. Portanto, o PFL reitera o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, podemos encerrar. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco do
Já há um bom quorum. PMDB faz o mesmo apelo do Líder do PFL, Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- do Inocêncio Oliveira, ou seja, solicita a seus mem-
cerrar a votação. bros que venhan:t ao plenário, a fim de encerrarmos

Os Srs. Deputados que não votaram, venham as votações o mais rápido possível.
ao plenário. Nesta votação encaminhamos o voto "sim".
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O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de lavra pela ordem.
Oposição vota -não-o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Solicito de V. EX- que encerre a votação e ex- a palavra.
peço aos Srs. Líderes que garantam a presença de O SR. ARY KARA (BlocoIPMDB - SP. Sem
seus Parlamentares em plenário. Poderíamos votar revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto espe-
até mais de três DVS ou emendas, mas essa atitude ramos alguns colegas votarem, gostaria de informar
de sair do plenário e voltar ao plenário prejudica os à Casa que já há nos escaninhos o novo Código Na-
que aqui permanecem. Os que ficam em plenário cional de Trânsito com os pareceres. Quem quiser
pagam pela atitude dos que não vêm. cópia pode encontrá-lo no escaninho.

O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente, O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço 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. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposno das Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
críticas infundadas por parte da imprensa em relação Oposição vota -não-.
ao trabalho desta Casa - e V. Ex- já disse que, ao final O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente
dessa convocação, fará um pronunciamento em rede peço a palavra pela ordem.
nacional -, eu gostaria de fazer um acréscimo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

V. Ex.· confiou ao Deputado Femando Lyra a ex- a palavra.
Corregedona desta Casa, que precisa mostrar servi- O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Sem
ço, mas tem ficado omissa em relação às injustiças. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srfs e Srs.
Não agüentamos mais ouvir o jornalista Carlos Cha- Deputados, ouvi o pronunciamento do Deputado
gas - que deve ter alguma frustração, e não sabe- AntOnio Geraldo. Lamentavelmente S. EX- traz ao
mos qual é - dizer que a convocação do Congresso Plenário da Casa questiúnculas lá de Caruaru e
Nacional foi feita até o dia 30 de julho, enquanto sa- imagina que está falando na sua emissora, como
bemos que será até o dia 25. Ele está mal informa- todo o dia faz, para tentar denegrir a imagem E16S
do, sem saber que estamos votando matérias que seus adversários.
têm dois turnos, que hoje estamos no primeiro turno Não vou responder, pnmelro, porque, como
e que precisamos votar o segundo turno não só des- Deputado Federal há 26 anos, graças a Deus,
ta matéria, mas também da reforma administrativa. pontifico minha atuação pela seriedade, pela com-
Ele faz questão de passar para a Nação que esta- postura; segundo, Sr. Presidente, V. ExA me fez
mos aqui apenas para ganhar dinheiro, que estamos um convite para ser Procurador por conhecer meu
aqui apenas em busca de uma aposentadoria. Esse passado e saber da minha presença e da minha
não é o meu caso, e sei que também não é o de to- luta pela imagem da Câmara. Não serão insinua-
dos que aqui se encontram. ções como esta, que S. Ex. fez, que mud~.rão mi-

Sr. Presidente, aqui estamos porque o povo re- nha conduta, até porque não sou Corregedor, sou
solveu fazer de nós seus representantes. Estamos Procurador.
aqui para cumprir com nossa obrigação. E a Corre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
gedoria da Cas~ existe para isso. Então, que todos encerrada a votação.
cobremos do Deputado Fernando Lyra uma ação no O SR. ALEXANDRE CERANTO - Sr. Presi-
sentido de parar com esta omissão e defender os in- dente, peço a palavra pela ordem.
teresses da Casa e seus membros. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Era o que tinha a dizer. ExI a palavra.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, é Procu- O SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL - PRo
radoria, não Corregedoria. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - DepLita- -sim-, e lá está abstenção. Foi um engano. O meu
do Antônio Geraldo, a Procuradoria Parlamentar se- voto é -sim-.
guramente tomará providências. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-

Vamos encerrar a votação. dência vai proclamar o resultado:
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VOTARAM:
Sim: 359
Não: 115
Abstenções: ..................................•......... 05
Total: 479
É aprovada a proposta de Emenda à Constitui

ção nº 449-B/97, ressalvados os destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PSDB - 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 - PSB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Vald~nor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilario Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - BlocolPMDB - Sim
Mário Martins - BlocolPMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rochas - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/pedoB - Não
Vic Pires Franca - PI=L - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Cláudio Chaves.- PFL - Sim
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PFL - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Uno - BlocolPMDS - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDF
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB '- Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco/P8L - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - BJoco/PMDB - Sim
Rem~'Tfinta - PI.,. :-". Sim .
Roberto R~cha ::- PSD~ - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim
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Ceará

Anibal Gomes - BlocolPMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- BlocolPT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - 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 - BlocolPMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - BlocolPMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - BlocolPMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
EnivaJdo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - BlocolPMDB - Não
Ivandro Cunha Uma - BlocolPMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim

José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Sim
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - BlocolPT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - BlocolPMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson 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 - BlocolPMDB - Abstenção
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 Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco/PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco Franca - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Sim
Jose Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - PFL - Sim
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Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT - Não
Aroldo Cedraz - PFL- Sim
Benito Gama - PFL- Sim
Cláudio Cajado - PFL- Sim

<J
Colbert Martins - BlocqlPMDB - Não
Coriolano Sales - BlocolPDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - PL- Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira lima - BlocolPMDB - Sim
Haroldo lima - BlocolPCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL- Sim
Jairo Azi - PFL- Sim
Jairo Carneiro - PFL- Sim
Jaques Wagner - BlocolPT - Não
João Almeida - BlocolPMDB - 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 - BlocolPT - Não
Lui7 Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Cameiro - BlocolPDT - Não
Severiano Alves - BlocoIPDT - Sim
Simara Ellery - BlocolPMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - BlocolPT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves'- PSDB - Sim
Antonio do Valle - BlocolPMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - BlocolPMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim

Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB
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 - BlocolPT - Não
João Fassarella - BlocolPT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos lima - BlocolPMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - BlocolPMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Neif Jabur - PPB - Sim
OCtávio Elisio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philernon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL- Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Sim
Sandra Starling - BlocolPT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Sim
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - BrocolPMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
zaire Rezende - BlocolPMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
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João Coser - BlocolPT - Não
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - BlocolPDT - Não
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - BlocolPDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Femando Lopes - BlocolPDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - BlocolPCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Egydio - PL - Sim
José Maurício - BlocolPDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Cameiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - BloçolPDT - Não
Maria da Conceição Tavares - BlocolPT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - BlocolPDT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Não
Osrnar Leitão - PPB - 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 - BlocolPMDB - Sim
Aldo Rebelo - Blocol PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannuzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Amaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - BlocolPMDB - Sim
Ayres da Cunha - PFL - Sim
Carlos Apolinário - BlocolPMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - BlocolProna - 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
Jair Meneguelli - BlocolPT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - BlocolPT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal- PSDB - Sim
José Augusto - Bloco/PT - Não
José Coimbra - PTB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano'Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Edl.:'ardo Greenhalgh - BlocolPT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - BlocolPSD - Sim



Julho de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20157

Marta Suplicy - BlocolPT - 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 - BlocolPT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Abstenção
Wagner Rossi - BlocolPMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Chico Vigilante - BlocolPT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - BlocolPT - Não.
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PedoB - Não
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 - BlocolPMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim

Pedro Wilson - BlocoIPT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Sim
Vilmar Gomes da Rocha - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - BlocolPSD - 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 - BlocolPMDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Abstenção
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basilio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB - Sim
Femando Ribas Carli - BlocolPDT - Não
Hermes Pareianello - BlocolPMOB - Não
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - BlocolPMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - BlocolPMDB - Sim
Nedson Micheleti - BlocolPT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - BlocolPT - Não
Paulo Bemardo - BlocolPT - Não
Paulo Coi'deiro - PTB - Sim
Renato Jqhnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Wemer Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knop - Bloco/PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Quem es
tiver de acordo com o requerimento permaneça
como se acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va

mos votar agora todos os destaques simples em
globo:

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 6
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

dos Deputados,
Requeremos, na forma regimental, destaque

da Emenda n!! 6-CE - Comissão Especial - PEC n!!
449-8197.

Sala das Sessões 9 de julho de 1997. - Hum
berto Costa - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 7
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos

D~putados,

Requeremos, na forma regimental, destaque
de Emenda nl! 7-CE - Comissão Especial- PEC
449-B/97.

Sala das Sessões 9 de julho de 1997. - Hum
berto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/P.CdoB:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NI! 11
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados,
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Edison Andrino - BlocolPMDB - Sim Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Hugo Biehl- PPB - Abstenção dos Deputados:
João Pizzolatti - PPB - Sim Requeremos, nos termos do art. 162, inciso
José Carlos Vieira - PFL - Sim . XIV, do Regimento Interno, votação em globo de to-
Mário Cavallazzi - PPB - Sim dos os destaques simples apresentados à PEC nl!
Milton Mendes - BlocolPT - Não 449-B/97.
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não Sala das Sessões, de julho de 1997. - Luís
Paulo Bauer - PFL - Sim Eduardo - Líder do Governo - Inocêncio Oliveira -
Paulo Bornhausen - PFL _ Sim Líder do PFL - Odelmo Leão - Líder do PPB - Aé-
Paulo Gouvea _ PFL _ Sim cio Neves - Líder do PSDB.
Serafim Venzon - Bloco/PDT _ Não O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
Valdir Colatto _ Bloco/PMDB _ Sim peço a palavra pela ordem.
Vânio dos Santos _ Bloco/PT _ Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V.

ExB a palavra.
Rio Grande do Sul O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

Adão Pretto - Bloco/PT - Não Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco
Adroaldo Streck - PSDB - Sim vota "não".
Adylson Motta - PPB - Não O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Airton Dipp - Bloco/PDT - Não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL

vota "sim"Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal- Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Sim
~nio 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 Paim - Bloco/PT - Não
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) - Há so

bra- a· Mesa e vou submeter a votos o seguinte Re
querimento



O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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Requeremos, na forma regimental, destaque O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
da Emenda nº 11-CE - Comissão Especial- PEC n2 Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
449-B/97. Oposição vota MnãoM.

Sala das Sessões 9 de julho de 1997. - Hum- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
berto Costa. Vice-Líder do Bloco Parlamentar Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
PT/PDT/PCdoB. da Frente Liberal recomenda o voto MsimM.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 13 O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. sem
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

dos Deputados PMDB/PSUPSDIPRONA recomenda o voto MsimM•
Requeremos, na forma regimental, destaque O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

da Emenda nº 13-CE - Comissão Especial- PEC nº são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
449-B/97. sista recomenda o voto MsimM.

Sala das Sessões 9 de julho de 1997. - Hum- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
berto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Msim·.
PTIPDT/PCdoB. O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. sem

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 14 revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco-
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara menda o voto "não".

dos Deputados O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
Requeremos, na forma regimental, destaque tação o requerimento de preferência.

de Emenda nº 14-CE - Comissão Especial- PEC n2 Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
449-B/97. çam como se encontram. (Pausa.)

Sala das Sessões, 9 de julho de 1997. - Hum- APROVADO.
berto Costa - Vice-Líder do Bloco Parlamentar O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
PT/PDT/PCdoB. peço a palavra pela ordem.

Quem estiver de acordo com os destaques per- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
maneçam como se acham. (Pausa.) ExM a palavra.

REJEITADOS. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, são do orador.) - Nobres colegas, vamos sentar,

peço a palavra pela ordem. pois o processo de votação é mais rápido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

Ex!! a a palavra. atender ao Deputado Gerson Peres. Vamos tomar
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. assento.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque-
Oposição vota "não". rimento de Destaque de Bancada nº 17, nos seguin-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a tes termos:
mesa, requerimento nos seguintes termos: REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente, nos termos regimentais reque- DE BANCADA N2 17
remos preferência para votação dos Destaques de Sr. Presidente,
Bancada nºs 17, 18, 20, 21 e 23, nesta mesma or- Requeremos a V. Ex!! nos termos do art. 161,
demo inciso V e § 2º do Regimento Intemo, destaque para

Assinam: Luís Eduardo, Líder do Govemo; supressão do art. 4º da Emenda adotada pela Ca-
Odelmo Leão, Líder do PPB; Inocêncio Oliveira, missão Especial à PEC nº 449-B/97 que trata do
Líder do PFL; Wagner Rossi, Líder do Bloco Parla- Fundo de Estabilização Fiscal.
mentar (PMDBIPSD/PSUPRONA); e Aécio Neves, Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. - De-
Líder do PSDB. putado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido Libe-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- ral.
tação o requ~rimento. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".
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O SR. VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP. ver a retroatividade, vão perder recursos. Era essa a
Sem Revisão do orador.) - Sr. Presidente, em consi- nossa contribuição.
deração aos colegas, e dado o resultado das votaçô- O Partido da Frente Liberal, portanto, vota sim,
es, retiro o meu requerimento. (Palmas.) para manter o texto da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - .Deferi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PFL
do o req~rimento de V. Exª. vota sim, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE -(Michel Temer) - Reque-
rimento de Destaque da Bancada do PSB, nos se- Como vota o PSDB?
guintes termos: O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE são do orador.) _ Sr. Presidente, apenas para ficar
DA BANCADA DO PSB N2 18 bastante claro, é a retroatividade que garantirá a dis-

Sr. Presidente, tribuição dos recursos aos Municípios, conforme a
Requeremos, nos termos do art. 161, § 29 do propostas da Deputada Veda Crusius. Portanto, a

Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, das- retirada da retroatMdade pune os Municípios.
taque para votação em separado para suprimir o art. Nosso encaminhamento é sim, Sr. Presidente.
49 do Substitutivo da Comissão Especial da PEC n2 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O
449/97, verbis: PSDB vota sim.

-Art. 42 Os efeitos do disposto nos arts. O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
12 e 22 desta emenda são retroativos a 12 de peço a palavra pela ordem.
julho de 1997.- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sala das Sessões, de julho de 1997. _ Deputa- ExI a palavra.
do Sérgio Guerra, Líder do PSB. O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos de
submeter a votos o dispositivo destacado. O Líder discutir as questões e ser politicamente sinceros.
quer encaminhar? Ora, quando levantamos aquela questão de or-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ. dem através do Deputado José Genoíno, do Deputa-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido do Giovanni Queiroz, V. Ex", como Presidente, teve
Socialista Brasileiro entende que obviamente não o entendimento de que a definição de se o Fundo
deve haver retroatividade, mantém o seu destaque e está ou não em vigor ficaria necessariamente para
vota não ao texto e sim ao destaque. outro Poder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vota Ora, se o entendimento é de que o Fundo não
sim ao destaque e não ao texto. é retroativo, o Fundo não está em vigor. Se não está

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA Sr. Presiden- em vigor, então não está tornando um único centavo
te, peço a palavra pela ordem,para encaminhar. de Estados, de. Municípios, nem do FAT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Portanto, vamos ser sinceros com o que está
~ a palavra. sendo votado aqui e dizer claramente que a aprova-

o SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. ção desse destaque significa que, enquanto essa
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, quero en- emenda não for publicada, os Estados, os Municí-
caminhar primeiro, porque talvez possa convencer o pios e o FAT não perdem nada, porque nesse espa-
nobre Líder do PSB. ço não existirá FEF.

Esse destaque, como pretende o nobre Líder Por essa razão, o Bloco de Oposição encami-
Sérgio Guerra, encaminhado pelo Vice-Líder Alexan- nha o voto -não·. Votamos ·não· ao texto e ·sim- ao
dre Cardoso, ao invés de beneficiar o Município, o destaque.
prejudica, se não houver retroatividade. Por que, Sr. O SR. LUrS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
Presidente? Porque, havendo a retroatividade, os são do orador.) - Sr. Presidente, da última vez,
Municípios vão receber a parcela correspondente quando se prorrogou o Fundo, a conclusão da vota-
aos 50% destinados a partir do segundo semestre ção do Senado foi posterior ao finar da primeira vota-
deste ano. ção. Conseqüentemente, já valeu a retroatividade.

Portanto, Sr. Presidente, é um destaque alta- Logo, não tenho dúvida de que irá valer também.
mente favorável aos nossos Municípios. Se não hou- Vamos à votação. Vamos votar -sim".
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ri PFL re
comenda o voto "sim".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMOB 
BA. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o
PMOB vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que saiam do corredor e tomem
assento para ter início a votação pelo sistema eletrô
nico.

Srs. Deputados, queiram registrar seus códigos
de votação. Selecionem seus votos e acionem o bo
tão preto do painel, até que as luzes do posto se
apaguem.

Os Srs. Deputados que não votaram nas ban
cadas queiram fazê-lo nos postos avulsos.

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, o PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não"

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PDTIPCdoB vota "não".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os social-demo
cratas votam "sim".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi
ção vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr.' Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito
que esta votação inicial ainda consigamos concluí-Ia
o mais rapidamente possível. Portanto, apelo para
os nobres Pares a fim de que cotinuemos a votação
dos dois destaques que faltam. Esta Casa precisa
fazer isso. Já houve um tempo em que se votava até
meia-noite 9u uma hora da manhã.

Precisamos voltar àqueles grandes tempos.

Em nome da instituição, do fortalecimento des
ta Casa, faço esse apelo aos nobres Pares.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra. .

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, se pudermos votar·
tudo hoje, será um grande avanço para o País.

Votemos o FEF hoje integral e rapidamente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela órdem.

OSR. PRJ:SIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.
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,,~; SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
sã ··>10 orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
o \loto "sim". da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. sem apelo aos Srs. Deputados para que perJTlaneçam em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- plenário a fim de concluinnos a votação dos dois
menda o voto "sim". destaques restantes. Precisamos fazer isso ~m be-

O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB _ nefício do nosso País.
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O PFL recomenda o voto "sim".
co PMDB/PSD/PSUProna vota "sim". O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
Sem revisão do orador.) - Sr Presidente, o Partido sista recomenda o voto "sim" e pede aos seus com-
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL, panheiros que permaneçam em plenário para Iiqui-
"sim". darmos a votação do FEF hoje.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. Fazemos um apelo à Oposição para que de-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bioco de pois retire seus destaques.
Oposição vota "não". O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPMDB
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- pede aos seus Parlamentares que venham ao planá-
sista Brasileiro recomenda o voto "sim" e pede aos rio a fim de podermos encerrar esta votação e dar-
companheiros que acelerem a votação, para con- mos início a outras importantes, ainda na noite de
cluinnos toda a matéria hoje. hoje. O Bloco encaminha o voto "sim".

O SR. AÉCIO DE BORBA - Sr. Presidente, O SR. BENEDITO DOMINGOS - Sr. Presiden-
peço a palavra pela ordem. te, peço 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. AÉCIO DE BORBA (PPB - CE. Sem re- O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar de
consta do painel. ter votado pelo sistema eletrônico, o painel não está

O meu voto é "sim". registrando meu nome. Portanto meu voto é "sim"..
O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-

a palavra pela ordem. do Benedito Domingos, seu voto está registrado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre-

Ex!! a palavra. sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente gostaria de Ex- a palavra.
questionar se há alguém da imprensa presente as- O SR. RONALDO CEZAR COELHO.(PSDB-
sistindo aos Deputados trabalharem até este horário. AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente, rança do Govemo encaminha o voto "sim", em defe-
peço a palavra pela ordem. sa dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
Ex!! a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Pro- EX- a palavra.
gressista Brasileiro encaminha o voto "sim". A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero ter se-
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a' Lide- gurança sobre o voto registrado no painel, já que
rança do Governo encaminha o voto "sim". não a tive no momento em que apertei o botão. Meu

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. sem voto é sim.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocO/PMDB O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr.
encaminha o voto "sim". Presidente, peço a palavra pela ordem.



sim.
O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convida
todos os Deputados a virem votar e recomenda à
sua bancada o voto sim.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo recomenda o voto sim.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA, Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto sim e solicita aos
Srs. Deputados que permaneçam em plenário para
votarmos rapidamente o FEF.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. sem revisão do oJador.) - Sr. Presidente a Lide"'
rança do Governo encaminha o-voto sim.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB pede aos
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. seus Deputados que permaneçam em plenário e
Ex' a palavra. orienta o voto sim. .

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
rança do Governo encaminha o voto sim. Oposição vota não.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re- O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB -
visão do orador.) Sr. Presidente, o PSDB convida RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
todos os Deputados a virem votar e orienta sua ban- PMDB e o Bloco convoca seus Parlamentares a vo-
cada a votar sim. tarem sim e a permanecerem em plenário, pois ain-

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. da haverá mais duas votações.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Bloco de O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA, Sem re-
Oposição recomenda o voto não. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB pede a

O SR. GERSON PERES (PPB - PA, Sem revi- todos os Srs. Deputados que permaneçam em ple-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda nário e orienta sua bancada a votar sim.
o voto sim e pede aos Srs. Deputados que venham O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
votar urgentemente, permanecendo em plenário Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
para liquidarmos ainda hoje o FEF. Oposição vota não.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de peço a palavra pela ordem.
Oposição vota não. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - Ex!! a palavra.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~idente, a lide- O SR. UDSON BANDEIRA (BlocoIPMDB _
rança do Governo recomenda o voto sim. TO. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. sim, mas meu voto saiu abstenção.
Sem revisã~ do orador.) - Sr. Presid~nte, o Partido O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
da Frente Liberai recomenda o voto sim e ~de a?s Deputados, venham ao plenário. Há pelo menos
Srs. Deputados que per":laneçam em ple~áno a fim mais 36 Deputados na Casa.
: ~~~t~:::os conclUir as duas votaçoes restan- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden-

, .. . te peço a palavra pela ordem.
E muito Importante para o FEF e para esta Ins- ' .

tituição esta demonstração de trabalho que damos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
nesta convocação extraordinária. Ex!! a palavra. A

O Partido da Frente Liberal reitera o seu voto O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal recomenda o voto sim.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos en
cerrar. Quem está aqui merece atenção; quem não
está aqui não a merece. ,

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem
revisão do orador.).. - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSUPSD/Prona apela para os Srs. Parla
mentares no sentido de que venham ao plenário. Te-
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mos ~e encerrar es~ vota~o e dar início a outras O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que ainda acontecerao na noite de hoje. Ex"' a palavr.::l.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, peço aos colegas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem que permaneçam em plenário, pois haverá outra vo-
V.Exª a palavra. tação em seguida. Faltam só três votações.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB solicita peço a palavra pela ordem.
aos Srs. Deputados que venham ao plenário. É im- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
portante esta votação, para votarem sim. Ex"' a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive pre-
Oposição vota não. sente durante todo o processo de votação; votei,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. ~a~ meu nome não apareceu no painel. O meu voto
Sem rf!',isão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido e nao.
da Frente Liberal recomenda o voto sim e pede aos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário, Deputados, permaneçam em plenário para realizar-
para que possamos concluir as duas votações que mos rapidamente mais duas votações.
faltam. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

O Partido da Frente Liberal reitera o voto sim. peço a palavra pela ordem.
O SR. GERSON PERES (PPB _ PA. Sem revi- O SR. PRESIDf=NTE (Michel Temer) -Tem V.

são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- Ex"' a palavra.
sista reitera o voto sim e convida os seus compa- _ O SR. GERSON PE~ES (PPB - PA. Sem revi-
nheiros a se apressarem, vindo com urgência dos sao do ~rador.) - Sr. Presidente, vamos votar e vamos
gabinetes, das lanchonetes e dos restaurantes, para f~r aqUI dentro. Apertando o botão, tudo será mais rá-
votar. pido. se todos sentarem, sairemos rapidamente.

O SR. ROBSON TUMA (BIoco/PSL _ SP. sem O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- a palavra pela ordem.
co/PMDB/PSL/PSD/Prona encaminha o voto sim e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
apela para os Srs. Parlamentares a fim de que fiquem Ex"' a palavra.
em plenário, para darmos continuidade mais rapida- O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re-
mente nas próximas votações. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB pede aos

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. sem revi- Deputados que permaneçam em plenário.
são de orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim. O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB _ peço a palavra pela ordem.
BA. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
PMDB vota sim. Ex"' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Está O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
encerrada a votação. (Palmas.) revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB solicita

O SR. OSVALDO REIS _ Sr. Presidente, peço aos Srs. Deputados da bancada que permaneçam
a palavra pela ordem. em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
Ex"' a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. OSVALDO REIS (PPB _ TO. Sem revI'. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex"' a palavra.

são do orador.) - Sr. Presidente, votei, mas o meu O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
voto não saiu no painel. O meu voto e sim. são do orador.) - Sr.-Presidente, o Partido Progres·

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corista- sista Brasileiro solicita aos seus companheiros que
rá da ata, nobre Deputado. permaneçam em plenário.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, O SR. DARCíSIO PERONDi - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.



Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coélho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Não
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Abstenção

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Não
Davi .Alves Sjlva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim

Alcaste Almeida - PFL - Sim
Elton Rohnelt - 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

Eraldo Trindade - PSDB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB ;... Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB- Sim
Geraldo Pastana - Bloco - PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco - PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Ex!! a palavra. Nícias Ribeiro - PSDB - Sim

O SR. DARCíSIO PERONDI (BIocoIPMOB - Olávio Rocha - PSDB - Sim
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Lí- Paulo Rocha - Bloco - PT - Não
der do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima, convo- Raimundo Santos - PFL - Sim
ca os Par1amentares do BIocolPMDB a permanece- Socorro Gomes - Bloco - PCdoB - Não
rem no plenário, pois haverá mais duas votações. Vic Pires Franco - PFL - Sim
Vamos atender a convocação do Líder Geddel Vieira
Lima. . Amazonas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio Alzira Éwerton - PSDB - Sim
o resultado: Arthur Virgnio - PSDB - Sim

VOTARAM: Cláudio Chaves - PFL - Sim
Sim: .............•...•..•......•.....•.................•.....356 João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Não: ................•......•.......•..•...•.••..•.••....•••••106. Luiz Fernando - PSDB - Sim
Abstenções:............................................. 3 Pauderney Avelino - PFL - Sim
Total: .....................................•...•••.......•...465
Aprovado o dispositivo. Rondônia
O texto foi mantido. Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES ExpeditoJúnior-PFL-Sim

DEPUTADOS: Marinha Raupp - PSDB - Sim
Roraima Moisés Bennesby - PSDB - Sim

Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvemani Santos - PFL - Sim

Acre

Célia Mendes - PFL - Não
Emnio Assrnar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - Bloco - PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins
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Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PSDB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Ábílio - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim

Nan Souza - Bloco - PSL - Sim Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Neiva Moreira - Bloco - PDT - Não Gilvan Freire - Blooo - PMDB - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMOB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Sebastião Rocha - PSDB - Sim Ricardo Rique - Bloco - PMDB - Sim

Ceará Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB - Sim Pernambuco
Antônio Balhmann - PSDB - Sim Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Sim Antônio Geraldo - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim Fernando Ferro - Bloco - PT - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim Fernando Lyra - PSB - Não
Inácio Arruda - Bloco - PCdoB - Não Gonzaga Patriota - PSB - Não
José Pimentel- Bloco - PT - Não Humberto Costa - Bloco - PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim José Chaves - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco - PMDB - Não José Jorge - PFL - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PFL - Sim Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Não Mendonça Filho - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim Nilson Gibson - PSB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Vicente Arruda - PSDB - 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 Nonõ - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PFL - 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
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Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - Bloco - PMDB - Sim
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 lrujo - 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 - Não
Aracely de Paula - PFL - Sim

Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - 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
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Neif Jabur - PPB - Sim
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
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
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
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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 - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

A1cione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
carlos Alberto Campista - PFL - Sim
carlos Santana - Bloco - PT - Não
Cidinha Campos - Bloco - PDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco - PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar 5erpa - PSDB - Sim
Jair BoIsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco - PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José carlos Coutinho - PFL - Sim
José Egydio - PL - Sim
José Maurício - Bloco - PDT -Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco - PDT - Não
Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT - 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
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim·
Robson Romere - PSDB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB ...; Sim
Ronaldd'Santos -~PSDB - Sim
Rubem M~ina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão 5essim - PSDB - Sim

Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - PFL - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Couraci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - Prena - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco - PT - Não
Fernando Zuppo - Bloco - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Jair Meneguelli - Bloco - PT - Não
João MeUão Neto - PFL - ~im

João Paulo - Bloco - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - Bloco - PT - Não
José Coimbra - PTB - 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
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto -"PFL - SIm
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - Bloco - PT - Não
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Michel Temer - Bloco - PMDB - Abstenção Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
(art. 17, § 1Q

, do RICO) Vilmar Rocha - PFL - Sim
Nelson Marquezelli - PTB - Sim Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Paulo Lima - PFL - Sim Mato Grosso do Sul
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim
Ricardo Izar _ PPB _ Sim Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
Robston Tuma - Bloco _ PSL _ Sim Flávio Derzi - PPB - Sim
Salvador Zimbaldi _ PSDB _ Sim Marçal Filho -Bloco - PMDB - Sim
Silvio Torres _ PSDB _ Sim Marilu Guimarães - PFL - Sim
Teima de Souza _ Bloco _ PT _ Não Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Tuga Angerami _ PSDB _ Não Nelson Trad - PTB - Sim
Ushitaro Kamia _ PPB _ Sim Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Vadão Gomes _ PPB _ Sim Saulo Queiroz - PFL - Sim

Valdemar Costa Neto - PL - Não Paraná
Vicente Cascione - PTB - Sim Abelardo Lupion - PFL - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim Antônio Ueno - PFL - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim Basílio Villani - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim Chico da Princesa - PTB - Sim

Mato Grosso Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Murilo Domingos - PTB - Sim Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim Fernando Ribas Carli - Bloco - PDT - Não
Pedro Henry - PSDB - Sim Hermes Pareianello - Bloco - PMDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Sim João Iensen - PPB - Sim
Robério Silva - PFL - Sim José Borba - PTB - Sim
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Sim José Janene - PPB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim Luciano Pizzatto - PFL - Sim

Distrito Federal Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não

Augusto Carvalho - PPS - Não Max Rosenmann - PSDB - Sim
Benedito Domingos - PPB - Sim Moacir Micheletto - Bloco - PMDB - Sim
Chico Vigilante - Bloco - PT - Não Nedson Micheleti - Bloco - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim Nelson Meurer - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco - PT - Não Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Osório Adriano - PFL - Sim Padre Roque - Bloco - PT - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Sim Paulo Bemardo - Bloco - PT - Não

Goiás Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Aldo Arantes - Bloco - PCdoB - Não Renato Johnsson - PSDB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim Ricardo Barros _ PPB _ Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Não
Jovair Arantes _ PSDB _ Sim Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB ~ Não
Lídia Quinan _ Bloco _ PMDB _ Sim Valdomiro Meger - PFL - Sim

Mareoni Perillo - PSDB - Sim Santa Catarina
Maria Valadão - PFL - Sim Dejandir Dalpasqualle - Bloco - PMDB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim Dércio Knopp - Bloco - PDT - Não
Oreino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim Edis'on Andrino - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Canedo..,.. PL - Sim Hugo Biehl- PPB - Sim
Pedro Wilson - Bloco - PT - Não João Pizzolatti - PPB - Sim



Na verdade, o que acontece é que o FEF tem
retirado muito mais recursos desse setor do que re
posto seu valor.

Quero dar um exemplo curto. Na área de saú
de, que temos estudado com muita precisão, o Fun
do de Estabilização Piscai gerou, no ano de 1996,
um rombo orçamentário de 3,5 bilhões. Esse rombo
orçamentário, por sua vez, gerou para o setor de
saúde um índice altíesimo de mortalidadematema.
uma crise em todos os hospitais universitários deste
País, com fechamento de leitos, o não-pagamento
ao setor filantrópico, assim como a ausência de vaci
nas. Então; a retirada de recursos desse setor repre
senta a impossibilidade de recuperação de valores
fundamentais, como a vida.
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José Carlos Yjeira - PFL - Sim put do art. 71, constante do art. 1ll da PEC nSl

Mário Cavallazzi - PPB - Sim 449, de 1997.
Milton Mendes - Bloco - PT - Não Sala das Sessões, de julho de 1997. - Depu-
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Sim tado José Machado, Líder do Bloco
Paulo Bauer - PFL - Sim PTIPDT/PCdoB.
Paulo Bornhausen - PFL - Sim O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
P~ulo Gouvea - PFL - Sim peço a palavra pela ordem.
Serafim Venzon - Bloco - PDT - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim ExiI a palavra.

Rio Grande do Sul O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Adão Pretto _ Bloco _ PT _ Não Sem re~isão do o~ad~r.) - Sr: Presidente, a Deputa-
Adroaldo Streck _ PSDB _ Sim da Jandlra Feghalt vai encaminhar esse DVS.

Adylson Motta - PPB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
Aírto Dipp - Bloco - PDT _ Não palavra a Deputada Jandira Feghali.
Arlindo Vargas - PTB - Sim A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocolPCdoB -
Augusto Nardes - PPB - Sim RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ,esse
Carlos Cardinal-· Bloco _ PDT _ Não DVS é muito simples de ser compreendido. E, na
D •. P d" BI PMDB S' verdade, a retirada do texto de uma única palavra,
a~clslo ,eron I - oco - _ - Im "prioritariamente-. Explico melhor: o discurso do Go-

~n10 Baccl - ~Ioco - PDT - Na~ vemo tem sido permanentemente o de priorizar a
Esther GroSSI - Bloco - PT - Nao aplicação de recursos na área social. Esse tem sido
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim o discurso do Governo, mas esse não tem sido o
Fetter Júnior - PPB - Não seu comportamento. É o que percebemos quando
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim analisamos a curva orçamentária da República. Na
Jair Soares - PPB - Não verdade, o que tem acontecido é uma absoluta suc-
Jarbas Lima - PPB - Não ção de recursos dos setores sociais e um enorme
Júlio Redecker - PPB - Sim crescimento da curva de pagamento de encargos fi-
Luís Roberto Ponte - Bloco - PMDB - Sim nanceiros.
Luiz Mainardi - Bloco - PT - Não O Fundo de Estabilização Fiscal, que tinha o
Matheus Schmidt - Bloco - PDT- Não nome de Fundo Social de Emergência, tentava, no
Miguel Rossetto - Bloco _ PT _ Não marketing, dizer que esses recursos eram para
Nelson Harter - Bloco _ PMDB _ Sim aplicar em saúde, educação, benefícios previden-

ciários, benefícios de assistência continuada. E
Nelson Marchezan - PSDB - Sim ainda particulariza verba para o ensino fundamen-
Odacir Klein - Bloco - PMDB - Sim tal.
Osvaldo Biolchi - PTB - Abstenção
Paulo Paim - Bloco - PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco - PT - Abstenção
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB -' Sim
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Des

taque nSl 20, da bancada do Bloco Parlamentar
(PT/PDT/PCdoB), nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremo.s, nos termos do art. 161', § 2S1 ,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado para
suprimir a expressão -prioritariamente-, no ca-
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Anteontem, ganhamos na Justiça Federal do
Estado do Aio de Janeiro uma liminar contra o des
vio da CPMF, criada para pagar drvidas do Tesouro,
decorrentes do. rombo causado pelo Fundo de Esta
bilização Fiscal. A conseqüência disso, na ponta, é:
a morte, a falta de assistência, a impossibilidade de
recuperação de um valor chamado vida. As pessoas
estãq morrendo por asfixia financeira,. no sistema de
saúde.

Por isso, a palavra ·prioritariamente· dá mar
gem para a transferência dos recursos da saúde
para outros setores. O que queremos é retirar do
texto esta palavra ·prioritariamente·, para que o Fun
do de Estabilização Fiscal seja aplicado na saúde,
na educação, nos benefícios previdenciários e nes
ses setores explicitados no texto.

Portanto, o Bloco de· Oposição encaminha
·não·, para que a palavra ·prioritariamente·, saia, a
fim de não haver manobra e desvio de recursos e a
fim de que a verba seja aplicada nesses setores fun
damentais. Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. SANDRO MABEL.- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (BIocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr..Presidente, Sandro
Mabel, na votação anterior votei ·sim·. Não saiu no
painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a expressão destacada.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Partido Progressista Brasileiro, Sr.
Presidente, vota ·sim· e pede aos seus companhei
ros que votem ·sim· e a todos osSrs. Deputados no
sentido de que permaneçam sentados para abreviar
o valor numérico do painel. Este é o apelo que faze
mos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota ·sim·. Corno vota o PSB?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - AJ.
Sem revisão do orador.) - O PSB vota ·não·, Sr.
Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição vota
·não·, Sr. Presidente.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - O piB - Partido Trabalhista
Brasileiro - vota ·sim·, Sr. Presidente.

O SR. LUrS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Go
verno considera que o Fundo é abrangente, priorita
riamente para investir em educação e saúde, mas
evidentemente que não só para isso. Por isso, peço
aos Srs. Deputados da Base do Governo que votem
·sim·, porque é fundamental para o efeito e a eficá
cia daquilo que estamos votando.

Portanto, o nosso voto é ·sim·.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, essa questão é
muito simples. O FEF já tem sido utilizado prioritaria
mente para a área de saúde, para a área de educa
ção e para a área previdenciária.

Manter a palavra ·prioritariamenteMé absoluta
mente fundamental para que os efeitos do Fundo de
Estabilização Fiscal sejam realmente garantido. O
PSDB encaminha o voto ·simM. Peço à Mesa que
transmita ao Plenário apelo no sentido de que um
número maior possível de Parlamentares votem nas
bancadas, para que encerremos o mais rapidamente
possível a votação restante. Portanto, o "SDB, vota
·sim·, pela manutenção do texto da Deputada Veda
Crusius.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lógica
que informa o FEF é a da desvinculação. Por isso é
um contra-senso querer vincular novamente aquilo
que estamos· desvinculando nas votações centrais.
O PMDB vota ·sim·, para manter o texto.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
hoje nosso País paga um preço muito alto, porque
tem 90% do seu orçamento vinculado. Toda lógica
do Fundo Social de Emergência é desvincular 2()O~

desse orçamento, para que o Govemo tenha condi
ções de, ao fechar determinados buracos, deixar de
pagar juros ao mercado, quando há sobras em oU
tros setores. Se retiramos a palavra ·prioritariamen
te·, iremos aplicar obrigatoriamente em saúdé, edu
cação e Previdência Social. Mantendo a palavra, ire
mos prioritariamente aplicar nesses setores, mas
sem a obrigatoriedade de somente aplicar nesses
setores. Por isso é fundamental manter a palavra
"prioritariamenteM. Assim sendo o Partido da Frente
Liberal recomenda o voto Msim", para manter o texto
da Aelatora.
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o SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocolPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - PPB encaminha o voto "sim", Sr.
Presidente.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. VANIO DOS SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. VANIO DOS SANTOS (BlocolPT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
constar em ata, na votação anterior meu voto foi
"não".

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 PTB reco
menda o voto "sim" e solicita aos Srs. Deputados
que permaneçam em plenário.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra ela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra. .

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem
revisão do orador.)" - Sr. Presidente, alerto os Srs.
Parlamentares de que ainda haverá mais votações
na noite de hoje. (Palmas.)

Portanto, apelo para todos no sentido de quem
permaneçam sentados, para que terminemos logo.
(Palmas.)

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não". Podemos deixar essa votação'
para amanhã.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExB
tem a palavra.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço ape
nas aos Srs. Deputados que se sentem, para que
possamos concluir a votação o mais rapidamente
possível.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. HÉLIO ROSAS (BlocolPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr; Presidente, para apro
veitar este espaço - todos estão preocupados com a
demora -, achei que havia muita demora na contabi
lização dos votos que são retificados. Fui-me infor
mar e fiquei sabendo que há 50, 60 retificações, que
50, 60 Deputados usam a tribuna. No fim, quando S.
EXªs vão conferir no painel, na realidade são somen
te uma ou duas retificações. Então, com esses pedi
dos de retificações, estamo-nos penalizando. É bom
que saibamos disso. (Muito beml Palmas.)

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que diz
o Regimento numa situação como esta em que o
painel está quebrado? Haverá alguma votação em
uma, cédula ou o quê?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu p0
deria fazer a votação chamando Deputado por De
putado.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero
que a próxima emenda, aúltima que votaríamos na
quele requerimento de preferência, está prejudicada.
O próprio PT reconhece e deve retirá-Ia. Portanto, se
a máquina não puder, por fadiga - os Deputados
ainda estão em forma -, propomos a V. Ex- que faça
essa chamada nominal e concluiremos hoje a vota
ção das preferências e amanhã poderemos votar o
restante da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tudo
indica que o sistema logo estará em funcionamento.
Mais alguns segundos.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. sem
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE.
Sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o PT
voto "não".

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (PFl-PE. sem
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o PFl reco
menda o voto "sim".

O SR. ODElMO lEÃO (PPB-MG. sem Revi
são do Orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-MG. Sem Revi
são do Orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim".

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. sem Revi
são do Orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Srs.
Deputados que permaneçam em Plenário, para liqui
darmos esta fatura hoje.

É um apelo que fazemos, para sairmos daqui
-com o FEF votado.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
-Sem Revisão do Orador.) -·Sr.. Presidente, o PMDB
pede, com o Bloca, que P,ermaneçam os Parlamen
tares em Plenário, porque há mais uma votação.

O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .... Tem V. tiverem. com as luze.s acesas. O procedimento é o
Ex! a palavra. mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota-

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT - PE. ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem não Os Srs. Deputados que não registraram os
votamos esta questão porque o Govemo obstruiu a seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
votação. Então, é bom fazer a rememoração deste O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente,
fato. Consideramos que o nosso DVS pode estar peço a palavra pela ordem.
prejudicado, se este DVS for derrotado, se for manti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
do o texto. EXª a palavra.

É verdade que a votação tem sido amplamente O SR. PAULO BERNARDO (BlocoIPT-PR.
favorável ao Govemo, mas, como nós aqui não te- Sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
mos bola de cristal, temos de esperar a votação para de Oposição vota "não".
podermos reconhecer se o DVS está prejudicado. O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO - Sr. Presidente, Sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
peço a palavra péla ordem. vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.-

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB-AP. Sem Re
visão do Orador.) - Sr. Presidente, para constar em
ata: meu voto não apareceu quando digitei no painel.
Portanto, o Deputado Antônio Feijão, na votação an
~erior, votou "sim".

. O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSl-SP. Sem
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Bloco do
PMDB vota "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFl-PE. Sem
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente liberal recomenda o voto "sim". O PFl vota
"sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem Revi
são do Orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim"
e solicita aos Srs. Deputados que permaneçam em
Plenário, pois teremos mais duas votações, ou seja,
esta votação e a próxima.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputad6s que se encontram nas batl
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. neçam em Plenário para que possamos concluir a
Ex' a palavra. votação das matérias que requeremos. Portanto, o

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. sem Revi- Partido da Frente Liberal faz um apelo aos Srs. De-
são do Orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha putados para que permaneçam em Plenário e reitera
o voto -sim-. o voto -sim-.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. sem O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. sem Revi-
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Partido da são do Orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
Frente Liberal recomenda o voto -sim- e pede aos o voto -sim-.
Srs. Deputados que permaneçam em Plenário, pois O SR. A~CIO NEVES. PSDB - MG. Sem Re-
poderemos ter outra votação dependendo do resul- visão do Orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
tado desta. os seus Deputados para virem a Plenário e votarem

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. sem Revi- -sim-, aqui permanecendo até a possível próxima
são do Orador.) - Sr. Presidente, votando -sim- nes- votação.
ta, estaremos resolvendo duas votações. O PSDB vota -sim-, Sr. Presidente.

Portanto, apelo para os Srs. Deputados para O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. sem
que votem -sim-. Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco-

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, menda o voto -sim- e conclama os Srs. Deputados
peço a palavra pela ordem. que permaneçam em Plenário para votarem -sim-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. sem Revi-
Ex' a palavra. são do Orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. sem o voto -sim- e solicita à sua bancada que permaneça
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, uma informa- em Plenário para maiS uma votação.
ção: afinal de contas, vamos ter uma ou duas vota- O PPB encaminha o voto -sim-.
çáes? O SR. ROBSON TUMA (BIocoIPSL - SP. sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Bloco -
uma votação na noite de hoje. PMDB apela para sua bancada a fim de que perma-

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, neça em Plenário e encaminha voto -sim-.
peço a palavra pela ordem. O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
E~ a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem Re- Ex' a palavra.
visão do Orador.) - Sr. Presidente, gostaria de infor- O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocolPMDB -
mar que há mais uma votação. Esperamos aqui para RS. sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, a
concluí-Ia. O Sr. Presidente acaba de informar que próxima votação precisará de 308 votos na base go-
só haverá mais uma votação. vemista. Portanto, permaneçam em Plenário, Srs.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, Deputados.
peço a palavra pela ordem. O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. te, peço a palavra pela ordem.
E~ a palavra. O SR•.PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB - Ex' a palavra.
RS. sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
PMDB e o Bloco informam aos seus Parlamentares sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
que haverá apenas mais uma votação. da Frente Liberal recomenda o voto -sim- e faz um

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- apelo aos Srs. Deputados no sentido de que aguar-
te, peço a palavra pela ordem. dem o resultado desta votação para que saibamos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. se haverá mais uma votação.
EX- a palavra. T.rata-se de" matéria importante. Portanto, preci-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. samos concluí-Ia, numa demonstração de que o
Sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Partido Congresso Nacional está à altura do momento políti-
da Frente Liberal recomenda o voto -sim- e faz um co em que vivemos e valeu a pena a convocação
apelo aos Srs. Deputados no sentido de que perma- extraordinária.·



O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mnichel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem Re
visão do Orador.) - Sr. Presidente, o Partido Pro
gressista Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Governo recomenda o voto "sim".

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. •

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. NICIAS RI~EIRO (PSDB - PA. Sem Re
visão do Orador.) - Sr. Presidente, pedimos que todos
os Srs. Deputados permaneçam em Plenário, para que
possamos concluir a votação desta matéria.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra. .

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem Re
visão do Orador.) - Sr. Presidente, o ideal era termi
narmos integralmente a votação do FEF ainda hoje.
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Portanto, o PFL reitera o voto "sim". O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Sem revisão do .orador.) - Sr. Presidente confirmo

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·sim" meu voto "sim".
e altera o Plenário, sobretudo os partidos da base O SR. ODELMO LEÃO -Sr. Presidente, peço
governista, que amanhã, na continuidade desta vota- a palavra pela ordem.
ção, é abshlutamente fundamental a presença de to- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer - Tem V.
dos em plenário. Sob qualquer hipótese, teremos de EXª a palavra.
dar os 308 votos para que a sessão tenha continui- O SR. ODELMO LEÃO (PMDB - MG. Sem re-
dade e a votação desta matéria seja concluída. Nes- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
ta votação o PSDB encaminha o voto ·sim". o voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- em plenário.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha O SR. RONALDO CEZAR (PSDB - RJ. Sem
o voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do
em plenário. Amanhã, às 9h haverá o término da vo- Governo encaminha o voto ·sim".

tação. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
O PPB encaminha o voto ·sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha

AÉCIO DE BORBA - Sr. Presidente, peço a o voto "sim".
palavra pela ordem. O SR. BENEDITO DOMINGOS - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. dente, peço a palavra pela ordem.
E~ a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

AÉCIO DE BORBA (PPB - CE. Sem revisão EX! a palavra pela ordem.
do orador.) - Sr. Presidente, o meu nome não cons- O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.
ta do painel. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há um de-

Aécio de Borba vota "sim". feito na digitação. Pela terceira vez, o meu voto é
"sim".

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-
DF. Sem revisão do or.ldor.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi "não".

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da Liderança do PMDB, queremos cumprimen
tar V. Exª pela segurança e firmeza na condução dos
trabalhos nesta votação do FEF. É importante que os
Anais desta Casa registrem a brilhante atuação hoje
de V. Ex- em prol do bem do Brasil Parabéns, Sr. Pre
sidente, em nome do PMDB e do Bloco.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Darcísio Perondi, este é o dever do Presidente.

O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Darcísio Peronc;1i, este é o dever do Presidente.

O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V
EXª a palavra.



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera
que amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas, conti
nuaremos a votação sobre o FEF - Fundo de Esta
bilização Fiscal.

Amanhã, possivelmente, teremos no máximo 3
ou 4 votações. Poderemos, então, concluir a vota
ção do FEF amanhã, pela manhã, na sessão ex
traordinária.

Portanto, faço um apelo aos Srs. Deputados
para que, logo cedo, amanhã, possamos estar em
Plenário para concluirmos a votação desta matéria,
fundamental para a vida de nosso País.

O Partido da Frente Liberal reitera seu voto "sim".
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exil a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem Re

visão do Orador.) - Sr. Presidente, se for confirmada
a retirada do próximo ponto da pauta pela Oposição,
reitero aos meus companheiros de partido do PSDB
que, em benefício da agilidade dos trabalhos e do
término desta votação, estejamos desde cedo, a par
tir das 9:30 horas, em Plenário. São matérias que,
independentemente da obrigatoriedade dos 308
votos, precisam de quorum qualificado para ter
continuidade. Portanto, convoco os companheiros
do PSDB, em benefício da celeridade dos traba
lhos, para que estejam desde cedo no Plenário
desta Casa.

Termino minha intervenção nesta noite - não
poderia deixar de fazê-lo - cumprimentando V. Exil,
mais uma vez, pela seriedade e firmeza com que
conduziu estas votações. Sr. Presidente.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem Re
visão do Orador.) - Sr. Presidente, o Partido Pro-
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Ainda confio na Oposição em retirar o resto para en- gressista Brasileiro, cumprimentando V. EX- pelo êxi-
cerrar esta matéria. to desta votação, faria um ·apelo a V. Exil para que

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, comece a votação amanhã às 9 horas.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. fazer o seguinte: vou abrir a sessão ás 9 horas. Es-
Exil a palavra. pero que até ás 10 horas tenhamos quorum para

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem começar a Ordem do Dia. Solicito aos Parlamenta-
Revisão do Orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota res, especialmente aos Srs. Líderes, que às 10 ho-
"sim". ras já tenhamos pelo menos um quorum de 308

Srs. Deputados no painel, para, a partir das 10 ho
ras, começaremos a Ordem do Dia.

Encareço o apelo que o Deputado Gerson Pe
res está fazendo, para que a partir das 10 horas pos
samos começar a votação.

Portanto, é para registrar a presença até ás 10
horas da manhã. À tarde, teremos apenas trabalho
das Comissões.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem Revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, fazendo
coro com o seu apelo, intima os seus Parlamentares
que marquem presença amanhã até às 10 horas da
manhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, que vou encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem Revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encarece a
su~ bancada que compareça amanhã em Plenário a
partir das 9 horas da manhã para que possamos ter
minar a votação na parte da manhã ainda do FEF.
Nesta votação o PPB encaminha o voto ·sim".

O SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem Revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apelo para os De
putados da base govemista a fim de que venham
amanhã pela manhã à Câmara registrarem suas pre
senças e permanecerem em Plenário para que pos
samo~ iniciar a votação quanto antes, o que certa
mente será muito positivo do ponto de vista legislati
vo, do. ponto de vista do Fundo de Emergência e cer
tamente do Governo, não vou esconder.



Roraima

Alceste Almeida - PPB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PSDB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Lufs 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 - PSB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Va!e'- PSDB - Sim
!

Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Bamalho - Bloco - PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco - PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco - PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco - PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
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O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço A Liderança do PSDB desde já também agm-
a palavra pela ordem. dece a todos aqueles que contribuíram para o su-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. cesso desta sessão e desta votação.
Ex!! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 'A Mesa

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem Revi- vai proclamar o resultado:
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar. VOTARAM:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- Si,?1: .................................................•••••••• 353
cerrar a votação, pois não há mais ninguém para votar. Nao: 110

Está encerrada a votação. Abstenções: 4

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, ~o:~~~~d~·;··;~~;~~;ã~:·Fi~:·~rt~.:rt;,:nti-
peço a palavra pela ordem. da no texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
Ex!! a palavra. DEPUTADOS:

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB - 
RS. Sem Revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo
para os Deputados do PMDB e cio Bloco a fim de que
compareçam amanhã, às 9 horas, para a conclusão da
votação. É muito importante para a Nação brasileira
acabarmos com a votação amanhã de manhã.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem Revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB aproveita o
intervalo para convocar sua bancada para vir ao Ple
nário amanhã de manhã. Quero aproveitar o mo
mento para cumprimentar toda a bancada pelo bri
lhantismo de sua votação na noite de hoje. Meus pa
rabéns, bancada do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
cumprimenta topas as bancadas pelo produtivo de
bate que hoje se verificou na Casa e pela presença
maciça durante esta votação.

O SR. LAPROVITA VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. LAPROVITA VIEIRA (PPB - RJ. Sem
Revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi
"sim", e meu nome não consta do painel.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ter,n V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera
o apelo de que toda a bancada aqui esteja amanhã
às 9:30 horas, para que possamos prosseguir esta
votação.



20178 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Julho de 1997

Socorro Gomes - Bloco - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim
Arthur Virgrlio - PSDB --Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvemani Santos - PFL - Sim

Acre

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 - Abstenção
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco - PT - Não
Magno Bacelar - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Neiva Moreira - Bloco - PDT - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco - PCdoB - Não
José Pimentel- Bloco - PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco - PMDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - 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
Betinho Rosado - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraiba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco - PMDB - Sim
José Ãldemir - Bloco -" PMDB - Sim
José Luiz- Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco - PMDB - Sim



Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Abstenção
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim
Carlos Melles.- PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
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Roberto Paulino - Bloco - PMOB - Sim Cláudio Cajado - PFL - Sim
Wilson Braga - PSOB - Sim Colbert Martins - Bloco - PMOB - Não

Pernambuco Coriolano sales - Bloco - POT - Não
Ademir Cunha - PFL _ Sim Domingos Leonelli - PSOB - Sim
Antônio Geraldo - PFL _ Sim Eujácio Simões - PL - Sim
Fernando Ferro - Bloco - PT _ Não Félix Mendonça - PTB - Sim
Fernando Lyra _ PSB _ Não Geddel Vieira Lima - Bloco - PMOB - Sim
Humberto Costa - Bloco - PT - Não Haroldo Lima - Bloco - PCdoB - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim Jaime Fernandes - PFL - Sim
José Chaves - Bloco - PMOB - Sim Jairo Azi - PFL - Sim
José Jorge - PFL - Sim Jairo Carneiro - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim Jaques Wagner - Bloco - PT - Não
Luiz Piauhylino - PSOB - Sim João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim João Carlos Bacelar - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não João Leão - PSOB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Sim Jonival Lucas - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim José Carlos Aleluia - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim José Lourenço - PFL - Sim
Roberto Fontes - PFL - Sim José Rocha - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim Leur Lomanto - PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não Luís Eduardo -'PFL - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Sim Luiz Alberto - Bloco - PT - Não
Sílvio Pessoa - Bloco - PMOB - Sim Luiz Braga - PFL - Sim
Wilson Campos - PSOB - Sim Luiz Moreira - PFL - Sim
Wolney Queiroz - Bloco - POT - Não Manoel Castro - PFL - Sim

Alagoas Mário Negromonte - PSOB - Sim
Albérico Cordeiro - PTB - Sim Nestor Duarte - PSOB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim Pedro Irujo - Bloco - PMOB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim Prisco Viana - PPB - Não
Ceci Cunha - PSOB - Sim Roberto santos - PSOB - Sim
José Thomaz Nonô - PSOB - Sim Roland Lavigne - PFL - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim Sérgio Carneiro - Bloco - POT - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim Severiano Alves - Bloco - POT - Não
Talvane Albuquerque - PFL - Sim Simara Ellery - Bloco - PMOB - Sim

Sergipe Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Adelson Ribeiro - PSDB - Sim Walter Pinheiro - Bloco - PT - Não

Bosco França - PMN - Sim Minas Gerais
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

Alcides Modesto - Bloco - PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
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Femando Diniz - Bloco - PMDB - Sim Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim Rio de Janeiro
Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti _ PPB _ Sim Alcione Athayde - PPB - Sim
Hugo~odrigues da Cunha _ PFL _ Sim Aldir Cabral- PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB _ Sim Alexandre Cardoso - PSB - Não
Israel Pinheiro _ PTB _ Sim Alexandre Santos - PSDB - Sim
Jaime Martins _ PFL _ Sim Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco - PT _ Não Candinho Mattos - PSDB - Sim
João Fassarella - Bloco _ PT _ Não Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
João Magalhães - Bloco - PMDB _ Sim Carlos Santana - Bloco - PT - Não
José Rezende - PPB _ Sim Cidinha Campos - Bloco - PDT - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim Eurico Miranda - PPB - Sim
Lael Varella - PFL - Sim Femando Gabeira - PV - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB _ Sim Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim Fernando Lopes - Bloco - PDT - Não
Mauro Lopes - Bloco - PMDB - Sim Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB _ Sim Francisco Silva - PPB - Sim
Neif Jabur - PPB - Sim Itamar Serpa - PSDB - Sim
Octávio Elisio - PSDB - Sim Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim Jandira Feghali - Bloco - PCdoB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Sim João Mendes - PPB - Sim
Paulo Delgado - Bloco - PT - Sim Jorge Wilson - PPB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não José Carlos Coutinho - PFL - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim José Egydio - PL - Sim
Raul Belém - PFL - Sim José Mauricio - Bloco - PDT - Não
Roberto Brant - PSDB - Sim Laura Cameiro - PFL - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim Lima Netto - PFL - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim Márcia Cibilis Viana - Bloco - PDT - Não
Sandra Starling - Bloco - PT - Não Milton Temer- Bloco - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim Miro Teixeira - Bloco - PDT - Não
Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB - Não Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Sim Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim Osmar Leitão - PPB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco - PDT - Não Roberto Campos - PPB - Sim
Tilden Santiago - Bloco - PT - Não Roberto Jefferson - PTB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim Robson Romero - PSDB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim

Espírito Santo Ronaldo Santos - PSDB - Sim

Adelson Salvador _ Bloco _ PMDB _ Sim Rubem Medina - PFL - Sim
Etevalda Grassi de Menezes _ PTB _ Sim Sérgio Arouca - PPS - Sim
Feu Rosa _ PSDB _ Sim Simão Sessim - PSDB - Sim
João Coser _ ,Bloco _ PT _ Não Vanessa Felippe - PFL - Sim

Luiz Buaiz - PL - Sim São Paulo
Luiz Durão - PSDB - Não Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Marcus Vicente - PSDB - Sim Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim Almino Affonso - PSDB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMDB - Não Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim



Julho de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20181

Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim Ricardo Izar - PPB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco - PT - Não Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Não Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Sim Sílvio Torres - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim Teima de Souza - Bloco - PT - Não
Ayres da Cunha - PFL - Sim Tuga Angerami - PSDB - Não
Carlo3 Apolinário - Bloco - PMDB - Sim Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim Vadão Gomes - PPB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim Valdemar Costa Neto - PL - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim Vicente Cascione - PTB - Abstenção
Cunha Bueno - PPB - Sim Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim Wagner Salustiano - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim Welson Gasparini - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - PRONA - Sim Mato Grosso

Delfim Netto - PPB - Sim Murilo Domingos - PTB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim Pedro Henry - PSDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim, Rodrigues Palma, - PTB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco - PT - Não Rogério Silva - PFL - Sim
Fausto Martello - PPB - Sim Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco - PDT - Não Welinton Fagundes - PL - Sim.
Franco Montora - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco - PT - Não Distrito Federal
Hélio Rosas - Bloco - PT - Sim Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB - Não
Jair Meneguefli - Bloco - PT - Não Augusto Carvalho - PPS - Não
João Melão Neto - PFL - Sim Benedito Domingos - PPB - Sim
João Paulo - Bloco - PT - Não Chico Vigilante - Bloco - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal- PSDB _ Sim Jofran Frejat - PPB - Sim
José Augusto - Bloco - PT - Não Maria Laura - Bloco - PT - Não
José Coimbra - PTB - Sim Osório Adriano - PFL - Sim
José Genoíno - Bloco - PT - Não Wigberto Tartuce - PPB - Sim
José Machado - Bloco - PT - Não Goiás
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB _ Sim Aldo Arantes - Bloco - PCdoB - Não
Luciano Zica - Bloco - PT - Não Jovair Arantes - PSDB - Sim
Luiz Eduardo Green,halgh - Bloco - PT - Não Lídia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - Bloco - PT - Não Marconi Perillo - PSDB - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim Maria Valadão - PFL - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Marta Suplicy - Bloco - PT - Não Pedro Canedo - PL - Sim
Michel Terner.- Bloco - PMDB - Sim (Art. 17 § Pédro Wilson - Bloco - PT - Não
1li do RICO) RÇ>berto Balestra - PPB - Sim
Nelson Marquezefli - PTB - Sim Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim Vilmar Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim
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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 - POT - Não

Oarcfsio Perondi - Bloco - PMDB - Não
~nio Bacci - Bloco - POT - Não
Esther Grossi - Bloco .... PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMOB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - Bloco - PMOB - Sim

LuiZ Mainardi - BlOCO .... PT-Não

Matheus Schmidt - Bloco - POT - Não
Miguel Rosse1to - BlOco....; PT - Não
Nelson Harter "':'SlôCO - PMDB -Sim
Nelsdtt.Matehezan...,iPSDB.,.;..,;,Sitn.
Odacir Klein - Bloco - PMOB -Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - Bloco - PT - Não
Paulo Ritzei - Bloco - PMOB - Sim
Renan Kurtz - Bloco - POT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco - PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco - PMOB - Sim
Veda Crusius - PSOB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque

para votação em Separado n2 21, nos seguintes tennos:

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB - Sim

Dércio Knop -Bloco - PDT - Não

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim

Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim

Hugo Biehl - PPB - Sim

João Pizzolatti - PPB - Sim

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim José Carlos Vieira -. PFL - Sim

Mato Grosso do Sul Mário Cavallazzi - PPB - Sim

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim Milton Mendes - Bloco - PT - Não

Flávio Derzi - PPB - Sim Nauto de Conto - Bloco - PMDB - Nãq
Marçal Filho - Bloco - PMDB - Sim Paulo Bauer _ PFL - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB _ Sim Paulo Bornhausen - PFL - Sim

Nelson Trad - PTB - Sim Paulo Gouvea - PFL ..... Slm

Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim Serafim Venzon - Bloco - PDT- Não
Saulo Queiroz - PFL - Sim Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Paraná Vânio dos Santos - Bloco - PT - Não

Abelardo Lupion - PFL - Sim Rio Grande do Sul
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
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
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco - PT - Não
Nelson Meurer -.PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - Bloco - PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco - PT - Não
Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB ..:.. Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina



DEIXAM DE COMPARECER OS SE- '
NHORES:

Amazonas

Átila Uns - PFL.

Rond6nia
;

ConfíIcio Moura - Bloco-PMDB; Eurípedes Mi-
randa - BIoco-PDT.

Tocantins

Paulo Mourão - PSOB.

ceará

Edson Silva- PSOB; Pimentel Gomes - PSOB.

Plaur

; Ari Magalhães - PPB.

Pernambuco

Vicente André Gomes - PSB.

Minas Geraia

Leopoldo Bessone - PTB; Maria Elvira - Blo
co4'MDB; Nilmário Miranda - Bloco-PT.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - Pl; Lindberg Farias - Bloco
PCdoB.

860 Paulo
Ivan Valente - Bloco-PT; José de Abreu 

P8DB; Jurandyr Paixão - Bloco-PMOB.

Mato Grosao

Gilney Viana - Bloco-PT.

Paraná

Affonso Camargo - PFl; Flávio Ams - PSOB.
" ' 'O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro......0. convocando outra, Extraordinária para

arMnf:II. quinta-feira, dia 17, às 9 horas; convoco
tarnbémSessão Ordinária para amanhã, às 14 ho
_.,ambas com as seguintes
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE,' aoco .- PT; Paulo RitzeI - BLOCO - PMDB; Re-
DA BANCADA DO BLOCO Nt21" . , 11M Kurtz .- BLOCO - PDT; VaIdeci Oliveira - Blo-

(PT - PDT-~) ." ',,' '. ",< CO ... PT; WaJdomiro FIOravante - BlOCO - PT; Wd-
senhor Presidente: ,,',' '", lIOn C91ad1i - BLOCO - PMDB; Veda Crusius -

Requeremos, nos termos do art. 161:"21'. PSD8;
Regimento Intemo da Câmara dos Deputadé:lldIIIa-
que para votação em separado para~ lsuprirnir • '..
pressão -e despesas orçamentárias usociada •
programas de relevante interesse eeonOrniCoe lo
cial-, no caput do art. 71. co..... do .... 1

'
da

PEC nll 449, de 1997.

Sala das Sessões, de julho de 1997. - o.p.lIadD
Joe6 Machado - Uder do Bloco P8IIarnInIar PT ~

PDT-PCdoB
O SR. HUMBERTO COSTA ~ Sr. P..........

peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com •.

palavra, pela ordem () Deputado Humberto ea.ta. , .
O SR. HUMBERTO COSTA (BIocor'PT - PÉ.

sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. ríoIIO ...
tendimento é de que. quanto às qU8lt68a .........
dO FEF, poderemos discuti-Ias em tomo daS ....
das que foram apresentadas ou destacadU. com..
emendas aglutinativas.

. .. "

Nesse sentido, compreendemos que ...
cussão pode ser feita amanhA e nas próxifMI ...
SÕ8S. Tendo em vista esta visão. retira ..
DVS. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Teme~ - oefioo
pedido de V. ExA. Fica adiada de ofício. a contirIUa
ção da votação da Proposta de Emenda à ConíIIUi
çAo nll 449-8197 .

V - ENCERRAMENTO "".
O SR. PRESIDENTE (MiChêi' t.,..rl '-,...

mais havendo a tratar, vou encerrar ,a _... " '.

O SR. PRESIDENTE (MÍCheI'Temer)<~. ,
COMPARECEM MAIS OS$ENHORe$:·,

Rio Grande do SUl "

Jarbas Lima - PPB; JóIo:Red8Cker'-:PfÍ8: W.
Roberto Ponte - BLOCO- PMDB; lUii'~~1I.Q
CO - PT; Matheus Schmidt - BI:-OCO .;.' .P.01;'''''
Rossetto - BLOCO - PT; Nelson H8ttei'.;.BLOCO
PMDB; Nelson Marchezan - PSOS· OdacIr"KIeiri, ~
BLOCO - PMD!3; Osvardo BiQIctli -Pie; 'PáUIb PíIIm"':
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ORDENS DO DIA

RITO ESPECIAL
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Julho de 1997

Continuação da Votação
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, N° 449-B, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 449-A, de 1997, que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, intro~~idos pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de
1994; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissi
bilidade, contra os votos dos Deputados Gilvan Freire, João Natal, Alzira Ewerton, Ibrahim
Abi-Ackel, Jarbas Lima, Vicente Cascione, Joana D'Are, Matheus Schmidt, Alexandre Cardoso
e, em separado, dos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Sérgio Miranda, José Genoíno,
Marcelo Déda, Nilmário Mirada e Osmir Lima. O Deputado Roland Lavigne apresentou voto
em separado pela admissibilidade (Relator: Sr. José Luiz Clerot); e da Comissão Especial,
pela aprovação, com emenda, e pela admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das 15
emendas apresentadas na Comissão, com complementação de vato, contra os votos dos
Deputados Giovanni Queiroz, Humberto Costa, Paulo Bernardo, Sérgio Miranda e Teima de
Souza.·Os Deputados Giovanni Queiroz, Fernando Zuppo, Humberto Costa, Paulo Bernardo
e Teima de Souza apresentaram voto em separado conjunto. Tendo sido rejeitados todos os
destaques apreciados (Relatora: srª Veda Crusius).

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU

RECURSOS

ARQUIVE~SE,nos termos do artigo 57, inciso IV do RI.
À seguinte proposição:

MENSAGEM N2 651197 (PODER EXECUTIVO)
Informa o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica que no dia 8 de junho de 1994, em Belém do Pará,
o Governo brasileiro assinou o Protocolo Adicional à
convenção Americana sobre Direitos Humanos Refe
rentes à Abolição da Pena de Morte.

ARQUIVE~SE, nos termos do artigo 58, § 4º do RI, à
seguinte proposição:

PROPOSiÇÃO DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N!! 27/95 (ANTÔNIO BRASIL e OUTROS) - Alte
ra a redação da alíneà c do Inciso I, do artigo 159 da
Constituição Federal.

N!! 166195 (MENDONÇA FILHO e OUTROS)
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Constituição Fede
ral.

PROJETOS DE LEI:

Nº 2.774/92 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe
sobfê a regulamentação do artigo 100 da Constitui
ção Federal no que se refere à atualização de
valores dos débitos constantes de precatórios judi
ciários.

N!! 431195 (DOLORES NUNES) - Estabelece a
gratuidade para a publicação, na imprensa oficial, de
informações relativas às atividades de instituições de
fomento do desenvolvimento social, e dá outras provi
dências.

N2 1.969/96 (LUIZ FERNANDO) - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de ambulâncias pelas fundações
de assistência a pessoas carentes, nas condições
que estabelece.
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I • ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

- Julho de 1997-

ção do meio ambiente em todos os municípios
brasileiros.

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 164, Inciso I do RI,
por ter perdido a oportunidade, a seguinte propo
sição:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N!! 19/95 (CORIOLANO SALES) - Estabelece
duração de mandato de prefeitos e vice-prefeitos e
vereadores a serem eleitos em 1996 e dá outras provi
dências.

I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

PAU T A N° 02/97

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo fl
Horário: 10 h

Data Dia da Semana Hora Nome

17 5ª-feira 15:00 Antonio Carlos Pannunzio
N2 2.360196 (JÚLIO REDECKER) - Destina à 15:25 Osório Adriano

Polícia Rodoviária Federal o Produto da arrecadação -:-1-=-8------:--------~..:..::..:....:..:.:::.:..:::::..:.:..---
6ª feira 10:00 Veda Crus'lusdas multas aplicadas nas rodovias federais. -

10:25 Hennes Parcianello
10:50 Noel de Oliveira
11 :15 Magno Bacelar
11 :40 Fetter Júnior
12:05 Freire Júnior
12:30 Silvio Abreu
12:55 Adhemar de Banos Rlho
13:20 Agnelo Queiroz

N2 2.384196 (WELSON GASPARINI) - Dispõe
sobre a transferência de recursos federais para progra
mas sociais dos municípios.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RI às
seguintes proposições: '

PROJETOS DE LEI:

. N21.503l96 (EDSON EZEQUIEL) - Concede..adi-
clonal de remuneração àqueles que trabalham com
sepultamento e exumação de cadáveres.

N!! 1.586196 (JORGE ANDERS) - Dispõe sobre o
vencimento das contas de água, luz, telefone, gás e
condomínio.

N!! 1.658/96 (WALDOMIRO FIORAVANTE)
Torna obrigatório aos empregadores o envio anual
da relação de funcionários aos respectivos sindica
tos.

N!! 2.507196 (JORGE ANDERES) - Obriga o li
cenciamento específico de veículos utilizados no trans
porte de contêineres.

N!! 2.552196 (WIGBERTO TARTUCE) - Dispõe
sobre a instituição em âmbito nacional, da figura "Mo
torista Padrão".

N!! 2.554196 (ADELSON RIBEIRO) - Dispõe so
bre a obrigatoriedade de vagas nas escolas particulares
para alunos comprovadamente carentes.

N!! 2.649/96 (CUNHA BUENO) - Estabelece o
uso obrigatório dos faróis acesos na posição da luz
baixa, durante o dia, nos veículos em deslocamen
to.

N!! 2.662196 (CORIOLANO SALES) - Obriga o
uso de lixeiras em ônibus interestaduais e internacio
nais.

N2 2.692197 (NILSON GIBSON) - Denominêl Ro
dovia Senador Aderbal Jurema o trecho federal da
BR-101 compreendido entre a cidade do Jaboatão dos
Guararapes (Prazeres) e o Cabo, no Estado de Per
nambuco.

N2 2.715197 (WALDOMIRO FIORAVANTE) - Es
tabelece autorização espeç;ial para a condução de veí
culos pertencentes a'terceiros.

N2 2.831/97 (GERVÁSIO OLIVEIRA) - Torna ob- A - Proposições Sujeitas à Apreciação
rigatória a criação de parques destinados à preserva- pelo Plenário da Casa
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URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ti'
476/97 - da Com. ReI. Ext. e de Defesa
Nacional (MSC 1.175/96) - que "aprova o texto
do Acordo para Cooperação ,Cientifica e
Tecnológica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Polônia, em Varsóvia, em 5 de
setembro de 1996.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTOS
PARECER: FAVORÁVEL '

11 - COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,'
ORÇAMENTOS PÚBUCOS,'t'

FISCALIZAÇÃO " ',;,
, -~

;' .."

PAU T A N° 09/97
( 58 REUNIÃO ORDINÁRIÀ): ,,: •

Horário: 10:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

1,·· 'PROJETO DE LEI N° 008/97-CN, que "Autoriza
',,' 'o Pocter Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
'~,:daUniAo, em favor do Estado-Maior das
-',' Forças Armadas, crédito especial até o limite

, de RS 401.492,00, para os fins que especifica".
, ',Relator:' Senador JOSÉ BIANCO (PFLlRO)
" '

2 - PROJETO DE L.EI N° 009/97-CN, que "Autoriza
. " , o Poder'Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal

',-1 ,·,da,UniAo. 'em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

'. HídrIcoS eda Amazônia Legal, crédito especial
,., ,.ti" olimite de' RS 10.623.202,00, para os fins

,:'~,.:', ::~~,e~~ifica:"

;'~ELAtOR:"Oeputado ARMANDO ABILlO
',i,', lBLOCO.pMDB/PSDIPSLlPB)

. ';~ ",,"i ~'~', .~:~

I' "

.3-, ,'.'PRÓ.iETCS DE LEI N° 010/97-CN. que "Autoriza
, ',: ,o"POder :Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
.;, da~Uniã()..·em'favorda Justiça Eleitoral, crédito
,::,': ': ,t;Uplementar. no valor de R$ 3.11!l.162,OO, para
, ' ôsfinsqyeespecifica". .

RELATQR:,Deputado JOSE ROCHA (PFLlBA)

, Para obter informaçôés sobre a tramitaçiio de
propos/çl>es nas· Comissões, ligue para os

, seguintes ramais:

1 - Apresentação, discussão e votaçAo doJ~arecer
ao Projeto de Lei nO 05/97-CN, que "AUtoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financ8iros da '
UniãQ - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial até o limite ,de RS ,- '
103.340.000.000,00, para os fll'ls que
específica".
Relator: Senador LÚCIO ALCÃNTARA Cl:oUstNQPSE _•••••••• u •••••••••••_ •••••_ •••••••• 6846 a 6850
(PSDB/CE) DECOIMCoordenaçAo de ComIssões Permanentes ··-·······6892

" .&HvIço de ComIssões Especiais e Externas ·-······7052Voto: Favorável, nos termos propostos nO',SIrvIçod8 CPts. 7055
Projeto. -.

, "

A V I S O N° 08/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 17/07/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 01 DIA

".: DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
,EdiçAo: Ntícleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

, (E,.,.,.....a sessAoàs 22 horas e 58 minutos.)
., . )



Julho de 1997 DÍÂRlO PACÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 20187

O Deputado Ricardo Izar, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte

Distribuição 1197

Em 16-7-97 .
Ao Dep!Jtado LUCIANO PIZZATTO
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nll

1.164-C/91 - que "dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências".

A. Deputada REGINA UNO
Projeto de Decreto Legislativo n$l 477/97: - da

Comissão de Relações Exteriores e de,Defesa Na
cional - que "aprova o texto do Acordo Básico de

ATO DA PRÊSID~NCIA Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da
O Presidente da Câmára dos Deputados, no uso República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

'de suas atribuições regimentais, tendo em vista a re- pública Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de
núncia do Deputado Edson Querioz (PPBlCE). decla- setembro de 1996".
ra efetivado como titular do mandato de Deputado Fe- Sala da Comissão, 16 de julho de 1997. - Au-
deral, nos tennos dos êirtigos 238, inciso 11 e 241, inci- renilton Araruna de Almeida, Secretário.

so I, do Regimento Intemo, o Senhor Paulo Lustosa, COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
suplente em exercício, a partir de 16 de julho de 1997. DEFESA NACIONAL

Publique-se e procedam-se aos registros perti-
nentes. O Deputado BENITO GAMA, Presidente da

Brasília, 16 de julho de 1997. - Michel Temer, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
Presidente da Câmara dos Deputados. cional fez a seguinte:

COMISSÕES Distribuição n2 1197

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS Ao Senhor Deputado LEUR LOMANTO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Mensagem n2 594/97 - do Poder Executivo -

MEIO AMBIENTE E MINORIAS que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acord,o de Parceria e de Cooperação
em Matéria de Segurança Pública, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Francesa, em Brasília, em 12 de
março de 1997".

Mensagem nº 595197 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Cooperação para a modern
ização e o Reaparelhamento do Departamento de Po
lícia,Federal do Ministério da Justiça da República Fe
derativa do Brasil, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa, em Brasília, em 12 de março de 1997".

Sala da Comissão, 16 de julho de 1997. - Wal
bia Lóra, Secretária.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPi

2lI Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANT\- PPBlPE

12 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2lI secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
3!1 secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
411 secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2lI WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

3º ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOCÊNCIO OliVEIRA

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Líder: NEIVA MOREIRA

José Coimbra
JoséBorbá

Pedro Valadares

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde

Darcy Coelho
Benedito Guimarães

RomeI Anizio
Lamarline Poseila

JoséJanene

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
Uder: PAULO HESLANDER

Vice-Líderes:
Alexandre Car~(12 Vice)

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Moisés Lipnik

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 2 V:oce)
Amaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

Vice-Líderes:
José Machado (1 2 Vice)
Alcides Modesto
Aldo Arantes
Enio Bacci
Eurípedes Miranda
Fernando 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

RegínaLino
Ricardo Rique

Roberto Valadão
RobsonTuma
Rubens Cosac

Simara Ellery
Teté Bezerra

RobsonTuma
Luis Roberto Ponte

Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira
Salvador Zimbaldi

Celso Russomanno
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
ÓSmânio Pereira

Yeda Crusius
Candinho Mattos
Pimentel Gomes

Mario Negromonte
José Aníbal

PSDB
Uder: AÉCIO NEVES

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Luiz Femando
Rommel Feijó
José Thomaz Nooo
Femando Torres
Pedro.Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Domingos Leonelli

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
M::iÍísa Serrano

Vice-Líderes
José Carlos Aleluia (1lI VICe)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Carlos Melles
CoralJci Sobrinho
Euler Ribeiro
Francisco Horta
José Lourenço
José Santana de Vasconcellos



Par6grafo., arL 81 - RI

PPS

PMN

PV

LIDERANÇA DO GOVERNO

Uder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

VIce-IJcIerM:
Elton Rotv1eIt (1 11 VICe) AntOnio Carlos Pannunzio
8andro MabeI Paudemey Avelino
RodrIgues Palma



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: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 VICe-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
2ll VICe-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 VICe-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

TItulares SUplentes

PFl

Eujácio Simões

Pedrinho Abrão

Asdrúbal Bentes
Coofúcio Moura

Emnio Assmar
Mário Martins

1 vaga

Arlindo Vargas
Murilo Domingos

Átila Uns
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
Osmir Uma

Raimundo Santos

Raquel capiberibe

PL

PTB

PSB

Bloco (PMDEWSIWSL)

Augusto Carvalho

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Etevalda Grassi de Menezes .

PPS

Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
José Priante
NanSouza
Pinheiro Landim

1 vaga

Antonio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Rocha
Lael Varella

Maria Valadão
Saulo Queiroz

1 vaga

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Sandro MabeI

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas .

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
carlos MelIes
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Moacir Micheletto
Nelson Harter
orcinoGonça/Ves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir GoIatto
1 vaga

B.Sá
Carlos Alberto
BesDio Vilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odnio BalbinotU
Otávio Rocha
Ronaldo Santos
1 vaga

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 VICe-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2ll VICe-Pre§idente: Roberto Pessoa (PFL)
32 VICe-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

TItulares Suplentes

PFl

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PSDB

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
carlos Cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro FIOravante (PT)

Cleonãncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento

PPB

DércioKnop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

AriMag~f:1ães

Augusta Nardes
Chico da Princesa (PTB)

João Ribeiro
JoãoTota

Osvaldo Reis
2 vagas

Alzira Ewerton
HUário 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 Avelioo
Valdenor Guedes

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

Gilney Viana
LuclarIO Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
João Ribeiro



. :

Moisés Lipnik

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

WaIter Pinheiro (PT)
Wtgberto 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 VIC9-Presidente: Casar Bandeira (PFL)
2l! VIC9-Presidente: MarçaI Filho
3!! VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito
CoohaBueno
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Campos
Vadão Gomes
2 vagas

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PS8

Gerson Peres
JoséJanene

Lamartlne PoseIIa
Nelson Meurer
Paulo Lustosa

Roberto Balestra
RomeI Anrzlo

VaIdenor Guedes

José Borba
PhiIemon Rodrigues

Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

1 vaga

AlyKara
Fernando Dlnlz

lvandro Cunha lima
Joio Thomé M8ItrInho

MarqOOho ChedIcI
'PedroNoval8

RoberIo VaJadAo
RobsonTuma
Rubens Co6ac
Z81re Rezende

AntonIo GéraIdo
Átila Lins

Carlos Alberto C8mpIsta
CIro Nogueira

ClaudIo cajado
Corauci SobrInho

JairoAzl
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem MedInIl

1 vaga

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jairo Carneiro
Magno BarceIar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir uma·
Paes Landim
RauiBelém
RoIand Lavigne
VdmarRocha

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalrna de Almeida Casar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz C1erot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Sérgio Guena

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: MarIa lvone do Espirlto santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras -1Oh
Telefones: 318:-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTlTUlÇAo
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 VICe-Presidente: Freire Jooior (PMDB)
2l! VICe-Presidente: MoIsés Bennesby (PSDB)
3!! VIce-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titu...... SUplentes

PFL

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José LourenÇo
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

PauioLima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Alberto GoIdman
Anlbal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
saraiva Felipe
Wagner Rossi

PSOB

Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça,Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
VIC Pires FrarICO

AryKara
carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marçal Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zirnbaldi

Antonio Carlos Pannunzio
J:duardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

NarcIo Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
WeIson Gasparini

Bloco (PT/PDT~oB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDT)
João PaUlo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilclen Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)



PSDB Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (POT) Enio Bacci (POT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Oare (PT)
Marcelo Oéda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (POT) Pedro Wilson
Nilrnário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (POT)
Silvio Abreu (POT) WoIney Queiroz (POT)

PPB

PL

Pedro Canedo Luiz BuaIz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
1l! VICEl-Presidente: Cunha uma (PPB)
2l! VICe-Presidente: Celso Russomanno (PSOB)
3l! VICEl-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

lftu~~ Sup~nus

PFL

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, ~3-4"feira,10horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318·2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSOB)
1l! VICe-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
2l! VIce-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
3l! VICe-Presidente: Neif Jabur (PPB)

lftula.... Sup~ntes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Freire Júnior
Inácio [uruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas

Carlos Nelson
MariSQ serrano

NanSouza
Oscar GoIdoni

1 vaga

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Ouilio Pisaneschi

Antonio Balhmann
LeOnidas Cristíno
Vanessa Felippe

2 vagas

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinetü
Ushitaro Kamia

PTB

PP8

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio

CunhaLirna
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Antot;lio Geraldo
EliseuMoura
Mauro Fecury
Munlo Pinheiro
Robério Araújo

Antonio Brasil
José Chaves
Maltluinho Chedid
Slrnara EIIery
Wilson Cignachi

Luciano P1zzatto

Gilney VI8I18
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

PSDB

AdeIson Ribeiro
Celso Russomanno
Rávio Paknier da Veiga
Salomão Cruz
1 vaga(s)

AIJérico Filho
Fernando Gabelra
ReginaLino
Remi Trinta
1 vaga

AroIdo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

VIC Pires Franco

Celso Russomano
Franco Montoro

José cartos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
VK:ente Arruda

2 vagas

Nilson Gibson

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

Adylson Motta
Benedito DomIngos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

JairBolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PSB

PTB

José cartos Aleluia
Laura Carneiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyFilho

Alexandre Cardoso

Rodrigues Palma
VICente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Oarci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco VIanIi

Almino Affonso
Alzira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Vanessa Felippe
Zulaiê Cobra



•

G1lney VI8Il8
3 vagas

PTB

PPB

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

B.Sá
Ceci Cunha

DaniIO de Castro
Mário Negromonte

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparlni
1 vaga

PSDB

PV

Ernllio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
1l! VICe-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
SI VICe-Presidente: Fernando Lopes (POT)

TItula.... SUpIentN

PFL

Vicente Cascione

Barbosa Neto
DiIso Sperafico

Gennano Rigotlo
Gonzaga Mola

Jo6éChaves

A1zira Ewerton
AnivaIdo Vale

Antonio Feijão
Moisés 8eMesby

Veda Crusius

PSOB

Arolde de Oliveira
Car10s Metias

Joio MelIão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Aldo Arantes Fernando ZUppo
Hugo Rodrigues da Cooha Juio Redecker
Joio FassareIIa Luiz Mainardi
Marcia C1b11is Viena Miguel RossetIo

PPB

EnIveIdoRibeiro Cunha Uma
Herculano Anghinetti Fetter Júnior
Joio Ribeiro Joio PIzzoIatti
LamartIne PoeeIIa Márcio ReInaldo Moreira

PTB

Israel"Pinh8iio 1 vaga

PSB

Ricardo HerácIio Pedro Valadares

Edison Andrlno
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir KJeIn
Paulo RltzeI

Luiz Eduardo GreenhaIgh

FrancIsco Horta
Uma Netto
Marilu GuIrne.rães
PauIoBauer
Rubem Mec:Ina

PS8

Gervásio OliveIra WaIter Pinheiro

secretário: Márcio Marques de Aralljo
Local: sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
11 VIC8-PreBidente: Hugo Rodrigues da ClIlha (PFL)
2l! Vice-Presidente:' Neuto de Conto (PMDB)
SI VIce-Presidente: José CaI108 Lacerda (PSOB)

TItu.... SUplentes

PFL

1 vaga

A1ceste Almeida
DarcI Coelho

2 vagas

Airton Olpp
João Paulo

Nilmário Miranda
VAnia doe Santos

AIclde6'Moê88to
Euriped8s Miranda

Fernando Ferro
Socoi'ro Gomes

Fernando Gabeira (pv)
Franco Montoro

WeIson GasparinI
2 vagas

kvaro Gaudêncio Nem
Laura CarneIro
Magno Bacelar

Osmir Uma
1 vaga

PTB

PPB

Bloco (PMDfWSDIPSL)

AIoyslo Nunes Ferreira
Freire Júnior

Marcelo BaJbierI
Mário Martins
Rita Camata

carlos Mellas
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

A1béricoCordelro

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
VaJdeci Oliveira

De Velasco
Geddel Vieira Uma
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto VaIadão

Dalila Figueiredo
F1avioArns
José Aníbal
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani5antos



Bloco PMDBIPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa serrano José Luiz C1erot
Maurício Requião Rita Camata
Pedro Vves Wagner Rossi
severiano Alves (PDT) Zé Gomes da Rocha

PSDB

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)
1l! VICe-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
3l! VICe-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Titulares SUplentes

PFL

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

AntOnio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

SUplentes

Edson Silva
João Leão

Ronaldo Cézar Coelho
Simão Sessim

3 vagas

PFL

PSDB

TItu......

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
8ergioNaya

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José certos Aleluia
José carlos Vieira

Magno Bacelar
VaIdomiro Meger

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
EdinhoBez
Gennano Rigotto
Gonzaga Mofa
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Anivaldo Vale
AmaIdo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Femando Ribas Carti (POT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
TaIvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Augusto VIVeiros
João C8I1os Bacelar
JúIioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Augusto Farias
Colores Nunes
José Unhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Itamar serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo C8meiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

cartos Santana
Humberto Costa (PT)

L.indberg Farias (PCdoB)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
WoIney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioAms
João Faustino
Oswaldo Solar

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

PTB PTB
Expedito Júnior (PL)

PSB

Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSOB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-69601698916955

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-69OO'690517011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Lúiz cartos Hauly (PSDB)
1l! VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

JoãoColaço

Eujácio Simões

PS8

PL

sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PT/PDTlPCdoB)

Aldo Rebelo (PedoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (PDT)
Fernando Lopes (PDT) Luciano Zica
Paulo Bernardo (PT) Luiz Alberto

PPB

COMISSÂO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PedoB)
2l! VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 VICe-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

'}

Tnumres Sup~n~

PFL

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

PPS

Jorge Tadeu MudaIen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino

OCtavio Elisio
Paulo Feijó

VIttorio MedioU

Roberto Campos
Silvernani santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

DércioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PPB

PTB

PSDB

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Fausto Martello
Aavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

José Borba

Bloco {PTI PDTI PCdoB}

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Eliseu Resende
José cartos Coutinho
José santana de Vasconcelos
Raimundo santos

Alberto GoIdrnan
DUso Sperafico
Marcos Lima
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Moises Lipnik (PTB)
1 vaga

Adylson Motta
Antonio Jorge

Delfim Netto
Jair Soares

Adaulo Pereira
Ayres da Cunha

Jaime Martins
Uma Netto

Ursicino Queiroz

Alexandre santos
Arthur Virgílio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
João Natal

Luis Roberto Ponte
Silas Brasileiro

SiMoPessoa

PSDB

Cipriano Correia
Jayme santana
João Leão
Luiz Femando
Rommel Feijó

Colbert Martins
Contucio Moura
Femando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

Benedito Domingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

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 Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! VICe-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titumres Sup~Íltes

PFL

Presidente:
12 VICe-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2l! VICe-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
3l! VICe-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titumres Sup~ntes

PFL

Valdemar Costa Neto

Antonio Jorge (PPB)

PL

Giovanni Queiroz (PDT)

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
AroIdo C9draz
Átila Lins
Benito Gama'
Ciro Nogueira
Leur Lornanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
SameyFiIho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDMtSDIPSI.) Titulares Suplentes

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lera
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feIras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMfLlA

Piesidente: VICente Arruda (PSDB)
111 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
3lI VICe-Presidente: AJcione Athayde (PPB)

Haroldo Lima carlos cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoanaDaro Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken JoSéGenonio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus SChmidt
Renan,Kurtz Sérgio carneiro
Sandra Starting Tilden Santiago

PPS

Adylson Motta AIcione Athayde
AIceste Almeida Jofran Frejat
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu Mudalen
João Pizzolatti José Rezende
José Teles 8aIatiel carvalho
Mário cavallazzi Sérgio Naya
Ushitaro Kamla 1 vaga

PTB

Leopoldo Bessone EtevaJda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão José Coimbra

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

Cidinha Campos Adão Pretto
Eduardo Jorge Agnelo Queiroz
Humberto Costa Fernando Ribas carli
Jandira Feghali Jair Meneguelli
José Augusto Paulo Bernardo
Marta Suplicy SiMoAbreu
Serafim Venzon Teima de Souza

PPB

Alcione Athayde Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sé 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

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Armando Costa
Chicão Brigido
Colbert Martins

Genesio Bernardino
João Henrique

PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

1 vaga

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José carlos Coutinho

Laura Carneiro
RoIand Lavigne

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Robson Romero

Rommel Feijo
Sebastião Madeira

1 vagas

PFL

PSDB

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Ayres da Cunha
carlos Alberto Campista
carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Ursicino Queiroz
1 vaga

Armando Abilio
Darcisio Perondi
EIcione BarbaJho
José A1demir
JoséPinotti
Lidia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe
Teté Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
VICente Arruda

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

RonaJdo Santos
Zulaiê Cobra

E(ison Andrino
Hélio Rosas

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto

Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves

1 vaga

PSDB

Arnon Bezerra
A1hur VIfQRio
EiasMurad
FeuRosa
Franco Montoro
HIário Coimbra
Itamar 8erpa
JoséAnibal
José Thomaz NonO

Bloco (PTI PDTlPCdoB)

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bemardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTuma
Wagner Rossi



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 BioIchi (PTB)
12 VICe-Presidente: Ar1indo Vargas (PTB)
22 VICe-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 VICe-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente João Henrique (PMDB)
12 VICe-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
22 VICe-Presidente João Maia (PFL)
32 VICe-Presidente Leônidas Cristina (PSDB)

TItulares SUplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paullno
4 vagas

Affonso Camargo
E1iseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Alberto Silva
Car10s Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim
1 vagas

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Armando Abílio
De Velasco

João Almeida
Olavo Calheiros

Valdir CoIatto
1 vaga

Húgo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Uma
Robério Araújo

Werner Wanderer
1 vaga

Ar1indo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Fillo
Milton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Zaire Rezende
1 vaga

PSDB
PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair~ueIU (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Car10s Santana (PT) Ar1indo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) JoSé Augusto (PT)
Undberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Olavo Calheiros (PMDB) 2 vagas
Teima de Souza (PT)

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 VlC9Ilte
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vlttorio MedioU

PPB

Arnon Bezerra
BaSilio Villani

Gandinho Mattos
Emerson Olavo Pires.

Rávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

Oswaldo SoIer

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1cesteAlmeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Femando Lyra PTB

Secretário (a) Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras -10 horas
Telefone: 318-6987/6990000417007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Femando Gonçalves
Leopoldo Bessone

VlC9l1te 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

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

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)

Proposição: PEe-9J95

Presidente: Sandro MabeI (PMD8)
111 VICe-Presidente: José A1demir (PMD8)
2!1 VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSD8)
3!1 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares Suplentes

Suplentes
Bloco (PFL/PTB)

Ciro Nogueira GarIos Alberto Campista
Cláudio cajado Corauci Sobrinho

Ciro Nogueira Hilário Coimbra Roberto Pessoa

Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson Marquezelli PMOB

1 vaga
José A1demir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello

Armando Costa Sandro MabeI 1 vaga
Moreira Franco
Zaire Rezende PP8

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Uma

1 vaga
PS08

Alexandre Santos ceci Cunha
Nelson Otoch 1 vaga

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

PT

Femando Ferro João Coser

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes

Sandra Starling POT

1 vaga José Maurício
Enio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedito Júnior
Pedro Canedo Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer

Bloco (PUPSOIPSC)

POT

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PPB

PT

PMOB

Antônio GarIos Pannunzio
Arthur Virgnio

Bloco (PFLJPTB)

PSOB

Proposição: PEc-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
111 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
311 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: AIoysio.Nunes Ferreira (PMD8)

TItulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N22-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALli

(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

Coriolano 5aIes

Eujácio Simões

Átila Uns
Jairo Carneiro

. Paulo Heslander
Sa\llo Queiroz

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Bloco (PS8JPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PP8)

Secretária: Angela MahCuso"
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, SaJa 169-8
Telefones: 318-706317066



Suplentes

Bloco (PPEWL)

Coraucl Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSIWSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Mendonça F~ho

Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto VaIadão
Teté Bezerra

Bloco (PFLJPTB)

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2lI VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3l! VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSOB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUlÇÃO N1I 17J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃQ.
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5~

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 Uma (PPB)
3l! VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB

Alzira EwertOll
Carlos Airton
JoséEgydio

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NlI 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO "DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS'
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22J95
Costa Ferreira

Lael Varella

Ivan Valente
1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales

AdroaJdo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PDT

PT

Bloco (PFLJPTB)

Matheus SChmidt

Affonso camargo
Chico da Princesa

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NlI40, D~ 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICAli

Proposição: PEC-40J95 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
111 VICe-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2l! VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Leõnidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Fernando Ferro
Sandra Starling

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Autor: José Janene

Eujácio Simões

PMDB

carJos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

carJos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

PDT

Ênio Bacci

Bloco (PUPSOJPSC)

João Paulo
1 vaga

Antônio Brasil
Olavo calheiros
1 vaga

Cunha Uma (PPB)
Roberto Brant

Francisco Horta

Airton Dipp

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva



Paulo Bornhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga 'l1

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Rommel Feij6

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: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIALH

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vlttorio Medioli

PDT

PT

PSDB

carlos Santana
João Coser

Antônio Carlos Pannunzio
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - 5aIa 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposlçio: PEe-431'95 Autora: Rita camata e outros

Presidente:
12 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
3ll VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Tnu~res Sup~ntes

Bloco (PFUPTB)

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PMDB

Proposlçio: PEe-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2!1 VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

TItu~res Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

VICente André GomesSerafim Venzon

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Uma
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

A1cione Athayde
Jarbas Uma

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

1vaga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

RávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



SUplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo AJves
Pedro lrujo

4 vagas

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

TItu......

Alberto SIva
AsIiba1 Gomes
AntOrIiO Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Aracely de Paula
Chico da PrIncesa
Corauci Sobrinho
DuflioPisaneschl
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos CQutlnho

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: serv. Com. Esp. - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO NS!
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LrQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
ProposIçio: PEc-B1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinhó (PFL)
12 Vice-Presidente:
2l! VICe-Presldente: Mario Negromonte (PSDB)
3l! VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paullno (PMDB)

José Egydio

SilvIo Abreu

Júlio César
Maria VaIadão

Mendonça FIlho
Roberto Fontes

Wilson Braga (PSOB)

Bloco (PLJPSDJPSC)

De Velasco

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota Adelson SaJvador (PMOB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Llndberg Farias

secretária: ÃngeIa Mancuso
Local: Serviço de Comissões EspecIals: Mf1KD 11-Sala 169-B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmUlçAo tfl57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PEc-&7195 Autor: EInerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 VICe-Presidente: Oroino Gonçalves (PMOB)
2l! VICe-Presidente: José de Abreu (PSOB)
3l! VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

TItu..,.. SUplentes

Bloco (PfI.nJTB)

AntOnio Joaquim Araújo
AraceIy de Paula
Beneãrto de Lira
1 vaga

PMDB PPB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Oroino GonçaJves

PPB

Csndinho Mattos (PSOB)
Darcrslo Perondl

1 vaga

Basfiio Vilani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
VlC9nte Arruda

PSDB

PT

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Ant6nIo Feijão
Le6nidas Crlstino
Mário Negromonte
PauloFeljó
1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perilio

2 vagas

PT
João Fassarella
Sandra Starling

PDT

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mai'lardi

João Coser.
Luciano Zica•

Teima de Souza

Matheus Schmidt

Eujácio Simões

CorIolano Sales

Bloco (I'I.NSOIPSC) José Maurrcio
ExpedIdo Jooior (PPB) 1 vaga

Bloco (PSBn'MN)

PDT

PL

Airton Dipp
Fernando Lopes

1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta Eujácio Simões



Fátima Pelaes
OIávio Rocha
8aIomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PT

PSDB

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Bloco (PPBIPL)

NIeias Ribeiro
0swaJd0 Solar
Zulaiê Cobra

Luiz MaInardl
1 vaga

Adelson 8aIvador
Bol!Ico França (PMN)
GIvan Freire

Cunha Urna
Francisco Silva
Lamartlne Pose/Ia

Cláudo Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
VaIdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

ProposIçIo: PEc-eM5 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: AdeIson 8aIvador (PMDB)
111 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
2ll VICe-Presidente: Cunha Urna (PPB)
3ll VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

titulares Suplentes

Bloco (PFlA'TB)

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberk> Pessoa
1 vaga

Euler RIbeIro (PFL)
2 vagas

PPB

PSB

PUDB

EIcione Barbelho
OIávioR~ (PSOB)
1 vaga

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Lima Socorro Gomes

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. Especials Anexo 11, 8aJa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA.DE EMENDA À
CONSTITUIÇAo Nt84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSI(:OES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS·
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposlçio: PEc-84111 Autor: NIeIas Ribeiro

Presidente: C8r1os Alberto
·111 VICe-Presidente:
2!! VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3ll VICe-Presidente:
Relatora: EJcione BarbeIho

titulares SupIentM

Bloco (PFLJPTB)

C8r1os Alberto (PSOB)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Uma

Anivaldo Vale
BenedIto Guimarles
Raimoodo Santos (PFL)

Gerson Peres
2 vagas

1 vaga

PDT

Luiz Durão

Bloco (PSBJPIIN)

Adelson 8aIvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PI.JPSDf'PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes FRho
Local: Serv. Com. Especiais -.Anexo 11, 8aJa 169-8
Telefones: 318-706317555

AntOnio Feijão
Arthur Virgnio

Paulo Rocha
1 vaga

WoIney Queiroz

PSDB

PT

PDT

Aécio Neves
1 vaga

AdãoPretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, 8aIa 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRo..
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAçOeS NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Propoalçio: PEc-sMW2 Autor: Hélio Bicudo
• outros

PresIdente: Wagner Rossi (PMDB)
111 VIce-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!! VIce-Presidente:
3ll VICe-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)



Djakna de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSOB)
MarcosLina

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando GonçaJves
Jair Soares
Luiz Moreira
RoIand Lavigne

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2ll Vtee-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3ll VICe-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Reiator: Paulo Ritzel (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (pFUPTB)

Suplentes

AntOnIo dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

PhiIemon Rodrigues

Titulares

PMDB

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSOB)
Roberto VaJadão
Wagner Rossi

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paeslandim
Vicente C8scione
1 vaga

PPB Bloco (PPBlPL)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Ni 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DÁ

CONST.lTutÇÃO FEDERAL"·
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposiçio: PEC-128J95 Autor: Nlcias Ribeiro

PSDB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz PiauhyJino
VICente Arruda Paulo Feijó
ZuJaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
MarceloDeda Nedson Michele1i
Milton Mendes PedroWHson

POT

Ênio Bacci Coriolano saJes
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Antônio Feijão
Arnon Bezerra
OIávio Rocha

Átila Uns
Hilário Coimbra

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

PDT

PSDB

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro Fioravante

AyIson Motta
AIceste AJmeida
~Frejat

Renan Kurtz

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PSB

,Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

Ni 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposiçio: PEC-133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
111 VICe-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2ll VICe-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3ll VICe-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TituIar88 Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alceste Almeida (PPB}
Salomão Cruz (PSDB)

AJzira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto BaJestra
2 vagas

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana
1 vaga



Vic Pires Franco João Ribeiro (PPB) Ivandro Cunha Lima
1 vaga Murilo Pinheiro José Luiz C1erot

PMDB Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Antônio Brasil . Luiz Fernando (PSDB)
Conrocio Moura OIávlo Rocha (PSDB)
Joio Thomé MesIrlnho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

DoIores Nunes
PPB Gerson Peres

C8rIos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-Ackel

Jair BoIsonaro Rogério Silva (PFL) Prisco VI8Il8.

VaIdenor Guedes 1 vaga

PSDB Danilo de castro

Robério Araújo (PPB) sebastião Madeira Robério Araújo (PPB)

Tuga Angerami 1 vaga VlCeI1te Arruda
1 vaga

PT

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

Autores: Eduardo Jorge
e WaldIr Pires

POT

Bloco (P,I.JPSIWSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco
Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela 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
Nt 169, DE 1993, QUE -ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Cidinha Campos
Silvio Abreu

ProposIção: PEC-169193

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TItu~res Sup~nOOs

~Ioco (PFlJPTB)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair.soares

Ivan Valente Hélio Bicudo
Marta Suplicy Marcelo Déda

1 vaga

. Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
PhiJemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PDT

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Ehon RohneIt

GiIney Viana
1 vaga

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

~ue1 Capiberibe Gervásio Oliveira

Secrefária: EdIa CaI~ros
local: Serv. Especiais - Anexo 11- 8aIa 169-B
Telefones: 318-70626170fr1

COMlSSAo ESPECIAL

'PESTINADA A PROFERIR PARECER À
'PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nt 155, DE 1993, QUE -ALTERA A
.REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

.ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALN

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
ProposIÇio: PEC-155IU Autol1l: Cldlnha Campos

Presidente: VICente cascione (PTB)
111 VIce-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l'.~PI:88idente:VIC8Ote Arruda (PSDB)
3!1'VIC8-Presjdenté: Prisco VI8fl8 (PPB)
Relator:lbrahim Abi-AckeI (PPB)

TltuIarM Suplentes

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
VIC80te cascione
Wilson Cunha
2 vagas



Bloco (PMDBlPSDIPSlIPSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

José Teles VaIdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio cartos Pannunzio Arlhur Virgnio
2 vagas Celso Russomanl1O

Oswaldo SoIer

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

PDT

José Mauricio Matheus SChmidt

PSB

JairoAzi
Roberto Jefferson
UrsIcIl10 Queiroz

Armando Abnio
Confúcio Moura
Darcfsio Rerondi
José Pinotti
8araiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

Anfbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PPB

AIcione Athayde
Fausto Martello

TaIvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
8ebastião Madeira

Costa Ferreira
Rogério Silva

João Mellão Neto
Rubem Medina

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira FeghaJi

secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 169-8

. Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l169-A, DE 1995, QUE -DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS-

Proposição: PEe-169f95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 VICe-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2!l VICe-Presidente: José Teles (PPB)
3!l VICe-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

PT

PDT

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
VlCEIrlte Cascione
1 vaga

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
LocaI: Serv. Com. Especiais - Anexo li, SaIa 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇ~O Nll173 DE 1995, QUE _
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEe-173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!l VICe-Presidente:
3!l VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Pedro Canedo

Arlindo Chinaglía
Marta Suplicy

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Serafim Venzon
VlCEIrlte André Gomes

Bloco (PLJPSIWSC)

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre cardoso

Luiz Buaiz

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Titulares

A1ceste Almeida
Célia Mendes

Bloco (PFUPTB)

SUplentes

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione~ho .
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

cartos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas



1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano castro (PSDB)
Jair BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

A1mino Affonso Alexandre santos
Le6nidas CrIstino João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo
1 vaga 1 vaga

PT

Marcelo Dada Ivan Valente
Maria Laura Waldomiro FIOravante
Teima de Souza 1 vaga

PCdoB

Agnelo QueIroz· Aldo Arantes

secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687411067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposlçio: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
11! VICe-Presidente: .
2l! VICe-Presidente:
3ll VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

OsmirLirna
Pa"s Landim
Paulo Hesiander
1 vaga

PCdoB

Haroldo Urna Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1~,QUE"ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E "Ti AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiçõES CÓNSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposlçio: PEC-188194 Autor: zalre 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

Carlos Nelson Hélio Rosas
José Luiz C/erot UdiaQuinan
José Priante f:lubêns Cosac
Jurandyr Paixão 1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avelino Vadão Gomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB
Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Veda Crusius
Luiz Carlos Hauly 2 vagas
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Antônio Brasil
EdinhoBez

. Betinho Rosado
Jaime Fernandes

Júlio César
Luiz Braga

OsmirLirna
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMDB

POT

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões

Alberto GoIdrnan
Antônio do VàJle

Alexandre Cardoso

Benito Gama
E1iseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Urna
Rubem Medina

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt



Bloco (PPBIPL)

1 vaga Raquel CapIberibe

S8cfetálio: SIlvIo Sousa da Silva
LoceI: serv. Com. Especiais, Anexo li, SaIBs 169-8
Telefones: 318-706117062

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N' 338-A, DE 19M, QUE -DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTn"UCIONAL DOS MILITARES-
(REGIME DOS MILITARES)

fIropo8IçIo: PEC 3311II Autor: Poder executivo
PretIdente: SlIas BraslIeIro (PMOB)
l'Vlce-Preeldellte: HélIo Roeu (PMOB)
2' YJee-Preeldelll9: VaIdenor Guedes (PPB)
:fi Vice-PresIdente: Ant6nIo Feljio (PSOB)
Relator. Werner Wanderer (PFL)

11tuIIIree SUplentes

Bloco (PFLIPTB)

PMDB

AlyKara Rita Camata
EIctone Barb8Iho 2 vagas
Roberto VaIadAo

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jelr Bof8onaro AmaIdo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga AngeramI FeuRosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GlneyVlana Inácio Arruda (PCdoB)
José PImentel Pedro Wilson

PDT

Eurfpedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PLJPSOt'PSC)

EujácIo Simões Elcpedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

·'Ademir Cwlha
C1auclo Chaves

Costa FemíIra
'Jonival Luca

José Carlos VieIra
08vaJd0 Coelho
Paulo Cordeiro

, '.,

8ecretárIa: MarIa AÚÍcIladora
Local: Serv. Com. EspecleiI- Anexo li, Sela 169-B
Telefones: 318-705617052

COMlSSAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PEC Nt 37O-A,
DE 1996, QUE -MODIFICA O ARTIGO 207

DA CONSTlTUlçAo FEDERAL-
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçio: PEC47MI Autor: Poder ExecutIvo

PresIdente: MarIsa serrano (PMOB), .
111 VICe-Presidente: EmenIon Olavo PInta (PMDB)
2!1 VIce-Preslden\e: JoI6 Lilharea (PPB)
31! VICe-Presidente: Feu Rosa (PSOB)
Relaior. Paulo Bomhaulten (PFL)

TItu.... Sup......

Bloco (PfaHrs)..
Betinho Ao8ado
C1aucflO Cajado
Osvaldo BioIchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

Jair BoIsonaro HugoBlehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mud8Ien
Osmar Leitão José Rezende
VaIdenór Guedes pedro Corria
1 vaga 1 vaga

PSD8

AntOnIo Feijio EllasMlAd
C8110 Russomanno LeOnidas CriItIno
José Ai1ibeI Nelson Marchezan
Nlclas Ribeiro PImentel aorne.
Ron1mei Feijó Vicente Arruda

PT
Chico Vigilante . Jaqúes Wagr,er
Luiz Eduardo Greenh8Igh JoaoCoeer
Marcelo Déda José Genofno

PDT

Silvio Abreu Matheus sctvnIdt

PSB

Gonzaga Patriota NIl80n Glbeon

PCdo8

Haroldo Uma Aldo Rebelo

Bloco (PMDIWSnt'P8L)

Emerson OlaVo Pires ~ ChedId
José Luiz CIerot . 5 vagas
L1dia Quinan
MariaEMra
MarIsa Senano ..
Maurício RequiãoCunha Urna

De Velasco
Fernando Dinlz

Marqulnho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

EItDn RohneIt
Francisco Rodrlgués

Jaime Fernandes
JoséBolba
Luiz Braga

Luiz Moreira
RobeI1o Pessoe

~LupIon

MarIa V8Iadão
Oeórlo Adriano
PaeeLandlm
SéfgIo Barcellos
VIcenIe Catclone .
Werner Wanderer

Bloco (PMDBIPSOIPSL)



AJceste Almeida
eartos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
lwga

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
SíMoTorres

PSDB

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Fernando Zuppo

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Mansa Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

Wilson Cignachi

PSOB
Luciano Castro Danito de castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô--Zulaiê Cobra VlC6flte Arruda

PT

Marcelo Dada Chico VigHante
Milton Mendes lwga

POT
Fernando Ribas Carli SiMoAbreu

Giovanni Queiroz

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basilio ViJlani
Lui~ Pial,lhylil)O
Roberto Brant
Veda Cru.sius

A1exandro C8ranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
ROberto ValadãO
sandro Mabel

PSB
João Colaço Gervasío Oliveira

secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, 5aJa 169-B
Telefones: 318-7063'7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N2449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEe-449 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
lI! Vice-Presidente: Roberto VaIadão (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Eniva!do Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Trtu~~ Sup.ntes

PFL

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossí
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
AávioArns

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Jair Soares
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
1 vaga

Basílio Vilfani
Francisco Rodrigues

Roberto campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Blóco (PPeJPL)

Bloco (PPB/PL)

AbIardo Lupion
carlos Meltes
José Rocha
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDBJPSDJPSLJPSC)

José Luiz CIerot Fernando Diniz
Max Rosenrnann- .Pinheiro Landim
lwga Ro~rtoV~~o

"'Flávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Gervasio Oliveira

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Severiano Alves

PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, 5aJa 169-B
Telefones: 318-7063'7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEe-407J96 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
lI! VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz C1erot (PMDB)

Tftu~~ Sup.n~

Bloco (PFl.IPTB)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
VaIdomiro Meger (PFL)

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavío Elísio
Roberto Santos



Bloco (PSBn'MN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: MarIa do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

1Vaga

Elton Rohnelt

José Pimentel

Pedro Canedo

Paulo Lustosa
2 vagas

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

CIeonêncio Fonseca
2 vagas

PDT

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PLIPSDIPSC)

Bloco (PUPSDt'PSC)

Eujácio SImões

Albérico Filho
Sandro MabeI
1 vaga

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetlo

Miro Teixeira

1 vaga

Luiz Durão

Domingos Leonelli
JoséAnrbal

1 vaga

Célia Mendes (PFL)
Francisco SIlva
José Rezende

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Boeco França

SecfetárIa: Ana Clara Sefejo
L..oca: Serv. cem.~ - NeoR, Sala1SB
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDT)
111 Vtee-Presidente: sandro MabeI (PMDB)
2!1 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3!l VICe-Presidente: Célia Mendes (PFL)
RBIatoc Carlos Alberto (PSDB»

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Iwaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Humberto Costa Inácio Arruda
Paulo Bernardo João Coser
Séfgio Miranda José Pimentel
Teima de Souza Miguel Rossetto

PPS

Bene<Ito Gulm8rães Gerson Peres
EnlvakIo Ribeiro Lamartlne PoseIIa
Eurico Miranda Laprovita Vieira
Feipe Mendes Mareio Reinak:lo Moreira
RomeI Anfzio Roberto Balestra

PTB

JoséBorbe Chico da Princesa

PSB

Alexandre Cardo8o Gonzaga Patriota

PL

Bloco (PFLJPTB)

JairoAzl Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio cajado
Roberto Peseoe LuizBmga

PMDB

Paulo Lustosa Pinheiro Landim
Slmera EIIery 2 vaga
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Mo8cyr Andrade

PSDB

João Leão CeciCooha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto

Eujácio Simões Luiz Buaiz

SecretárIa: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6870417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABIUZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
111 Vtee-Presidente: Júlio César (PFL)
2!1 Vtee-Presidente: Joio Leio (PSOB)
3lI Vice-Presidente:
Relator. Nlcias Rmeiro (PSOB)

TIlu...... Suplentes



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE -RFGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARICio 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
E A SEUS APENSADOS. (TRANSPORTE AQUA-

VIÁRIO - CABOTAGEM)
Poroposlçio: PL 0846195 Autor: Soéorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
1l! VICe-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Fausto MarteIIo (PPB)
3l! VICe-Presidente: Leonldas Cristino (PSDB)ReIator: José Car
los Aleluia (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco PRJPTB

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZiIa Bezerra

Chico da Princesa
José eartos Aleluia
José eartos Coutinho
José eartos VlElira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
sergio Barcellos

E1iseu Moura
João lesa0 (PPB)

Magno Bacelar
Uauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
~ 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Propoalçio: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PUDB)
1l! VICe-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3l! VICe-Presidente: 5aIvador Zimbaldi (PSDB)
ReIa1or: Roberto Jefferson (PTB)

TItulares Sup.ntes

Bloco (PRJPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Undberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

PSDB

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

Bloco PMDBlPSDIPSL

. Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,IPL
Benedito Guimarães
Fausto Martello

'. Fetter Junior
Francisco Silva
JairBolsonaro
José Egydio

PSDB

Antonio Brasil
laire Rezende

4 vagas

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti .

Laprovita VlElira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco (PPBJPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russornanno
5alvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner 5aIustiano

Leonidas Crislino
Mario Negromonte
Yed8Crusius
2vaga(s)

PT

cartos Santana
João Coser
Teima de Souza

PDT

Miro Teixeira

Koyu lha
Luiz eartos Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

Arlindo Chinaglia
2vaga(s)

José Maurício

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio CarrIEliro

Fe~Lyra

PT

POT

PSB

José Genoíno
Marta Suplicy

VlCeIlte André Gomes

Raquel capiberibe

Gervasio Oliveira

PSSB
secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, 5aIa 169-B

Pedro Valadares Telefones: 318-68741706617067



PPB

Pedro Valadares

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
OsórIo Adriano

1 vaga

AmaJdo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PT

PSB

PSDB

Bloco (PPSIPL)

Ant6nloFeijão
Jovair Arantes
Le6nIdBs CrisIno·
MárIo Negromonte
PedroHenry

AklrCabral
cartos Alberto Campista
CIaucIo Chaves
ChIco da PrIncesa
Joeé C8rIoI Vieira
Paulo .Glluv68
ZAaBezerra

JarbssLlma
JoIo Albeiro
Roberto Balestra
SaI8lleI C8rvafho
WeInton Fagunde$
Wigberto Tartue8

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

PL

VaIdemBr Costa Neto Luiz Buaiz

8ecretárIa: AngeIa Mancuso
Local: serv. Com. EspeciaIll, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMlSslo ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
.DE LEI N2 3.710193 QUE -INSTITUI

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
~: PL4.710/13 Autor: Poder Executivo

PreaIden18: Paulo Gouv6B (PFL)
1-VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l' Vice-Pre8Idente:
3' Vice-PréSidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: A1y Kara (PMDB)

TItu.. Su~n~

Bloco (PFLJPTB)

Femando Lyra

AdIIIon AbIlro
Aden*LUC8I

Ciprieno ConeIa
Emer80n Olavo PInl8

Nrcias RIbeIro
Paulo MourAo

Nvaro Gal.tdAnio Neto
Oerr*Lml

SarneyFlho
VaIdorI*o Meger

VlmerRocha
·1 vega

P8DB

Bloco (PT1PDT1PCdoB)

Bloco (PIIDBIP8DtftL)

D)l*na de Nmeidll <*ar
MlIrç8I FIho
PedroYvea

Robson TlI'Nl
laire Rezende

1 vaga

Cartas ApoIlnárIo
EdInho AnWjo
Fernando Dinlz
Olavo C8lhelros
Pedrolrujo
Wagner Rossi

Aldo Rebelo
Joio Akneida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Affonso Camargo
BenecIto de Ura
Coraucl SobrInho
Mendonça Fiho
Ney Lopes
Saulo QueIroz

Jayme Santana
NeIaon Marchezan
PauloFeijó
Pimentel Gomes
Roberto santOs
SlMo Torres

BenecIto Domi19O5
BonIfácio de Andrada
GenIon Peres
L.aprovIta VIeira
PrIáco VIana

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A EXAMINAR TODAS AS

MATÉRIAS, EM TRAMITE NESTA CABA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEIÇOES DE 1_

E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
N2 2.695, DE 1907, DO SENHOR DEPUTADO

EDINHO ARAOJo, QUE -ESTABELECE
NORMAS PARA AS ELEIÇOEs
DE 3 DE OUTUBRO DE 1_

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS-
(ELEIç6ES DE 1_)

ProposIçio: PL 2.IIMI7 Autor: EclAho AradjO

Presidente: M8I1donça FIho (PFl)
111 Vice-PresIdente: Aftoneo C&m8rgo (PFL)
2l' Vice-Presk:IemIt: Roberto SIntoe (PSDa)
311 VICe-Presidente: Padre Roqu8 (PT)
ReIab': Cartos ApoIinárIo (PMDB)

titulares 8UpIIntIs

PFL

P18 PDT
Leopoldo Beseone I""PInheIro Renan Kurtz Fernando Zuppo



PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Ni 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRO(BE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Proposlçio: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 VICe-Presidente: TaIvane Albuquerque (PFL)
2l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira FeghaIi

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062 '

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI Ni 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÕMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
ProposIçio: PL nll 4.376193 Autor: Poder ExecuUvo

PresIdente: José Luiz CIerot (PMDB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu MudaIen (PPB)
2l! VICe-Presidente:
~ VIce-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchI (PTB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Gonzaga Patriota

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Uma Netto
Roberto Jefferson
1 vaga

PSB

Nilson Gibson

Claudio Chaves
Elton RohneIt

Fernando Gonçalves
José Rocha

Luciano Plzzatto
Osvaldo 8ioIchi

Rogério Silva

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Robson Romero
Zulaiê Cobra

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

VICente André Gomes

Sérgio Guerra

Augusto VIveIros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchl
Raul Belém

PT

PDT

PS8

RommeI Feijó
Tuga Angeraml

Sérgk? Arouca (PPS)
2vagas

Fernando Ribas Caril

JoãoColaço

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Darcisio Perondl
Genésio Bernardino
José Pinotli
Pinheiro Landim
seraiva Felipe
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
JoséEgydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

PSDB
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes

José Aldemir
José Luiz CIerot

Paulo Lustosa
3 vagas

Eurico Miranda
Jofran Frejat

LUiz Buaiz
Moacyr Andrada

N,i1ton Baiano

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Dilso Speraflco
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-AckeI
Jarbas Uma
VaJdomiro Meger (PFL)

Danilo de castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starling

PMDB

Fernando Dinlz
Gllvan Freire

Oscar GoIdoni

PPB

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetli (PPB)
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
WaldomIro FlOl'8vante



PDT

Euripedes Miranda Femando Lopes

Bloco (PIJPSOIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdQB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - ArIe:xD li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS,' A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente:~ Filho (PFL)
11 Vlce-Presidãnte: AraceIy de Paula (PFL)
21 VICe-Preslderi1B: Jayme Santana (PSOB)
31 VICe-Presidente: Alzira Ewerton (PSOB)
Relator. João Almeida (PMOB)

Tltullns Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

AreI;d.y de Paula Iberê Ferreira
BonlfácIo de Andrada (PPB) Paes Landim
Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Fdho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB

Joio Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Marisa Serrano
NIcias Ribeiro (PSDB) Maurício Requiáo
Olavo Calheiros Tetê Bezerra
Roberto VaIadão 2 vaga
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton AmaIdo Faria de Sá
Jarbas Uma Cunha Bueno
JoeéJanene José Unhares
PrIsco Viana Ricardo Izar
RomeI Anizio 1 vaga

PSDB

FeuRosa Aécio Neves
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Paulo Feijó
SlIvio Torres 2vagaE!

PT·

Bloco (PUPSOIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PS8JPMN)

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Brunilde Liviero C8rvaIho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRAMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
111 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMOB)
21 VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
31 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo QueIroz (PFL)

TItula.... SUplentes

Pedro Valadares

EnioBacci
Euripedes Miranda

PDT

Fernando Lyra

CoriQIano Sales
Matheus Schmidt

Bloco (PFUPTB)

Félix Mendonça Augusto VIVeiros
José Carlos Aleluia Carlos Melles
Manoel Castro Jonival Lucas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Uma Netto
saulo Queiroz Osório Adriano
Vilmar Rocha Roberto Pessoa

PMDB
EdinhoBez Antônio do Valle
Germano Rigotto Marcos Lima
Gonzaga Mofa Paulo Ritzel
JurandyrPaixão 3 vagas
Pedro Novais
Silas Brasileiro

PP8
Delfim Netto Cunha Bueno
FetterJúnior Herculano Anghinetli
~Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker MárCio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSOB

Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz Carlos Hauly Fernando Torres
Marconi PerillQ Octávio Bísio
y~Cru~!AS': 1 vaga

PT
José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro FlOf'avante

João Paulo
PaJIo Delgado
Sandra Starling



Vânio dos santos Nedson Micheleti

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PL/PSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSIWMN)

PCdoB

Ségio Miranda Muton Temer (PT)

secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais AnexD 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PUDB)
11! VICe-Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
2!l VICe-Presidente: Marta Suplicy (PT)
31! VICe-Presidente: Colores Nunes (PPS)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Salomão Cruz (PSDB)
samey Filho (PFL)

5ebastião Madeira (PSOB)
SUas Brasileiro (PMDB)

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Vtana (PT)

PTB

EtevaJda Grassi de Menezes

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - AnexD 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318·2140

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
AroIdo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSOB) Simara Ellery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Colores Nunes
Herculuano Anghinetti

Ricardo Heráclio

carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Iberê Ferreira

Raimundo santos
1 vaga

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Sérgio Guerra

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPS)
Socorro Gomes (PCdoB)

Darcísio Perondi
Elcione Barba1ho
Maria Elvira
Regina Uno
Rita Camata
Tetê Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio cameíro
Teima de Souza

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

Pedro Novais
Simara Ellery

2 vagas

PSDB

Alzira Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
Veda Crusius

2 vagas

Bloco (PTJPDTJPCdoB)

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - AnexD 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7062n061

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

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
GUney Vtana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

AIcione Athayde

PPB Secretário: Francisco da Silva Lopes FUho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B

5 vagas Telefones: 318-706617067



Secretário: Mário Drausio COutinho
Local: Serv. Com. EspeciaIs, Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-7066f7067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS, PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DE
SESTATIZAÇAo DA COMPANHIA VALE DO

RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPON(VEIS NA CENTRAL DE

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OfiCIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Propoalçio: Autor: PresIdência

Coordenador: Miro Te;xeira (PDT)

TItu......

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N·2, Unidade de Apoio 111. Praça doi Tr" Pode,.s. CEP 701110100. Brasma, DF.

CO/ROM. Legislação Brasileira
1997

Quarta 'edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN
• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-exeéutivo editadas entre o

ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997. '

• Para cada norma apresentada, é fornecida' a lista de normas editadas
posteriormente a ela e,que a alteraram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações sufICientes para que seja localizado o documento em uma coleção
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do _cervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das-coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (ses$ema e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco ,.ais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta nQ 950.056-8,
operação 006. . .

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente,com.o original do recibo de depósito.

I~~_~__----------------~~~-------------

~iii.í!;

~f~I~lllfli!;;::::
Solicite nosso catálogo pelos telefone.: (081) 311-3575, 311-3578 • 311-3579.

Fax: (081) 311....258. E-Mail: ssete.dma.....nado.gov.br



·<* Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
~.. Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

Revista de Informação Legislativa
N!! 133 - jan./mar. 1997

Leia neste número:
Carlos Frederico MarésdeSouza FHho- O Direito Cons- sobre Direito do Mar .de 1982 e os organismos interna-
titucional e as lacunas da lei. cionais por ela criados.
semira Adler Vaisencher e Angela Simões de Farias - Silvio Dobrowolski - Crime de omissão de recolhimento
Júri popular: algumas possibilidàdes de condenação ou de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
absolvição. Kátia Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importância da a garantia de independência.
conceituação da antijuriclicidade para a compreensão da A, Machado Paupério - Os irracionais. de nossa
essência do crime. democracia 111.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os Fernando Braga - Conservadorismo, liberalismo e social-
institutos da transposição e transformação de cargos qemocracia: um estudo de direito politico. •
públicos. Alvaro Meto Filho - Resolução sobre passe: irraciona-
Ricardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao lidades e injuridicidades.
desenvolvimento, a sociedade ocidental e a sociedade Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
tribal no caso brasileiro. legalidade datributação na Constituição Federal de 1988·.
Cármen Lúcia Antunes Rocha - Sobre a súmula Fernando Cunha Júnior - Suspe~o condicional do
vinculante. processo. Homicídio, Omissão de socorro.
Sérgio Sérvulo da Cunha - Conflito possessório e posi- Paulo José Leite Farlas- Mutação constitucional judicial
tivismo ético. O agente público em face da decisão legal. como mecanismo de adequação da Constituição
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e Econômica à realidade econômica.
mudanças: os condicionamentos históricos da política Maria Coell Simões Pires _ Reforma administrativa:
externa brasileira sob Geisel (1974-1979). fi õ b ctiv I'te fil 'fie
Marçal Justen Filho, Egon Bockmann Moreira e re ex es so a perspe a po I 0- oso a.

Jarbas Maranhio-O Estadista Agamemnon. Magal.hães:
Eduardo Talamini - Sobre a hipoteca judiciária. a Lei Antitruste e a Conferência do Clube Mirrtar. •
Maria Paula Dallari Bucci - Políticas públicas e direito Roberto Freitas Filho _ A *fIexibiliz~ão' -da legalída.de
administrativo.
Guilherme Silva Barbosa Fregapani _ Formas nas práticas conciliatórias na Justiça do Trabalho.
alternativas de solução de conflitos e a Lei dos Juizados Nuria Belloso ,.artin - Comunidades Europeas, Unión
Especiais Cíveis. Europea y Justicia Comunitaria;
Marcílio Toscano Franca Filho-AAlemanha eo Estado Francisco Eugênio M. Arcanjo - Convenção sobre
de Direito: apontamentos de teoria constitucional Diversidade Biológica e Projeto 'de lei do Senado nO
comparada. . 306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos
Carlos David S. Aarão Reis - A matemalização do Direito genéticos.
e as origens da Parte Geral do Direito Civil. Vitor Rolf Laubé - A Previdência no ãmbito municipal.
Jete Jane Florati - A Convenção das Nações Unidas Claudia de Rezende M. de Aralljo - Extrafiscalidade.

PARA FAZER SUA ASSINATURA DA RlL: Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de
depósito aO crédito do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta nR 920,001-2, operação
006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta nR 55.S60.2Dt4.

. Assinatura para o ano de 1997. Periodicidade trimestral. Números 133 a 136: R$ 40,00.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo, juntamente com o original do recibo de depósito.

DESTINATÁRIa

Nome:

Órgão:

Unidade: . I.

1~:~reço: COlado: UF: Pais: I
Fones: ~ax: !

Outras informações pelos fones: 311-3575/3576/3579. Fax: 311-4258. E-Mail: ssetecGadmass.senado.gov.br



"lIm:IIJ~'~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
hl~... Via N-2, Unidade de Apoio m Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasnia, DF.

REVisTA dE INfoRMAÇÃO LEqislATivA

Periodicidade Trimestral

Assinatura para o ano de 1997
Números 133-136

R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de depósito a crédito
do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta n2 920.001-2,
operação 006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta n2 55.560.204-4.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente com o original do recibo de depósito.

I DESTINATÁRIO
----------------------'~INome:

I Unidade:
[

I

I Endereço:

I CEP: Cidade:
II Telefones para contato:

UF: Pais:

Outras informações pelos fones: 311-357513576/3579. Fax: 311~258. E·MaU: ssetecOadmass.senado.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

NOVOS TíTULOS (*)

A Mulher no
Mundo do
Trabalho: Em
busca da
igualdade - 1996

Autor: Comissão de
Trabalho, Admln. e
Sernço Púb{;co

R$1,50

Regimento Interno
da CO. - 48 edição

1997

R$10,OO

Solidariedade à
Luta peja
Independência do
Povo do'
Timor-Leste -1996

Autor: Aldo Arantes

R$1,OO

Perfis
Parlamentares - nO
45 - Roberto
Morena - 1996

Intrad.: Francisco
Inácio de Almeida

R$ 6,00

Regulamentação e
Fiscalização
Profissional - 1997

Autor: Comissão de
Trabalho, de
Administração e
Serviço Público

R$4,OO

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massacres de
Eldorado do
Carajáse
Corumbiara - 1997
Autor: Comissão de
Direitos Humanos

R$ 3,00

Previdência
Social: O SUS e a
Companhia Vale
do Rio Doce
1997

Autor: Comissão de
Fiscalização e
Controle

R$4,OO

Relatório Anual:
março de 1995 a
janeiro de 1999

Autor: Comissão de
Direitos Humanos

R$1,00

Um ano de luta
pela vida:
Relatório Anual de
1996-1997

Autor: Comissão de
Direitos Humanos

RS 2,00

Processo
Legislativo:
contribuição ao
debate -
1996

Autor: Régis
Femandesde
Oliveira

R$ 3,00

Seminário sobre
Violência, Drogas
e Porte de Armas 
1996

Autor: Comissão de
Defesa Nacional

R$6,00

*Locais de venda:

Infonnaç6es:

Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do Anexo IV da Câmara dos
Deputados, telefones 318-6477 e 318-7271

Coordenação de Publicações - Anexo I - 23° àndar - Telefone: 318-6865



, , CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMAÇÃO

, , Coordenação de ~ublicações

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento 
1996

Autor: Com. de '
Agricultura e PaI/ticá "
Rural

RS2,OO

o Brasil Visto do
Ceará - vol. 2 
1996

Autor: Comisslo de
Finàl1ÇB5e
Tributaçlo

R$1.5O

Constituição
Federal
Emendas de 1192

'a 15196 -1996

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo.
Evaristo Anis 
1996

Autor: Hélio Bicudo

RS 1,50

Anais dó Forum de
Debates - Reforma
Tributária - 1997

Autor:
Comissão de
Finanças e ,
Tributaçlo.

R$4,OO

o Brasil Visto de
Pernambuco
vol. 3 -1996

Autor: Comissão de
Finanças e
TribUtaçao

R$1.5O

CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos 
1996

Autor: CPf
medicamentos

R$1,5O

Legislação
, Interna, Volume X
~ 1996

Araguaia: Epopéi~
da luta pela
liberdade - 1996

Autor: ComissAo de
, Direitos Humanos

R$1,50

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
-vaI. 4 -1996

Autor: Comisslo de
Finanças e
Tributação

R$1.5O

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995, vaI.
" -1996

Autor: Comisslo de
Fiscalização
Financeira e
Controle

R$8,OO

Legislação
Interna, Volume XI
- 1997

o Brasil Visto da
Bahia - vai. 1 
1996

Autor: Comisslo de
Finanças e
Tributaçlo

RS 1,50

o caso Vale do
Jequitinhonha:
audiências
públicas 1996,
VoI.IV-
1997

Autor: Comissão
Fisca/izaçao e
Controle

R$3.00

Endereços dos
Deputados,
1995-1999
soa legislatura 
~ edição - 1997

R$8,00

Lei de Imprensa:
Projeto de lei nO
3.232192 - 1996

Autor: Com. de
Ciência e Tecn.,
Comunicaçlo e
Infonnática

R$4,OO

*LocaIs de venda:

Informaç6es:

Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do Anexo IV da C6mara dos
Deputados, telefones 318-64n e 318-7271

Coordenação de Publicações - Anexo 1- 23° andar - Telefone: 318-6865
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