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NlI 369/96 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, comunicando que o Deputado Antônio
dos Santos deixa de fazer parte da Comissão Es
pecial destinada a apreciar a PEC nll l-A/95, que
dá nova redação ao § 511 do art. 14 da Constitui
ção Federal, assumindo em seu lugar o Deputa-
do José Múcio Monteiro. 11092

NlI 441/96 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, indicando os nomes dos Deputados do
Bloco Parlamentar PFUPTB, que farão parte da
Comissão Especial destinada a apreciar e profe
rir parecer SODre o PL nll 1.151/95, conforme rela-
ciona. 11092

NlI 443196 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, indicando o Deputado Nelson Marque
zelli para ocupar a vaga de suplente na Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar a produção de uma variedade de tabaco que
contém percentual superior de nicotina àquele
encontrado nas variedades comuns, em substitui
ção ao Deputado José Coimbra, que passa a
ocupar a vaga de titular nesta mesma Comissão. 11093

NlI 444196 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, indicando os Deputados, conforme re
laciona, para integrarem a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 11093

NlI 446196 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, comunicando que o Deputado Alexan
dre Ceranto deixa de fazer parte, como membro
suplente, da Comissão Especial destinada a exa
minar os PLs, em trâmite nesta Casa, que ver
sam sobre matérias relativas ao Sistema Finan
ceiro Nacional, regulamentadoras do art. 192, da
Constituição Federal.... .....• 11093

NlI 454196 - úo Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, comunicando que o Deputado Raimun
do Santos deixa de fazer parte, como membro ti
tular, da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias. Indicando para a refe-
rida vaga o Deputado Lindberg Farias. 11093

NlI 459196 - Do_Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, informando que o Deputado Lindberg
Farias deixa de ocupar a vaga de titular na Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, assumindo em seu lugar o Deputado
Raimundo Santos. .. 11093

NlI 461196 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, informando que o Deputado Roberto
Pessoa deixa de ocupar a vaga de suplente na
Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
assumindo vaga existente, também como suplen
te, na Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior. 11094

Nº 211/96 - Do senhor Deputado Michel Te
mer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDBlPSDIPSUPMNlPSC, comunicando que o
Deputado Elton Rohnelt passa a integrar, na quali-
dade de suplente, a Comissão de Minas e Energia. 11094

NlI 212/96 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o
Deputado José Luiz Clerot passa a integrar, na
qualidade de suplente, a Comissão de Educação,'
Cultura e Desporto : 11094

NlI 214196 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o
Deputado Roberto Paulino passa a integrar, na
qualidade de suplente, a Comissão de Viação e
Transportes............................................................ 11094

NlI 215196 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o
Deputado Oscar Goldoni passa a integrar, na
qualidade de suplente, a Comissão de Agricultura
e Política Rural. 11094

Nº 216196 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o
Deputado Marcelo Teixeira passa a integrar, na
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qualidade de suplente, a Comissão de Economia, plente, para integrar a Comissão Técnica de
Indústria e Comércio. 11094 Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. . 11096

Nll 217/96 - Do Senhor Deputado Michel Nll 252/96 - Do Senhor Deputado Odelmo
Temer, Líder do Bloco Parlamentar Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL. indi-
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o cando os Deputados Cunha Lima, Francisco Hor-
Deputado Armando Abílio passa a integrar. na ta e Francisco Silva, como titulares, e os Deputa-
qualidade de suplente, a Comissão de Desenvol- dos Benedito Guimarães e Felipe Mendes como
vimento Urbano e Interior, em substituição ao De- suplentes, para integrar a Comissão Especial
putado Homero Oguido. 11095 destinada a apreCiar a PEC nQ89-A/95. 11096

, N!l21006 - Do 8ertlor [)eput.OOo McheI Temer, Nº 279/96 - Do Senhor Deputado Odelmo
Líder~BIoooPa1amentarPIVllEl.f'S[)P~SC, Leão. Líder do Bloco Parlamentar PPBlPL, indi-
com~rt::ancb qJe o DeputOOo Ivancto Curha~pas- cando o Deputado Flávio Derzi como suplente,
sa a intBgIar, na quaüIde de suplente, a Comissã> de para integrar a Comissão Especial destinada a
DesenvoMmerto Urba10 e Irterlor, em SlbsIiuição ao apreciar a PEC nº 173-A/95. 11096

~=T~:-S~~h~;·Õ~~t~d~··M·i~h~1 11095 ,Nll 640/96 - D~ S~nhor Deputado José A~í-
Temer Líder do Bloco Parlamentar bal, Llder do PSDB, indicando o Deputado SérgiO
PMDBipSDIPSUPMNIPSC, comunicando que a ~rouca (PPS/~J),_como mem?ro suple~te, para
Deputada Marisa Serrano passa a integrar, na In!~grar a Comlssao de Segundade SOCial e Fa-
qualidade de suplente, a Comissão de Desenvol- mlha , 11096
vimento Urbano e Interior. 11095 Nº 642/96 - Do Senhor Deputado Jose

Nº 223196 - Do Senhor Deputado Michel Aníbal. Líder do PSDB, solicitando a substitui-
Temer, Líder do Bloco Parlamentar ção do Deputado Herculano Anghinetti pelo De-
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o putado Marconi PeriUo, como membro titular, e
Deputado Wilson Branco passa a integrar, na do Depu.tado Ivandro Cunha Lima pelo Deputa-
qualidade de titular. a Comissão de Defesa do do Olávlo Rocha, como membro suplente, na
Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, e, na Comissão Especial destinada a apreciar a PEC
qualidade'de suplente, a Comissão de Agricultura nll 1-A/95. 11096
~ Política Rural. 11095 Nll 643/96 - Do Senhor Deputado José

Nll 268/96 - Do Senhor Deputado Michel Aníbal, Líder do PSDB. solicitando a substitui-
Temer. Líder do Bloco Parlamentar ção do Deputado Jorge Anders pelo Deputado
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o Jayme Santana, como membro titular, na Co-
Deputado Edinho Araújo passa a integrar, na missão Especial destinada a apreciar a PEC nQ

qualidade de suplente, a Comissão de Viação e 1-A/95. 11096
Transportes...... 11095 NQ 644/96 - Do Senhor Deputado José Aní-

Nll 269/96 - Do Senhor Deputado Michel bal, Líder do PSDB, indicando os Deputados
Temer. Líder do Bloco Parlamentar Adroaldo Streck. Roberto Brant e SOvio Torres,
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o como membros titulares, e Edson Silva, Mário
Deputado André Puccinelli passa a integrar, na Negromonte, Pedro Henry e Alexandre Santos,
qualidade de suplente, a Comissão de Segurida- como membros suplentes, para integrar a Comis-
de Social e FamOia................................................ 11095 são Especial destinada a apreciar a PEC nQ1-

NQ 212/96 - Do Senhor Deputado Odelmo A/95........................................................................ 11097
Léão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi- Nº 659/96 - Do Senhor Deputado José Aní-
cando os Deputados Herculano Anghinetti e Cu- bal, Líder do PSDB, solicitando a gentileza de de-
nha Uma, como suplentes, para integrar a Co- terminar a substituição do Deputado Robério
missão Técnica de Fiscalização Financeira e Araújo pelo Deputado Mário Negromonte, como
Controle. 11095 membro suplente, na Comissão Especial destina-

Nll 221/96 - Do Senhor Deputado Odelmo da a estudar os projetos públicos federais de irri-
Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi- gação e recursos hídricos e apresentar propostas
cando os Deputados Adylson Motta, Alceste AI- ao orçamento da União, no sentido de viabilizar a
meida e Jofran Frejat como titulares, e os Depu-, execução dos mesmos. 11097
tados José Egydio, Nilton Baiano e Robério Araú- NQ 663/96 - Do Senhor Deputado José Aní-
jo como suplentes, para integrar a Comissão Es- bal, Líder do PSDB, indicando o Deputado João
pecial destinada a apreciar a PEC nll 128-A/95. ... 11096 Leão, para integrar, como membro suplente, a

Nll 224/96 - Do Senhor Deputado Odelmo Comissão de Agricultura e Política Rural, deixan-
Leãó:--Líder' do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi- do de ser suplente na Comissão de Viação e
cando o Deputado Marcos Medrado como su- Transportes. 11097
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N9 665/96 - Do Senhor Deputado José Aní- do a apreciação por este Órgão Técnico, em 10 e
bal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Nicias 11-4-96, dos PLs que menciona.......... 11098
Ribeiro, para integrar, como membro suplente, a N9 56/96 - Do Senhor Deputado Aloysio
Comissão Especial destinada a analisar a ques- Nunes Ferreira, Presidente da Comissão de
tão dos jogos e cassinos no Brasil. 11097 Constituição e Justiça e de Redação, solicitando

Nl! 667/96 - Do Senhor Deputado José Aní- seja promovida a apensação do PLP nº 68/95 ao
bal, Líder do PSDB, solicitando seja tomado sem de nº 60/95.................................. 11099
efeito a indicação do Deputado Antônio Carlos N!! 26/96 - Dó Senhor Deputado Elias Mu-
Pannunzio, como membro suplente da Comissão rad, Presidente da Comissão de Defesa Nacio-
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 11097 nal, declarando a prejudicialidade do PL nº

N!! 216/96 - Da Senhora Deputada Sandra 4.350/93, do Senhor Osório Adriano..................... 11099
Starling, Líder do PT, indicando o Deputado Ha- N9 60/96 - Do Senhor Deputado Elton Roh-
roldo Sabóia para integrar, como suplente, a Co- nelt, Vice-Presidente, no exercício da Presidên-
missão de Constituição, Justiça e de Redação cia, da Comissão de Economia, Indústria e Co-
em substituição à Deputada Sandra Starling........ 11097 mércio, comunicando a apreciação, por este Ór-

Nl! 74/96 - Do Senhor Deputado Miro Tei- gão Técnico, do PL n9293/95. 11099
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados Re- N!! 61/96 - Do Senhor Deputado Elton Roh-
nan Kurtz e Luiz Durão, para integrar, na qualida- nelt, Vice-Presidente, no exercício da Presidên-
de de membros titular e suplente, respectivamen- cia, da Comissão de Economia, Indústria e Co-
te, a Comissão Especial destinada a apreciar e mércio, comunicando a apreciação, por este Ór-
dar parecer sobre os PL nºS 1.325/95 e 1.457/96. 11097 gão Técnico, do PL nº 3.735/93, bem como, soli-

Nº 76/96 - Do Senhor Deputado Miro Tei- citando autorizar a publicação do referido projeto
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados e do parecer a ele oferecido. 11099
~nio Bacci e Leonel Pavan, para integrar, na qua- NR 72/96 - Do Senhor Deputado Elton Roh-
Iidade de membros titular e suplente, respectiva- nelt, Vice-Presidente, no exercício da Presidên-
mente, e em substituição aos Senhores Deputa- cia, da Comissão de Economia, Indústria e Co-
dos Sérgio Carneiro e Itamar Serpa, a Comissão mércio, comunicando a apreciação, por este Ór-
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a gão Técnico, do PL n9 966/95, bem como solici-
produção de uma variedade de tabaco que con- tando autorizar a publicação do referido projeto e
tém ,percentual de nicotina superior àquela en- do parecer a ele oferecido. 11099
contrada nas variedades comuns, o que pode le- Nº 73196 - Do Senhor Deputado José
var a casos graves e intensos de dependência Priante, Presidente da Comissão de Economia,
com reflexos na saúde de tabagistas ativos e Indústria e Comércio, comunicando a apreciação,
passivos, bem como as implicações relacionadas por este Órgão Técnico, do PL n!! 566/95, bem
com sua propaganda comercial. . 11098 como solicitando autorizar a publicação do referi-

Nl! 69/96 .;... Do Senhor Deputado Sérgio Mi- do projeto e do parecer a ele oferecido.. 11099
randa, Líder do PC do B, indicando o Deputado Nl! 75/96 - Do Senhor Deputado José
Pauderney Avelino (PPB/AM), para ocupar a su- Priante, Presidente da Comissão de Economia,
plência da Comissão de Economia, Indústria e Indústria e Comércio, comunicando a apreciação,
Comércio, na vaga do PC do B............................. 11098 por este Órgão Técnico, do PL nº 611/95, bem

Nl! 24/96 - Do Senhor Deputado Aloysio como solicitando autorizar a publicação do referi-
Nunes Ferreira, Presidente da Comissão de do projeto e do parecer a ele oferecido. 11099
Constituição e Justiça e de Redação, solicitando Nº 26/96 - Do Senhor Deputado Delfim
sejam adotacias as providências nec~~árias Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
para a distribuição do PL nl! 5.993/90 à Comissão Tributação, comunicando que esta Comissão opi-
de Viação e Transportes e à de Desenvolvimento nou pela adequação financeira e orçamentária e,
Urbano e Interior ,............................ 11098 no mérito, pela rejeição do PLP nº 58195, do Se-

Nl! 48196 - Do Senhor Deputado Aloysio nhor Abelardo Lupion. 11100
Nunes Ferreira, Presidente da Comissão de Nl! 27/96 - Do Senhor Deputado Delfim
Constituição e Justiça e de Redação, encami- Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
nhando para as providências regimentais cabí- Tributação, comunicando que esta Comissão
veis as proposições que relaciona, apreciadas concluiu pela inadequação financeira e orçamen-
por este Órgão Técnico em 9-4-96. 11098 tária e, no mérito, pela rejeição do PL nQ 934/95,

Nl! 55/96 - Do Senhor Deputado Aloysio do Senado Federal (PLS nº 92/91 )....................... 11100
Nunes Ferreira, Presidente da Comissão de Nl! 28/96 - Do Senhor Deputado Delfim
Constituição e Justiça e de Redação, comunican- Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
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- Da Senhora Deputada Alcione Athayde,
requerendo a redistribuição do PL nº 156-C/91 à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, principalmente tendo em vista
inovação representada pelas emendas do Sena-
do Federal àquela proposição .

- Do Senhor Deputado Celso Russoman
no, requerendo retificação no Avulso do PL nº
1.585/96, de sua autoria, encaminhado à Mesa
no dia 6-3-96, por um lapso de digitação .

- Do Senhor Deputado Jair Bolsonaro, re-
querendo a retirada do PL nº 4.690/94 .

- Do Senhor Deputado José Carlos Vieira,
requerendo a audiência da Comissão de Seguri-
dade Social e Família, para o PL nº 768/95 .

- Do Senhor Deputado Nilmário Miranda,
requerendo a retirada do PL nº 156/95 .

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei nº 1.087-A, de 1995 (Do Po
der Executivo) Mensagem nº 1.075/95 - Dá nova
redação a dispositivos da Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto
dos Militares. Pendente de pareceres das Comis
sões de Defesa Nacional; de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação .

Projeto de Lei nº 2.461-0, de 1989 - Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 2.461-C,
de 1989, que altera o art. 191 do Código de Pro-
cesso Civil .

Projeto de Lei nº 2.787-C, de 1992 (Do Sr.
Elias Murad) - Dispõe sobre aplicações financei
ras de entidades filantrópicas e sem fins lucrati
vos que participam do Sistema Único de Saúde
(art. 199 da Constituição Federal); tendo parece-
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Tributação, comunicando que esta Comissão Administração e Serviço Público, comunicando
concluiu pela inadequação financeira e orçamen- que esta Comissão rejeitou o PL nº 375/95.., 11101
tária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Nº 72/96 - Do Senhor Deputado Nelson
nº 732/95, do Senhor Angelo Queiroz................... 11100 Otoch, Presidente da Comissão de Trabalho, de

Nº 29/96 - Do Senhor Deputado Delfim Administração e Serviço Público, comunicando
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e que esta Comissão rejeitou o PL nº 851/95.......... 11102
Tributação, comunicando que esta Comissão Nº 73/96 - Do Senhor Deputado Nelson
concluiu pela adequação financeira e orçamentá- Otoch, Presidente da Comissão de Trabalho,
ria e, no mérito, pela rejeição do PL nº 986/95. .... 11100 de Administração e Serviço Público, comuni-

Nº 36/96 - Do Senhor Deputado Delfim cando que esta Comissão rejeitou o PL nº
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e 4.519-A/94............................................................. 11102
Tributação, comunicando que esta Comissão opi- Nº 74/96 - Do Senhor Deputado Nelson
nou pela adequação financeira e orçamentária e, Otoch, Presidente da Comissão de Trabalho, de
no mérito, pela rejeição do PLP nº 21/95.............. 11100 Administração e Serviço Público, comunicando

Nº 39/96 - Do Senhor Deputado Delfim que esta Comissão rejeitou o PL nº 129/95. .. 11102
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e Nll 75/96 - Do Senhor Deputado Nelson
Tributação, comunicando que esta Comissão opi- Otoch, Presidente da Comissão de Trabalho, de
nou pela adequação financeira e orçamentária e, Administração e Serviço Público, comunicando
no mérito, pela rejeição do PLP nl! 101/92. 11100 que esta Comissão rejeitou o PL nº 823/96. 11102

Nº 40/96 - Do Senhor Deputado Delfim REQUERIMENTOS
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que esta Comissão opi
nou pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do PLP nl! 1/95................ 11100

Nº 41/96 - Do Senhor Deputado Delfim
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que esta Comissão opi
nou pela inadequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 43/95. .... 11100

Nº 42/96 - Do Senhor Deputado Delfim
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que esta Comissão
concluiu pela inadequação-financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela rejeição do PL nº
4.152/93................................................................. 11100

Nll 43/96 - Do Senhor Deputado Delfim
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela rejeição do PL nl!
2.787/92. 11101

NI! 45/96 - Do Senhor Deputado Delfim
Netto, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que esta Comissão opi
nou pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do PLP nº 81/91.............. 11101

Nº 68/96 - Ou Senhor Deputado Osmânio
Pereira, Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência, da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, comunicando que declarou, em Reunião
Ordinária qo dia 10-4-96, prejudicado o PL nº
908/95, em virtude da aprovação pelo Plenário da
Casa, em 6-2-96, do PL nº 2.942/92, que trata de
matéria análoga... 11101

Nº 71/96 - Do Senhor Deputado Nelson
Otoch, Presidente da Comissão de Trabalho, de
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res: da Comissão de Seguridade Social e Famí- de Seguridade Social e Família, pela aprovação,
lia, pela aprovação, com emendas, e rejeição da com subemenda; da Comissão de Defesa do
emenda apresentada na Comissão de Minas e Consumidor, Meio A",!biente e Minorias, pela
Energia, em audiência, pela aprovação; e da Co- aprovação, com subemelnda; e da Comissão de
missão de Finanças e Tributação, pela inadequa- Constituição e Justiça e de Redação', pela consti-
ção financeira e olÇamentária e, no mérito, pela tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
rejeição. 11106 das emendas oferecidas em Plenário, e das su-

Projeto de Lei n2 3.190-D, de 1992 (Do Se- bemendas das Comissões de Seguridade Social
nado Federal) PLS n2 273/91 - Transfere ao do- e Família e de Defesa do Consumidor, Meio Am-
mínio do Estado de Roraima terras pertencentes biente e Minorias. 11127
à União e dá outras providências; tendo parece- Projeto de Lei nº 3.618-B, de 1989 (Da Srl'
res: da Comissão de Defesa Nacional, pela apro- Rita Camata) - Dá nova redação ao art. 136 da
vação; da Comissão de Defesa do Consumidor, Consolidação das Leis do Trabalho; tendo pare-
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação, com ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
emenda; da Comissão de Trabalho, de Adminis- de Redação, pela constitucionalidade, juridicida-
tração e Serviço Público, pela aprovação, com de e técnica legislativa; da Comissão de Traba-
emendas; e da Comissão de Constituição e Justi- lho, de Administração e Serviço Público, pela
ça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi- aprovação deste, com emenda, e pela prejudicia-
cidade e técnica legislativa deste, da emenda Iidade dos de nºs 375/91 e 659/91, apensados; e
oferecida na Comissão de Constituição e Justiça da Comissão de Finanças e Tributação, pela re-
e de Redação e da Emenda nº 2 da Comissão de jeição deste e dos de nºs 375/91 e 659/91, apen-
Trabalho, de Administração e Serviço Público, sados, contra o voto em separado do Sr. César
pela inconstitucionalidade da emenda da Comis- Souza. Pareceres à Emenda Oferecida em Ple-
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e nário: da Comissão de Trabalho, de Administra-
Minorias e da Emenda n2 1 da Comissão de Tra- ção e Serviço Público, pela aprovação, com su-
balho, de Administração e Serviço Público........... 11115 bemenda; da Comissão de Finanças e Tributa-

Projeto de Lei n2 3.231-B, de 1989 (Do Sr. ção, pela adequação financeira e olÇamentária e,
Francisco Amaral) - Dispõe sobre a indenização no mérito, pela aprovação, contra o voto em se-
de férias; tendo pareceres: da Comissão de parado do Sr. José Fortunati; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti- Constituição e Justiça e de Redação, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa..... 11134
com emenda; da Comissão de Trabalho, de Ad- Projeto de Lei nº 4.496-C, de 1994 (Do Tri-
ministração e Serviço Público, pela aprovação, bunal Superior do Trabalho) - Cria cargos no
com adoção da emenda da Comissão de Consti- Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
tuição e Justiça e de Redação, com subemenda; Tribunal Regional do Trabalho da 181 Região e
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela dá outras providências; tendo pareceres: da Co-
aprovação, com adoção da subemenda da Co- missão de Trabalho, de Administração e Serviço
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação, com emenda; da Co-
Público. Pareceres à Emenda oferecida em Ple- missão de Finanças e Tributação, pela adequa-
nário: da Comissão de Trabalho, de Administra- ção financeira e orçamentária deste e da emenda
ção e Serviço Público, pela rejeição; e da Comis- adotada na Comissão de Trabalho, de Adminis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela tração e Serviço Público; e da Comissão de
prejudicialidade. A Comissão de Finanças e Tri- Constituição e Justiça e de Redação, pela consti-
butação declarou a prejudicialidade da emenda tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
oferecida em Plenário, por ofício........................... 11121 deste, com emenda, e da emenda da Comissão

Projeto de Lei n2 3.28~B, de 1989 (Do Sr. de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
Neuto de Conto) - Dispõe sobre a obrigatorieda- com subemenda. 11141
de da inserção do nome comercial dos corantes, Projeto de Lei n2 4.831-D, de 1990 -
conservantes e estabilizantes ou similares nas Emendas do Senado ao Projeto de Lei n2

embalagens dos produtos; tendo pareceres: da 4.831-e, de 1990, que dispõe sobre o funciona-
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- mento de Banco de Olhos e dá outras provi-
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técni- dências. 11149
ca legislativa; da Comissão de Seguridade Social IV - Pequeno Expediente
e Família, pela aprovação; e da Comissão de De- LAEL VARELLA - Considerações da So-
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, ciedade Brasileira de Defesa da Tradição, Famí-
pela aprovação, com emendas. Pareceres às lia e Propriedade - TFP - sobre a tragédia de EI-
Emendas Oferecidas em Plenário: da Comissão dorado dos Carajás, Estado do Pará. 11151
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NILSON GIBSON - Elevação do índice de
desemprego no País. Riscos de suspensão dos
investimentos extemos no BrasiL........................ 11155

EDUARDO JORGE - Despacho exarado
pelo Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Subprocu
rador-Geral da República, a propósito de repre
sentação encaminhada pelo orador sobre ilegali
dade da privatização e terceirização dos serviços
públicos de saúde............ 11156

JOÃO COSER - Manifestação de repúdio
do povo capixaba pela morte de trabalhadores
rurais sem terra em conflito com policiais milita
res no Município de Eldorado dos Carajás, Esta
do do Pará. Descaso do Governo Federal pelo
problema agrário no País. Aprovação, pela Casa,
do projeto de lei sobre o estabelecimento de rito
sumário nos processos de desapropriação de ter-
ras para fins de reforma agrária. 11161

IVO MAINARDI - Urgente definição de po"
lítica agrícola para o Brasil. :;. 11162

PAULO FEIJÓ - Anúncio da candidatura
do orador a Prefeito Municipal de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. 11163

PAULO PAIM - Reposição integral da infla-
ção no reajuste do salário mínimo. 11164

GONZAGA PATRIOTA - Morte de traba
lhadores rurais sem terra em conflito com poli
ciais militares no Município de Eldorado dos Ca
rajás, Estado do Pará. Urgente adoção da refor-
ma agrária no País. 11165

JAIR BOLSONARO - Uso, pelos norte
americanos e pelo Partido dos Trabalhadores 
PT - da questão indígena e da reforma agrária,
respectivamente, para barganha econômica e po-
lítica no País. 11165

IVAN VALENTE - Lançamento, pelos edu
cadores do País, do Manifesto Educação, Demo-
cracia e Qualidade SociaL..... 11166

ADELSON RIBEIRO - Conveniência de
elaboração e aplicação das políticas agrícola e
agrária como forma de contenção do agravamen
to dos conflitos sociais. Requisitos para definição
de política rural. .,. 11167

EURípEDES MIRANDA - Alterações pro
postas pelo Relator Moreira Franco na Proposta
de Emenda à Constituição nº 173-A, de 1995, so-
bre a administração pública. 11168

CLÁUDIO CAJADO - Agravamento dos con
flitos agrários no País. Repercussão intemacional
negativa dos acontecimentos. Aprovação, pela Co
missão de Viação e Transportes, de substitutivo ao
Projeto de Lei nº 1.309, de 1995, sobre autorização
aos sem-terra de plantio ao longo das rodovias, nas
faixas de domínio público. . 11169

CARLOS NELSON - Despropósito da ree-

leição dos detentores de cargos públicos executi-
vos no País. 11169

LEONEL PAVAN - Criação da Secretaria
Nacional da Pesca. Artigo Receita de peixe es
caldado, de autoria do Sr. Giacomo Vicente Per
ciavalle, Presidente do Sindicato da Indústria da
Pesca de Itajaí, publicado na revista Expressão. 11171

ELlSEU PADILHA - Editorial O outro lado da
moeda, publicado no jornal Folha de S. Paulo. ...... 11173

JOSÉ PIMENTEL - Artigo Eldorado, terra
sem justiça, do ex-Deputado José Dirceu, publi-
cado no jomal Folha de S. Paulo. 11174

ANTÔNIO DO VALLE - Problemática do
aumento da dívida interna brasileira. 11175

HAROLDO LIMA - Inconveniência da pre
tendida utilização, pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, das Forças Armadas no cam
bate ao narcotráfico. Anúncio da apresentação de
requerimento de informações ao Estado-Maior
das Forças Armadas sobre o assunto.... 11177

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Utiliza-
ção do metil-tércio-butil-éter - MTBE - na gasoli-
na, em substituição ao álcool anidro. . 11178

BETa LÉLlS - Críticas à política de desen
volvimento do Govemo Fernando Henrique Car
doso, alheia às principais questões sociais do
País. Agravamento da miséria no interior do Es-
tado da Bahia.. 11179

REMI TRINTA - Aprovação do Projeto de
Lei nº 1.321, de 1995, de autoria do orador, proi
bitivo da substituição de livros didáticos nas esco-
las de ensino fundamental e médio. 11180

VANESSA FELlPPE - Elogio à Associação
Brasileira da Indústria Farmacêutica - ABIFAR
MA - ao Programa Comunidade Solidária e ao
Mmistério da Saúde pela iniciativa de parceria e
apoio ao Programa de Agentes Comunitários de
Saúde - PACS. Realização, no Auditório do Es
paço Cultural da Câmara dos Deputados, de lei
lão beneficente de tela do desfile da Escola de
Samba Mocidade Independente de Padre Miguel,
Estado do Rio de Janeiro. 11181

ANTONIO KANDIR - Transcurso do 81º
aniversário do genocídio de armênios pelo Impé-
rio Otomano. 11181

GILNEY VIANA - Realização do I Seminá
rio Nacional da Radiodifusão Comunitária. Pro
moção de seminário sobre aposentadoria dos do
centes das universidades públicas e privadas.
Manifesto à sociedade brasileira Educação, de
mocracia e qualidade social. Acordo celebrado
entre o Governo do Estado do Mato Grosso, inte
grantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra e o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA - para promoção de
reforma agrária no Estado. 11182
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ALCIDES MODESTO - Inexistência de versário da elevação de D. Eugênio de Araújo
ação política govemamental para implementação Sales a Cardeal da Arquidiocese do Rio de Ja-
de justa reforma agrária. Contrariedade ao veto neiro, Estado do Rio de Janeiro. 11191
govemamental ao projeto de lei de reassenta- MARIA VALADÃO - Morte de trabalhado-
mento em áreas de utilidade pública..................... 11183 res rurais sem terra em conflito com policiais mili-

ALDO ARANTES - Greve dos servidores tares no Município de Eldorado dos Carajás, Es-
públicos federais. Protesto contra a morte de tra- tado do Pará. Necessidade de exame da questão
balhadores rurais sem terra no sul do Pará. Ur- fundiária brasileira. Morosidade do Instituto Na-
gente apreciação das matérias sobre reforma cional de Colonização e Reforma Agrária - IN-
agrária em tramitação no Congresso NacionaL.. 11183 CRA - na análise de processos de desapropria-

WILSON BRAGA - Invasão de proprieda- ção de terras para fins de reforma agrária............ 11192
des rurais no Município de Sapé, Estado da Pa- NELSON MARQUEZELLI - Execução, pela
raíba. Morosidade do Instituto Nacional de Colo- Delegacia Federal do Ministério da Agricultura,
nização e Reforma Agrária - INCRA - na análise do Abastecimento eda Reforma Agrária, no Es-
de processos de desapropriação em áreas de tado de São Paulo, do Programa de Qualidade
conflito no Estado. 11184 Total, lançado pela Pasta. 11193

ANA JÚLlA - Responsabilidade do Gover- CONFÚCIO MOURA - Não-aplicação, pelo
no Femando Henrique Cardoso pela morte de Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri-
trabalhadores rurais sem terra no interior do. ES"-" cos e da Amazônia Legal, de recursos na região
tado do Pará. Efeitos maléficos dos cortes orça- Norte do País......................................................... 11193
mentários de verbas destinadas ao setor agrário LAURA CARNEIRO - Fortalecimento das
nacional. .. 11185 Guardas Municipais. 11194

JAIR MENEGUELLI - Não-especificação, FERNANDO ZUPPO - Injustificável demo-
pelo Governo Federal, do prazo de vigência do ra, pelo Instituto Nacional de Seguro Social, no
contrato temporário de trabalho. Incoerência do pagamento do crédito acidentário. Artigo sobre o
projeto de lei de iniciativa governamental sobre tema, de autoria do Juiz do 2!! Tribunal de Alçada
regulamentação das greves. 11186 Cível, Dr. Luiz Fernando Gama Pellegrini, publi-

FERNANDO GONÇALVES - Conveniência cado em edição das Notícias forenses. 11195
de amplo debate nacional de avaliação das priori- CUNHA BUENO - Apresentação de reque-
dades para o soerguimento do sistema produtivo rimento de informações ao Ministério da Justiça
e combate ao desemprego no País. 11187 sobre denúncias de pagamento de propinas a

COSTA FERREIRA - Oportunidade do rea- membros do Poder Executivo pela montadora de
juste dos vencimentos do funcionalismo público automóveis Fiat. ,. 11196
civil e militar. 11188 VALDIR COLAno - Realização da VIII

PAULO ROCHA - Apuração de responsa- FEMI - Festa Estadual do Milho -, em Xanxerê,
bilidade e punição dos culpados pela tragédia Estado de Santa Catarina. 11197
ocorrida com os trabalhadores rurais sem terra LUIZ DURÃO - Inexistência de solução de-
do Município de Eldorado dos Carajás, Estado do finitiva para o encaminhamento da questão do
Pará. 11188 exercício profissional de odontólogos brasileiros

CIRO NOGUEIRA - Prévia autorização por em Portugal. 11198
escrito do assinante para uso do prefixo telefôni- JOSÉ CARLOS LACERDA - Excessivo
co 900.................................................................... 11189 reajuste das mensalidades pagas aos planos de

AUGUSTO CARVALHO - Nota TCU inves- saúde no País......... 11199
tigará contratos de edição das listas telefônicas, FRANCISCO DORNELLES - Organização,
publicada pelo jomal Correio Braziliense, sobre pela Federação das Indústrias do Estado do Rio
ilicitude no contrato da Telebrasília com a Empre- de Janeiro _ FIRJAN -, de evento com vistas à
sa ListeL............................................................... 11190 realização, pelas classes política e empresarial,

CHICO VIGILANTE - Convite para ato de de trabalho integrado em tomo de prioridades
solidariedade aos mortos de Eldorado dos Cara- para a retomada do desenvolvimento econômico
jás, no Palácio do Governo do Distrito F~deral..... 11191 do Estado.... 11200

AGNELO QUEIROZ - Transcurso do 362 CLÁUDIO CHAVES - Excesso de peso
aniversário da fundação de BrasOia - 21 de abril. das mochilas carregadas pelos estudantes. Con-
Implantação do Fundo Constitucional do Distrito veniência de realização de campanha educativa
Federal. Exploração do potencial turístico da Ca- junto às escolas e à população para racionaliza-
pital da República. 11191 Cão do material didático e dos horários das aulas. 11200

AYRTON XEREZ - Transcurso do 25!! ani- FAUSTO MARTELLO - Redução dos en-
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cargos sociais incidentes sobre as folhas de pa- Avaliação dos aspectos econômicos e políticos
gamento para solução do problema do desem- relacionados com a questão........... 11210
prego no Brasil, ao ensejo do transcurso do Dia LUIZ BUAIZ - Restrições quanto ao mérito
do Trabalho.. 11201 da proposta de reforma da Previdência Social

SANDRO MABEL - Desempenho da In- aprovada pela Casa............................................... 11222
dústria Química do Estado de Goiás -IQUEGO.. 11201 ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -

SERAFIM VENZON - Necessidade de Indefinição do Governo Federal sobre o aumento
adequatão da legislação brasileira para imple- do salário mínimo. "!"ranscurso do aniversário da
m~ntação da reforma agrária. Posse do novo Associação dos Fiscais da Previdência - ANFIP.

~~~~~:aR~~~:j:~~i~e~i~~:: L~~~.~~.~~~~~- 11202 ~:~~~::~~~~~~.~ ..~~..~.~.~~~~ ..~~~~~..~~~~..~ 112~4
J' RICARDO IZAR - Agressões israelenses SANDRA STARLlNG (Como Líder) - Co-
a0 Líbano, em descumprimento de resoluções da brança ao Presidente Fernando Henrique Cardo-
Organização das Nações Unidas - ONU. Desvio so e às lideranças governistas de providências
dos fatos nas análises, pela mídia, do incidente concretas para implementação da reforma agrá-
envolvendo sem-terras e Polícia Militar em Eldo- ria no País :-........................................... 11229
rado dos Carajá~, Fqt:>do do Para. 11203 JOSÉ ANíBAL (Como Líder) - Aprovação,

PAULO HESLANDER - NdCessidade de pela Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
implementação da reforma agrária no País para dação, de proposição de interesse dos trabalha-
superação dos conflitos no campo e de reconhe- dores rurais sem terra. 11230
cimento do valor das Polícias Militares na manu- WILSON CAMPOS (Pela ordem) - Falta de
tenção da ordem pública..................... .... ........ ...... 11205 repasse, pelo Governo Federal, de recursos à

PEDRO IRUJO - Tragédia ocorrida em Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Salvador, Estado da Bahia, em decorrência das Francisco - CODEVASF. Crise do pólo gesseiro do
chuvas. Urgente liberação de recursos orçamen- Araripe, no Estado de Pernambuco. Anúncio de
tários para implantação do Plano de 9cupação apresentação de emendas à Medida Provisória nl2

do Solo Urbano do Município................................ 11205 1.393, de 1996, relativa à concessão de benefícios
JOSÉ CARLOS VIEIRA - Lançamento, fISCais e econômicos à indústria automobilística. ..... 11231

pela Associação Brasileira da Indústria Farma- SOCORRO GOMES (Pela ordem) - Rela-
cêutica (ABIFARMA). '1 iniciativa de apoio ao tório da Comissão Externa da Casa destinada à
Programa de Agentes de Saúde. 11205 apuração da tragédia ocorrida com trabalhadores

PEDRO CORRÊA - Desempenhq da Fun- rurais sem terra no Município de Eldorado dos
dação Nacional de Saúde. Participação Ido órgão Carajás, Estado do Pará. 11233
na Comissão Organizadora da X Confer~ncia Na- MATHEUS SCHMIDT (Como Líder) - Rei-
cional de Saúde... 11206 vindicações do Partido Democrata Trabalhista -

ADÃO PRETTO - Urgência naiJ,plemen- PDT - de implementação da reforma agrária. ...... 11234
tação da reforma agrária. Caráter de d~."liberação SÉRGIO MIRANDA (Como Líder) - Apoia-
das ações governamentais de repressãb ao Mo- mento às propostas da Comissão Externa da
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem rerra..... 11207 Casa destinada à apuração da tragédia ocorrida

ILDEMAR KUSSLER - Interesse de em- com trabalhadores rurais sem terra no Município
presários taiwa~eses no setor algodoeiro do Es- de Eldorado dos Carajá~, Estado do Pará. 11234
tado de RondÔnia. 11207 VI - Ordem do Dia

JORGE TADEU MUDALEN - Transcurso PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
do aniversário de fundação do Município de Len- em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
çóis Paulista, Estado de São Paulo - 28 de abril. 11208 n2 203-A, de 1995, que aprova o texto da Resolu-

ERALDO TRINDADE - Requerimento de ção A.735(18), da Organização Marítima Intema-
Projeto de Resolução para instalação de Co- cional - IMO -, aprovada em 4 de novembro de
missão Parlamentar de Inquérito - CPI - para 1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva
investigação do setor de transporte de combus- da IMO. 11237
tíveis. 11209 Encerramento da discussão. 11237

V - Grande Expediente Votação do projeto e da redação final. Apro-
YEDA CRUSIUS - Quadro de desemprego vados...................................................................... 11237

no País e no mundo. Propostas do Partido da So- Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
cial Democracia Brasileira - PSDB - para gera- dera!. 11238
ção de novos empregos. Maior participação da PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
Câmara dos Deputados quanto a esse problema. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
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nll 221-A, de 1995, que aprova o texto da Resolu- Usou da palavra o Sr. Deputado ANTÔNIO
ção (42) 3 da Assembléia-Geral do Instituto Inter- GERALDO, Relator da matéria. 11242
nacional para a Unificação do I Direit~ Privado Usaram da palavra para orientação <!as
(UNIDROIT), adotada em sua 42 sessao, em 12 respectivas bancadas os Srs. Deputados JOAO
de dezembro de 1989, pela qual se introduz PAULO SíLVIO ABREU ALDO ARANTES ALE-
emenda ao parágrafo primeiro do artigo VI de seu XANDRE CARDOSO GERSON PERES 'AYR-
Estatuto Orgânico.................................................. 11238 TON XEREZ, GEDDÉL VIEIRA LIMA, INOcÊN-

Encerramento da discussão. 11238 CIO OLIVEIRA....................................................... 11242
Votação do projeto e da redação final. Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Aprovados.............................................................. 11238 do GERSON PERES. 11'244
Encaminhamento da matéria ao Senado Usaram da palavra para orientação das

Federal................................................................... 11238 respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, CONI PERI~LO, PAULO ROCHA, ALDO ARAN-

em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo TES, IT:JOCENCIO OLIVEIRA, MARCONI PERIL-
nll 224-A, de 1995, que aprova o texto do Estatu- LO, SILVIO ABREU, GEDDEL VIEIRA LIMA,
to da Conferência de Haia de Direito Intemacio- MARCONI PERILLO, PA~LO ROCHA, AYRTON
nal Privado, aprovado na VII Conferência, realiza- XEREZ, EDINHO ARAUJO, PAULO ROCHA,
da de 9 a 31 de outubro de 1951. 11239 GERSON PERES, PAULO ROCHA, AYRTON

Votação de requerimento de retirada do XEREZ................................................................... 11244
projeto da pauta. Aprovado. 11239 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Discussão, do ANTONIO GERALDO : :.......... 11245
em tumo único do Projeto de Decreto Legislativo Usaram da palavra para onentaçao das

II de' respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
n 231-A, !995, ,que aprova o texto~o Acordo CÊNCIO OLIVEIRA MARCONI PERILLO SÉR-
de Cooperaçao Mutua para a Reduçao da De- "
manda, Prevenção e Uso Indevido e Combate à GIO AROUCA! WOLNEY QUEIROZ, PAULO
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes, ROCHA, INOCENCIO OLIVEIRA, MARCONI PE-
celebrado entre o Govemo da República Federa- RILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GERSON PE-
tiva do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da RES, MARIA ELVIRA, AYRTON XEREZ, EDSON

mé · .. EZEQUIEL, PAULO ROCHA, AYRTON XEREZ,
A nca, em Brasíha, em 12 de abnl de 1995. 11239 MARIA ELVIRA INOCÊNCIO OLIVEIRA AYR-

Encerramento da discussão. 11239 TON XEREZ, MARCONI PERILLO, NICIAS RI-
Votação do projeto e da redação final. BEIRO, JOSÉ LUIZ CLEROT, PAULO ROCHA,

Aprovados.............................................................. 11239 AYRTON XEREZ, CECI CUNHA, AYRTON XE-
Encaminhamento da matéria ao Senado REZ, JOSÉ LUIZ CLEROT, PAULO ROCHA,

Federal................................................................... 11240 INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO,
. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão ANTÔNIO GERALDO, MARCONI PERILLO,
em tumo único do Projeto de Lei nll 4.591-A, de VALDIR COLATTO, PAULO ROCHA, GERSON
1994, que dispõe sobre a Política Nacional de PERES, T:JICIAS RIBEIRO, INOCÊNCIO OLlVEI-
Drogas e dá outras providências........................... 11240 RA, JOSE LUIZ CLEROT, MARCONI PERILLO,

_ .. PAULO ROCHA, GERSON PERES, MARCONI
. V~taçao d~ requenmento ~e adiamento da PERILLO, PAULO ROCHA, MARCONI PERIL-

dlscussao do prOjeto por 10 sessoes.................... 11240 LO, PAULO ROCHA, MARCONI PERILLO, ED-
Aprovado...................................................... 11240 SON EZEQUIEL CECI CUNHA 11245
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão Usou da ~alavra pela ord~;;;·~~~~··~tifi~~-

em primeiro turno da Proposta de Emenda à ção de voto o Sr. Deputado ARMANDO ABíLlO. . 11247
Constituição nll 41-B, de 1991, que dá nova reda- PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Encerra-
ção ao § 4ll do art. 18 da Constituição FederaL.. 11240 -mento de votaçao. 11247

Encerramento da discussão. 11240 Rejeição do substitutivo da Comissão Es-
Votação do substitutivo da Comissão Espe- pecial...................................................................... 11247

cia!.......................................................................... 11240 Votação da Proposta de Emenda à Consti-
Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- tuição nll 41-B, de 1991. 11252

putados INOCÊNCIO OLIVEIRA, PAULO Ro- Usaram da palavra para orientação das
CHA. 11240 respectivas bancadas os Sm. Deputados GER-

Usaram da palavra para encaminhamento SON PERES, MARCONI PERILLO, PAULO RO-
de votação os Srs. Deputados LUIZ CARLOS CHA, SÉRGIO MIRANDA, MATHEUS SCHMIDT,
HAULY, CÉSAR BANDEIRA................................. 11241 AYRTON XEREZ, MICHEL TEMER, INOCÊN-
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CIO OLIVEIRA, ALEXANDRE CARDOSO, PAU· CHEDID; CUNHA BUENO; CIRO NOGUEIRA;
LO ROCHA, EDINHO ARAÚJO INOC~NCIO FRANCISCO DORNEllES E ANTONIO KAN-
OLIVEIRA, PAULO ROCHA, EDINHO ARAÚJO, DIR; FAUSTO MARTELLO; UBALDINO JÚNIOR
AYRTON XEREZ, MARIA ELVIRA, EDINHO E OUTROS; JÚLIO REDECKER E OUTROS;
ARAÚJO, PAULO ROCHA, HÉLIO ROSAS. 11252 SANDRO MABEL; MAX ROSENMANN; LIMA

Usou da palavra pela ordem, para registro NETTO; ARY KARA; ZULAI~ COBRA; SEVERI-
de voto, o Sr. Deputado SARNEY FILHO............. 11253 NO CAVALCANTI; VALDEMAR COSTA NETO;

Usaram da palavra para orientação das NE~SON MARCHEZAN E OUTROS; ROMEL
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTÓ- ANISIO E OUTROS; JAIME MARTINS; MILTON
NIO AURELIANO CHICO VIGILANTE BASíLIO TEMER E OUTROS; ZAIRE REZENDE; EDUAR-
VILLANI EDINHO ARAÚJO CHICO VIGILANTE DO JORGE; ERALDO TRINDADE; NILMÁRIO
EDSON' SOARES, CHICO VIGILANTE, GER~ MIRANDA; HERCULANO ANGHINETTI; INÁCIO
SON PERES, AYRTON XEREZ, INOC~NCIO ARRUDA; MARCELO TEIXEIRA; GERSON PE-
OLIVEIRA. 11254 RES E OUTROS; ELlSEU PADILHA.................... 11260

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- AGNALDO TIMÓTEO (Pela ordem) - Elo-
mento da votação.................................................. 11254 gio' aos Advogados Valmor Giavarina e Admar

Aprovação da proposta de emenda. 11254 G~nzaga Neto. pelo ~sforço para.a~ulação, pelo
Retemo da matéria à Comissão Especial T~bunal Su~nor Eleitoral, de declSao do TRE do

para elaboração da redação do segundo turno. ... 11254 RIO de JaneIro de cassação dos mandatos de
MILTON TEMER (Pela ordem) _ Recompo- Parlamentares :.. 11262

sição das assinaturas necessárias para tramita- Usaram da palavra pela ord~m para regls-
ção do projeto de resolução que dispõe sobre a tro de voto os Srs. Deputados LUIS BARBOSA,
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito ALCES:E ALM~IDA. 11262
sobre o Sistema Financeiro Nacional..................... 11259 JULIO CESAR (Pela ordem) - Assassinato

BASíLIO VILLANI (Pela ordem) - Participa- do Prefeit? C:ésar Leal, do Município de Altos, Es-
ção cio Sr. Andrea Sandro Calabi e do Secretário tado do Plaul.......................................................... 11262
de Planejamento em reunião na Comissão Mista VII - Comunicações Parlamentares
de. Plan~s e.Orçamentos P?~ discussão sobre a ÁTILA LINS - Ameaça de golpe militar no
Lei de Dlretnzes Orçamentánas............................ 11259 Paraguai................................................................. 11262

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação CORIOLANO SALES - Transcurso do cin-
de ~equerime~t0l! de urgência para tramitaç~o do qüentenário da Universidade Federal da Bahia _
Projeto de leI n 1.417, de 1996, de autona da UFBA. Necessidade de destinação de verbas fe-
~omi~ão P~arrn:ntar de .Inquérito des~nada a derais à instituição. 11263
investigar a situaçao dos' bIngos no BrasIl. Apro- INÁCIO ARRUDA _ Anúncio de apresenta-
vado :..... 11259 ção de projeto de lei que regulamenta os serviços

Usou da palavra pela ordem, para regIStro de distribuição de gás combustível canalizado.
de voto, a S,. Deputada ~ITA CAMATA :,:. 11259 Críticas à política educacional imposta pelo prole-

PRESIDENTE (luiS Eduardo) - Votaçao to neoliberal. Inoportunidade do Projeto de Lei nl!
de requerimento de urgência para apreciação do 1.603 de 1995 do Poder Executivo sobre a or-
Projeto de Le~ nl! 1.786, de 1996, de autoria do gani~ção da r~de federal de educação profissio-
Poder EXecutiVO, que acrescenta parágrafo ao nal. Manutenção do atual sistema público de en-
art. 21!, da ~i nl! 9.114, de 17 de o~ubro de sino tecnológico do País. Transcurso do 861! ani-
1995, que dISpõe sobre as transferências de ofi- versário de criação da Escola Técnica Federal do
ciais entre os diversos corpos e quadros de ofi- Ceará. ............................................•....................... 11263
ciais da Marinha. 11259 CHICO VIGILANTE - Discriminação contra

Aprovado...................................................... 11260 o trabalhador rural brasileiro. Despropósito da
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação transferência, pelo Presidente da República, de

de requerimento de urgência para o Projeto de responsabilidade ao servidores do Incra pela ino-
Lei n!! 1.087, de 1995, de autoria do Poder Exe- perância do processo da reforma agrária. Proble-
cutivo, que dá nova redação ao dispositivo da Lei mática salarial dos servidores públicos federais.
nl! 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe Defesa da equiparação salarial entre os servido-
sobre o estatuto dos militares. 11260 res da Câmara dos Deputados e do senado Fe-

Aprovado...................................................... 11260 deral. Necessidade de reforma agrária no Brasil.
Apresentaram proposições os Srs. Deputa- Punição dos assassinos de trabalhadores rurais

dos AGNELO QUEIROZ; ÁTILA LINS; VALDIR no País. Promoção, pelo Govemador Cristovam
COLATTO; HAROLDO LIMA; MARQUINHO Buarque, do Distrito Federal, de ato em defesa
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da reforma agrária e em solidariedade às vítimas b} Comissão de Finanças e Tributação, n2

da tragédia ocorrida com trabalhadores rurais em 8, de 24-4-96 :.. 11335
Eldorado dos Carajás, Estado do Pará. 11273 c} Comissão de Relações Exteriores, n2 6,

HÉLIO ROSAS - Conseqüências do adi- de 24-4-96 :; :................................... 11335
cionamento do aditivo MTBE à gasolina em d} Comissão de Seguridade Social e Famí-
substituição ao álcool anidro. Convite aos pa~i- lia, n2 6, de 24-4-96. 11335
cipantes da Frente Parlamentar Sucroalcoolelra
para reunião destinada à discussão do assun- 5 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
to............................................................................ 11274 a} Comissão de Agricultura e Polícia Rural,

ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) - So- n2 4, de 24-4-96. 11336
Iidariedade do Congresso Nacional ao Presidente b} Comissão de Relações Exteriores, n2 2,
da República pelos recentes conflitos ocorridos de 24-4-96.............................................................. 11336
no País................................................................... 11276 DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-

VIII- Encerramento PUTADO GERSON PERES, PARA UMA QUES-
2 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO TÃO DE ORDEM, DURANTE A ORDEM DO DIA
N2s 1.515 a 1.535, 1537 a 1569/96............. 11296 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
3 - DIVERSOS DEPUTADOS REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL
a} Departamento de Finanças: Prestação DE 1996, RETIRADO PELO ORADOR PARA

de contas analítica do Fundo Rotativo, referente REVISÃO - Questão de ordem sobre ocorrência
. d 11331 de erro de fato, com alteração de mérito, em vir-ao mês de fevereIro e 1996 .

11335 tude do acolhimento de emenda redacional ao in-
b} IPC - Portaria n

2
063/96......................... ciso 111 do art. 18 do Projeto de Lei nQ 824, de

COMISSÃO 1991, procedimento defeso pelo § 22 do art. 120
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS do Regimento Intemo. 11336
a} Comissão de Defesa Nacional, n2 3, de 6 - MESA

24-4-96. 11335 7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - COMISSÕES

Ata da 57! Sessão, em 24 de abril de 1996
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim
1º Vice-Presidente; Wilson Campos, 1º Secretário;Albérico Filho

§ 2º do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECERAM OS SE
NHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Luiz Piauhyllno
Wilson Braga

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Bloco
- PPB; Gervásio Oliveira - PSB; Murilo Pinheiro - Blo
co - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos
- Bloco - PFL; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
AntOnio Brasil - Bloco - PMDB; Elcíone Barbalho 
Bloco - PMDB; Gerson Peres - Bloco - PPB; Gio
vanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco 
PTB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos 
Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgnio - PSDB; Claudio Chaves - Blo
co - PFL; João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB;



Pernambuco

Alagoas

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

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Marcelo
Deda - PT; Pedro Valadares - Bloco - PMN; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.

Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Arman
do Abílio - Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco 
PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Freire
Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB;
Roberto Paulino - Bloco - PMDB.

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga P8'lriota 
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira 
Bloco - PFL; José Chaves - PSDB; José Jorge 
Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco 
PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricardo· Heráclio
- PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Sérgio Guer
ra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Wol
ney Queiroz - PDT.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco
- PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis
Bloco - PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Co
riolano Sales - PDT; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Fernando Gomes - Bloco - PTB; Geddel
Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi
- Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almei
da - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival
Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco
- PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude 
Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz
Braga - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB; Nestor
Duarte - Bloco - PMDB; Pedro Irujo - Bloco 
PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto San
tos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PFL; Sér
gio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Sima-

Ary Valadão - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquia
des Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PFL; Davi Alves Silva - Blo
co - PPi3; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura 
Bloco - PFL; Magno Bacelar -Bloco - PFL; Márcia
Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan
Souza - Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco 
PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha
- PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará
Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Baih

mann - PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Quei
roz - Bloco - PPB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga
Mata - Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José
Linhares - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leôni
das Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco 
PMDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pimentel
Gomes - PSDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL;
Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Zé
Gerardo -PSDB.
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Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino - Bloco - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê Fer-
- PPB. reira - Bloco - PFL; Laire Rosado - Bloco - PMDB.

Rondônia Paraíba
Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Moura

- Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Oscar Andrade
- Bloco - PMDB; Silvemani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Chicão Brígida 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Osmir
Lima - Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco 
PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Piauí

Ari Magalhaes - Bloco - PPB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes :- Bloco
- PPB; Heraclito Fortes - Bloco -' PFL; Júlio Cesar
Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes
Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL; Carlos Alberto



São Paulo

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Pedro Henry - PSDB; Rodri
gues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - Bloco 
PPB; Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco 
PFL; Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apoli
nário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue
no - Bloco - PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; De
Valasco - Bloco - PSD; Duilio Pisaneschi - Bloco 
PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge
- PT; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernando Zup
po - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo 
PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente 
PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco
- PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto 
PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão - Blo
co - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício
Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco 
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; ~égis

de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco
PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; TeIma de Souza - PT; Valdemar Costa
Neto - Bloco - PL; Welson Gasparini - PSDB; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco":: PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Al
varo Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco 
PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana 
PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Blo
co - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornel
les - Bloco - PPB; Francisco Silva - Bloco - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco 
PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Blo
co - PPB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos
Lacerda - PSDB; José Egydio - Bloco - PL; José
Maurício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB;
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ra Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - Laura Carneiro - Bloco - PFL; L1nia Netto - Bloco -
PSB; UrsicinoQueiroz-Bloco-PFL. PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Milton Temer - PT;

M"nas Gera"s Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco -
I I PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Paulo Fei-

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - jó - PSDB; Sérgio Arouca - PSDB; Sylvio Lopes -
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de PSDB.
Paula - Bloco - PFL; Bonifácio de Andrada - Blo
co - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Edson Soares - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL;
Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta
- Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco 
PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi
Ackel - Bloco - PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco 
PPB; José Santana de Vasconcellos - Bloco 
PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo
Moreira - Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco 
PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício
Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco 
PFL; Narcio Rodrigues - PSDB; Newton Cardoso
- Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo
Leão - Blor:o - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco 
PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Roberto
Brant - PSDB; Romel Anízio - Bloco - PPB; San
dra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sílvio Abreu - PDT; TiI
den Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire
Rezende - Bloco - PMDB.



Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB;
Marisa Serrano - PMDB; Nelson Trad - Bloco 
PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz
- Bloco - PFL.
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- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo - - PT; Paulo Rítzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz -
PSDB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Nair Xavier PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco -
Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco- Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB;
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro WiI~ Veda Crusius - PSDB.
son - PT; Roberto Balestra - Bloco - PPB; Rubens I - ABERTURA DA SESSÃO
Cosac - Bloco - PMDB; Sandro Mabel - Bloco -
PMDB. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista

de presença registra na Casa o comparecimento de
408 Senhores Deputados.

Esta 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.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias
Abrahão - Bloco- PMDB; Flávio Arns - PSOB; Ho
mero Oguido - Bloco - PMDB; José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odílio Bal
binotti - Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Ber
nardo - PT; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ricar
do Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB;
Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini 
Bloco-PTB.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; João Pizzolatti 
Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; Leo
nel Pavan - PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB;
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes 
PT; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Rivaldo Ma
cari - Bloco - PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir
Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp 
PDT; Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Car-

.dinal - PDT; Daí'císio Perondi - Bloco - PMDB;
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Fetter Junior - Bloco - PPB; Hugo Lagranha 
Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Jair
Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - Bloco 
PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - Bloco
- PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt 
PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan 
PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim

11- LEITURA DA ATA

O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo
como 2º Secretário, procede à leitura da ata da Ses
são antecedente, a qual é, sem observações apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perirn) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 1º Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

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

OFíCIO Nº 369-L-BL. PARL./96

Brasília, 11 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunica a V. Exa. que o Deputado Antônio

dos Santos deixa de fazer parte da Comissão Espe
cial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 01-A/95, que dá nova redação ao
parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal,
assumindo em seu lugar o Deputado José Múcio
Monteiro.

Cordialmente,
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco

Parlamentar.
Defiro em 24-4-96 - Ronaldo Perim.

1!l Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Ofício nº 441-L-BL. Parl.l96

Brasília, 15 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência,



Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Brasília, 16 de abril de, 1996

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. que o Deputado Alexandre
Cerato deixa de fazer parte, como membro suplente,
da Comissão Especial, destinada a examinar:OS pro
jetos de lei, em trâmite nesta Casa, que versam: to
bre matérias relativas ao Sistema Financeiro Nacio
nal, regulamentadoras do art. 192 da Constituição
Federal.

Indico para a referida vaga o Deputado Lima
Netto - PFURJ.

Suplentes
Deputado Murilo Pinheiro
Deputada Maria Valadão
Deputada Marilu Guimarães
Deputado Raimundo Santos
Deputado Paulo Cordeiro

Atenciosamente, - Deputado
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

OFíCIO Nl! 446-L-BL.PARL.l96
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indico OS nomes dos Deputados do Bk>co Parlamen- Deputado Júlio Cesar
tar - PFUPTB, que farão parte da Comissão Espe- Deputado Paulo Gouvea
cial c1estinada a apreciar e proferir parecer sobre o Deputado Álvaro Gaudêncio Neto
Projeto de Lei nll 1.151195, que disciplina a união ci- Deputado Roberto Pessoa
vil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras provi- Deputado Benedito de Lyra
dências. Deputado Rodrigues Palma
Efetivos: Deputado Pedrinho Abrão
Deputada Marilu Guimarães - PFL Deputado Albérico Cordeiro
Deputada Laura Cameiro - PFL Deputado Philemon Rodrigues
Deputado Iberê Ferreira - PFL
(;)eputado Roberto Jefferson - PTB

Suplentes:
Deputada Maria Valadão - PFL
Deputado Heráclito Fortes - PFL
Deputado Magno Bacelar - PFL
Deputado Femando Gonçalves - PTB

Nesta oportunidade, reitero a V. Exa. os pro
testos do·meu elevado apreço e consideração

Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar.

Ofício nll 443-L-C-PFU96

Brasília, 15 de abril de 1996.

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa., noS termos regimentais, o De

putado Nelson Marquezelli (PTBlSP) para ocupar a
vaga de investigar a produção de uma variedade de
t~o. q!JS contém percentual superior de nicotina
àquele encontrado nas variedades comuns, em
substituição ao Deputado José Coimbra (PTBlSP),
que passa a ocupar a vaga de titular nesta mesma
Comissão.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Uder do Bloco Parlamentar.

Quinta-feira 25 11093

Inocêncio 011-

OFrCIO NlI 444 BL-L-PFU96

Brasília, 16 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Em resposta à solicitação de V. Exa., indico os

Deputados abaixo relacionados para integrar a Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização:

Titulares
Deputado Leur Lomanto
Deputado Osvatdo Coelho
Deputado José Santana de Vasconcellos
Deputado Sarney Filho
Oeputado Maluty Netto
Deputado Ronivon Santiago
Deputada Laura Cameir~

OFíCIO Nl! 454-L-BL.PARL.l96

Brasília, 18 de abril de 1996

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. que o Deputado Raimundo
Santos deixa fazer parte, como membro titular, da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e minorias.

Indico para o Deputado Lindberg Farias (PC doB).

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

OFrCIO NlI 459-L-BL. PARL.l96

Brasília, 18 de abril de 1~6

Senhor Presidente,
Informo a V. Exa., nos termos reg'imentais, que



Defiro.
Em 24/04/96. Ronaldo Perim, 112 Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Roberto Paulino passa a integrar, na qualidade de
suplente, a Comissão de Viação e Transportes, em
vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer - lí
der do Bloco PMDB/PSD/PSUPMN.

Brasília, 12 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Marcelo Teixeira passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Economia, Industria e Co
mércio, em vaga existente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protesto de estima e consideração. - Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

Defiro.
Em: 24/04/96. Ronaldo Perim, 112

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Brasília, 12 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Oscar Goldoni passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Agricultura e Política Rural,
em vaga existente.

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

Defiro.
Em: 24-04-96. - Ronaldo Perim, 1!l

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OF/GAB/Nº 214

Defiro.
Em 24/04/96. Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente no exercicio da Presidência.

OF/GAB I/Nº 215

OF/GAB IINº 216

11094 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Abril de 1996

O Deputado Lindberg Farias (PC do B), deixa de deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
ocupar a vaga de titular na Comissão de Trabalho, do Bloco PMDB/PSD/PSC/PMN.
de Administração e Serviço Público, assumindo em
seu lugar o Deputado Raimundo Santos (PFL).

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em: 24/04/96. Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Elton Rohnelt passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Minas e Energia, em vaga
existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDB/PSD/PSUPSC/PMN.

Defiro.
Em 24/04/96. Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OFíCIO Nº 461-L-BL. PARL./96

Brasília, 18 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Informo a V. Exa., nos termos regimentais, que

o Deputado Roberto Pessoa (PFUCE), deixa de
ocupar a vaga de suplente na Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, assumindo vagá"existen
te, também como suplente, na Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em: 24/4/96 - Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do

Bloco Parlamentar PMD/PSD/PSUPMNlPSC, nos
seguintes termo

OF/GAB/N2 211

Brasília, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José Luiz Clerot passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Educação Cultura e Des
porto, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi-

OF/GAB/Nº 212
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OF/GABII NI! 217

BrasOia, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Armando AbRio passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, em substituição ao Deputado Homero Oguido.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado Mi
chel Temer, Líder do Bloco PMDB/PSD/PSC/PMN.

Defiro.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perlm, 1I!

Vice-Presidente no exercício da Presidência;.

OF/GAB/IINI! 218

BrasOia, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ivandro Cunha Lima passa a integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior, em substituição ao Deputado Marcelo
Teixeira.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pro
testos der estima e consideração - Deputado Michel Te
mer, Líder do Bloco PMDBlPSD!PSt.JPSClPMN.

Defiro.
Em: 24104196. Ronaldo Perlm, lI!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/GABII/NI! 219

BrasOia, 12 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Marisa Serrano passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Inferior, em vaga existente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pr0

testos de estima e consideração. - Deputado MIchel
Temer, Líder do Bloco PMDBlPSDIPSlIPSClPMN.

Defiro.
Em: 24/04-96. - Ronaldo Perim. 1I!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/GAB/IINI! 223

Brasília, 16 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Wilson Branco passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, e na qualidade de Suplente, a

Comissão de Agricultura e Polltlca Hural, em vagas
existentes.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração de apreço. Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDB/PSDIPSUPSC/PMN.

Defiro:
Em: 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1l!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/GABIIINI! 268.

Brasília, 17 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V9ssa Excelência que o Deputado

Edinho Araújo passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Viação e Transportes, em
vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDB/PSD/PSUPSC/PMN.

Defiro.
Em: 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1I!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/GAB/IINl! 269

Brasília, 17 de abril de 1996.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

André Puccinelli passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temmer, Líder
do Bloco PMDB/PSDIPSUPSC/PMN.

Defiro.
Em: 24/04/96. Ronaldo Perim, lI!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OFrCIO NI! 212/96

Brasília, 11 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

peJo Bloco PPB/PL, os Deputados Herculano Ang
hinetti e Cunha Lima como suplentes, para integra
rem a Comissão Técnica de Fiscalização Financeira
e Controle.

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

Defiro.
Em: 24/04/96. Ronaldo Perim, 1I!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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OFíCIO Nº 221/96

Brasília, 11 de março de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPB/PL os Deputados Adylson Motta, AI
ceste Almeida e Jofran Frejat como titulares, e os
Deputados José Egídio, Nilton Baiano e Robério
Araújo como suplentes, para integrarem a Comissão
especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda
à Constituição nº 128-A, de 1995, do Sr. Deputado
Nicias Ribeiro, que dá nova redação à alínea c do
inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal
(odontólogo) .

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPB/PL.

OFíCIO nº 224/96

Brasília, 11 de abril de 1996

Senhor Presidenbte,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPB/PL, o Deputado Marcos Medrado
como suplente, para integrar a Comissão Técnica de
Ciência e.Tecnológia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPB/PL.

Defiro.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OFíCIO nº 252/96

Brasília, 11 de março de 1996
I

Senhor Presidente,
Tenho a honra e indicar a Vossa Exclência

pelo Bloco PPB/PL os Deputados Cunha Lima, Fran
cisco Horta e Francisco Silva, como titulares, e os
Deputados Benedito Guimarães e Felipe Mendes
como suplentes, para integrarem a Comissão Espe
ciál destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 89-A, de 1995, do Sr. Deputado Ni
cias Ribeiro, que dá nova redação ao inciso IV, do
artigo 29 da Constituição Federal (número de verea
dores).

Atenciosamente - Deputado Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPB/PL.

OFíCIO nº 279/96

Brasília, 11 de março de 1996

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

pelo Bloco PPB/PL o Deputado Flávio Derzi como
suplente, para integrar a Comissão Especial destina-

da a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição
n~ 173-A, de 1995 do Poder Executivo que modifica
o Capítulo da Administração Pública, acrescenta
normas às Disposições Constitucionais Gerais e es
tabelece normas de transição.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPB/PL.

Defiro.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do

PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB Nº 640/96

Brasília, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais o Deputado Sérgio Arouca - PPS/RJ. como
membro suplente, para integrar a Comissão de Se
guridade Social e Família, em vaga do PSDB.

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Defiro.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF. PSDB/Nº 642/96

Brasília, 12 de abril de 1996.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a substi

tuição de Deputado Herculano Anghinetti pelo De
Rutado Marconi Perillo, como membro titular, e do
Deputado Cunha Lima pelo Deputado Olávio Ro
cha, como membro suplente, na Comissão Espe
cial destinada á apreciar a Proposta da Emenda à
Constituição nº 01-A, de 1995, do Sr. Deputado
Mendonça Filho e outros, que dá nova redação ao
§ 5º do art. 14 da Constituição Federal (reeleição
de Presidente da República, Governadores de Es
tado e do Distrito Federal, dos Prefeitos...).

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Defiro.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim. 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OF. PSDBII/Nº 643/96

Brasília, 12 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a substitui

ção do Deputado Jorge Anders pelo Deputado Jay-



Brasília, 23 de abril de 1996

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

nos termos regimentais, o Deputado Nicias Ribeiro,
para integrar, como membro suplente, a Comissão
Especial destinada a analisar a questão dos jogos e
cassinos no Brasil.

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB

OF. PSDB/I/Nº 667196

Brasília, 23 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência seja tor

nado sem efeito a indicação do Deputado Antônio
Carlos Pannunzio, como membro suplente da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

Atenciosamente, - José Aníbal Líder do
PSDB.

Da Sra. Deputada Sandra Starling, Líder do
PT, nos seguintes termos:

Ofício nº 216/PT

Brasília, 23 de abril de 1996

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado Heraldo Sabóia para
integrar, como suplente, a Comissão de Constitui
ção, Justiça e de Redação em substituição à Depu
tada Sandra Starling.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputada Sandra Star
ling, Líder do PT.

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

Ofício nº 74/96

Brasília, 29 de março de 1996

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Renan Kurtz e Luiz
Durão, para integrar, na qualidade de membros Titu
lar e Suplente, respectivamente a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e dar parecer sobre os

Defiro.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OF. PSDB/I/Nº 644196
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me $antana, como membro titular, na Comissão Es- missão de Agricultura a Política-Rural, deixando de
pecial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à ser suplente na Comissão de Viação e Transportes.
Constituição nº 01-A, de 1995, do Sr. Deputado Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
Mendonça Filho e outros, que dá nova redação ao § PSDB.
5º d~ art. 14 da C~:>n~tituição Federal (reeleição de OF. PSDB/IINº 665196
PresIdente da Repubhca, Governadores de Estado e
do Distrito Federal, dos Prefeitos...), deixando o últi
mo de ser membro suplente da mesma.

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Brasília, 12 de abril de 1996.

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

nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senho
res Adroaldo Streck, Roberto Brant e Sílvio Torres,
como membros titulares e Edson Silva, Mário Negro
monte, Pedro Henry e Alexandre Santos, como
membros suplentes para integrarem a Comissão Es
pecial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 01-A, de 1995, do Sr. Deputado
Mendonça Filho e outros, que dá nova redação ao §
5º do art. 14 da Constituição Federal (reeleição de
Presidente da República, Governadores de Estado e
do Di$trito Federal, dos Prefeitos...).

Atenciosamente. - José Aníbal, Líder do
PSDB.

OF. PSDB/IINº 659196

Brasília, 23 de abril de 1996.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a .substituição do Deputado Robério
Araújo pelo Deputado Mário Negromonte, como
membro suplente, na Comissão Especial destinada
a estudar os projetos públicos federais de irrigação e
recursos hídricos e apresentar propostas ao orça
mento da União, no sentido de viabilizar a execução
dos mesmos.

Atenciosamente, - José Aníbal Líder do
PSDB.

OF. PSDB/IINº 663196

Brasília, 23 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên

cia, nos termos regimef:ltais o Deputados João
Leão, para integrar, como membro suplente, a Co-



Brasília, 10 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, para as providências regi

mentais cabíveis, as proposições abaixo relaciona
das, apreciadas por este Órgão Técnico em 9 de
abril do corrente.

- Emenda oferecida em Plenário ao PL n2

3.618-A/89,
- Emendas oferecidas em Plenário ao PL nll

3.284-A/89,
- Emenda oferecida em Plenário ao PL n2

3.231-A/89,
- Emenda oferecida em Plenário ao PL nll

2.650/89,
Projetos de Lei nºs 308 e 398, de 1995.
Aproveito o ensejo para renovar a V. EXª meus

protestos de estima e consideração. - Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

OF. Nll P-055/96 - CCJR

Brasília, 16 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por

Brasília, 20 de março de 1996

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência sejam adotadas

as providências necessárias para a distribuição do
Projeto de Lei nº 5.993/90 à Comissão de Viação e
Transportes e à de Desenvolvimento Urbano e In
terior, consoante o parecer preliminar do Deputado
José Rezende, aprovado em reunião ordinária
deste órgão técnico realizada em 19 de março do
corrente.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelên
cia meus votos de profunda estima e considera
ção. - Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Presi
dente.

Defiro. Às Comissões de Viação e
Transportes e de Desenvolvimento Urbano e
Interior para se manifestarem em audiência,
na forma do art. 140 do RICD.

Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF. Nº P-048 - CCJR

Brasília, 11 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Paudemey Avelino - PPB-AM, para ocupar a suplên
cia da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
na vaga do Partido Comunista do Brasil- PCdoB.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima e consideração. - Deputado
Sérgio Miranda, Líder do PCdoB.

Defiro.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Brasília, 29 de março de 1996

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os S':mhores Deputados Ênio Bacci e Leonel
Pavan, para. integrarem, na qualidade de membros
Titular e Suplente, respectivamente e em Substitui
ção aos Senhores Deputados Sérgio Carneiro e Ita
mar Serpa, a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a produção de uma variedade
de tabaco que contém percentual de nicotina supe
rior àquela encontrada nas variedades comuns, o
que pode levar a casos graves e intensos de depen
dência com reflexos na saúde de tabagistas ativos e
passivos, bem como as implicações relacionadas
com sua propaganda comercial.

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

Defiro.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Sérgio Miranda, Líder do
PCdoB, nos seguintes termos:

OF. Nº 069/96
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Projetos de Lei nºs 1.325, de 1995, do Sr. Renato Do Sr. Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
Johnsson, que dispõe sobre a criação do Cadastro Presidente da Comissão de Constituição e Justi-
Nacional de Registro e Proteção de Cultivares - ça e de Redação, nos seguintes termos:
CNRPC, institui o direito de proteção de cultivares e OF. P Nº 24-96
dá outras providências e nº 1.457, de 1996, do Poder
Executivo, que institui a Lei de Proteção de Cultiva
res e dá outras providências.

Ao ensejo, ren.ovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT.

OFíCIO Nº 76/96



Brasília, 11 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 3.735, de 1993.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Elton Rohnelt,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OFíCIO-PRES. Nº 72196

Brasília, 17 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunica a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 966, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a eJe oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Elton Rohnelt,'
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

OFíCIO-PRES. Nº 73/96

Brasília, 18 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 566, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Priante,
Presidente.

OFíCIO-PRES. Nº 75/96

OF. P. Nº 56/96

Brasília, 22 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Solicito, com fulcro no art. 142 do Regimento

Interno, seja promovida a apensação do Projeto de
Lei Complementar nº 68/95 ao de nº 60/95, tendo
em vista as razões expendidas pelo Sr. Deputado
José Luiz Clerot, relator neste órgão técnico das pro
posituras supracitadas.

Na oportunidade, renovo a V. EXª meus votos
de estima e consideração. - Deputado Aloysio Nu
nes Ferreira, Presidente.

Defiro,
A apensação do PLP nº 68/95 ao PLP

nº 60/95. Ofcie-se ao requerente - Em 24
10-96 - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Elias Murad, Presidente da C0
missão de Defesa Nacional, nos seguintes termos:

OF. Nº 26196
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este Órgão Técnico, em 10 e 11 de abril de 1996, apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
dos Projetos de Lei nlls 2.891-B/92, 3.190-C/92, Lei nº 293, de 1995.
3.4u3-C/92, 3.536-B/93 e 4.496-B/94. Solicito a Voss~ Excelência autorizar a publica-

Solicito a V. E~ autorizar a publicação dos re- ção do referido projeto e do pare.cer a ele oferecido.
feridos projetos e pareceres a eles oferecidos. Atenciosamente, - Deputado Elton Rohnelt,

Aproveito o ensejo para renovar a V. EXª pro- Vice-Presidente no exercício da Presidência.
testos de elevada estima e consideração. - Deputa- OFfcIO-PRES. Nº 61/96
do Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Brasília, 17 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, inciso 11 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, declaro a preju
dicialidade do Projeto de Lei nl! 4.350/93 do Sr. Osó
rio Adriano que dispõe sobre a alienação de imóveis
residenciais de propriedade da União sob jurisdição
administrativa dos Ministérios Militares e dá outras
providências.

. Atenciosamente, - Deputado Elias Murad,
Presidente.

Do Sr. Deputado Elton Ronhelt, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, nos seguin
tes termos:

OFíCIO-PRES. Nº 60/96

Brasília, 11 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunica a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a

Brasília, 18 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
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Brasília, 17 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

art. 54, 11 e 58 do Regimento Intemo, que esta Co-

Brasília, 17 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exll , para os fins previstos

no art. 58 do Regimento Interno, que esta Co
missão opinou pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei Complementar nº 101/92 do Sr. Luiz Car
los Hauly.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

OF. P-Nº 40/96

OF. P-Nº 39/96

Brasília, 17 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, para os fins previstos

no art. 54, 11 e 58 do Regimento Interno, que
esta Comissão opinou pela inadequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova
ção do Projeto de Lei Complementar nº 43/95 do
Sr. Hélio Rosas.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Of. P-nº 42/96

Brasília, 10 de abril de 1996

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

art. 58 do Regimento Intemo, que esta Comissão
opinou pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Comple
mentar nº 21/95 do Sr. Ricardo Izar.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Brasília, 17 de abril de 1996

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

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
opinou pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Comple
mentar nº 1/95 do Sr. Nilson Gibson.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

OF. P-Nº 41/96

Brasília, 10 de abril de 1995

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

art. 58 do Regimento intemo, que esta Comissão
opinou pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Comple
mentar nº 58/95, do Sr. Abelardo Lupion.

Cordiais Saudações, - Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Of. P-nº 27/96

Brasília, 10 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exll , para os fins previstos

no art. 54, 11 e 58 do Regimento Interno, que
esta Comissão concluiu pela adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do Projeto de Lei nº 986/95 do Sr. Welinton Fa
gundes.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Brasília, 10 de abril de 1996

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

art. 54, " e 58 do Regimento Intemo, que esta Co
missão concluiu pela inadequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei
934/95 do Senado Federal (PLS 92/91).

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Of. P-nQ 28/96

Brasília, 10 de abril de 1996

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

art. 54, " e 58 do Regimento Intemo, que esta Co
missão concluiu pela inadequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei
732/95 do Sr. Angelo Queiroz.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

OF. P-Nº 29/96

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de OF. P-Nº 36/96
Lei nº 611, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Priante,
Presidente.

Of. P-nº 26/96



Brasília, 18 de abril de 1996

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

Ante o exposto, votamos pela prejudicialidade
do Projeto de Lei nº 908, de 1995.

Sala da Comissão, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Laire Rosado, Relator.

Do Sr. Deputado Nelson Otoch, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:

OFfclO nº 71/96

O Plenário desta Casa aprovou, em 6 de feve
reiro de 1996, o Projeto de Lei nº 2.942, de 1992, de
autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly, que dispõe
sobre a compensação financeira entre os sistemas
de previdência social, nos casos de contagem recí
proca do tempo de contribuição para efeito de apo
sentadoria, e dá outras providências, ora em tramita
ção no Senado Federal (PLS nº 16, de 1996).

Desta forma, a matéria ora em apreciação en
contra-se prejudicada de acordo com o inciso I do
art. 163, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, in verbis:

•Art. 163. Consideram-se prejudicados:
I - a discussão ou a votação de qualquer

projeto idêntico a outro que já tenha sido apro
vado ou rejeitado na mesma sessão legislati
va, ou transformada em norma legal;

PROJETO DE LEI Nº 908, DE 1995

Dispõe sobre compensação finan
ceira entre sistemas de previdência so
cial diversos.

01. P-nº 43/96

Brasília, 17 de abril de 1996

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

art. 54, 11 e 58 do Regimento Intemo, que esta Co
missão concluiu pela inadequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei
2.787/92 do Sr Elias Murad.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.
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missão concluiu pela inadequação financeira e orça- Autor: Deputado José Thomaz Nonô
mentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Relator: Deputado Laire Rosado
4.152193 do Senado Federal (PLS n2 5/93). 1_ Relatório

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente. O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do

ilustre Deputado José Thomaz Nonõ, objetiva definir
critérios para a compensação financeira entre os di
versos sistemas de previdência social, em virtude
dos encargos de aposentadoria.

Estabelece que os valores recolhidos ao siste
ma previdenciário da União pelos Municípios, suas
autarquias e fundações públicas, sejam compensa
dos financeiramente com os seus débitos relativos a
seu pessoal ainda subordinado ao regime trabalhis
ta, inclusive de empresas públicas e de economia
mista.

Prevê também suspensão das cobranças des
ses débitos, inclusive judiciais, até a conclusão da
compensação financeira entre o Município e o siste
ma de previdência social da União.

11- Voto do Relator

Brasília, 10 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

do artigo 163, Inciso I, do Regimento Intemo, decla
rei na Reunião Ordinária do dia 10-4-96, prejudicado
o Projeto de Lei nº 9081195, do Sr. José Thomaz
Nonõ, que dispõe sobre compensação financeira en
tre sistemas de previdência social diversos, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Laire Rosado
(cópia anexa), em virtude da aprovação pelo Plená
rio da Casa, em 6-2-96, do Projeto de Lei nº
2.942192, que trata de matéria análoga.

Atenciosamente, Deputado Osmânio Pereira,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Of. P-nº 45/96

Brasília, 17 de abril de 1996

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

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
opinou pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Comple
mentar nº 81/91 do Sr Jackson Pereira.

Cordiais Saudações, Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Do Sr. Deputado Osmânio Pereira, Vice-Presi·
dente no exercício da Presidência da Comissão de
Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

OFfclO Nº 68/96-P
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art. 58 do Regimento interno, que esta Comissão Re- art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão re-
jeitou o Projeto de l.ei n2 375/95 - do Sr. Álvaro Vale - jeitou o Projeto de Lei n2 823/95 - do Sr. Murilo Pi-
que regula o exercício da profissão de Massagista. nheiro - que dá nova redação ao § 12, do artigo 381,

Solicito que sejam tomadas as devidas provi- da Consolidação das Leis do Trabalho. ,
dências. Solicito que sejam tomadas as devidas provi-

Atenciosamente, - Deputado Nelson Otoch, dências.
Presidente. Atenciosamente, - Deputado Nelson Otoch,
Ofício nQ 72/96 Presidente.

Brasília, 18 de abril de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

art. 58 do regimento Interno, que esta Comissão re
jeitou o Projeto de Lei nQ 851/95 - do Sr. José Carlos
Lacerda - que dispõe sobre exames periciais na
Justiça do Trabalho.

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Otoch,
Presidente.

OFíCIO nº 73/96

Brasília, 18 de abril de 1996.

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª para os fins previstos no art.

58 do regimento Interno, que esta Comissão Rejeitou o
Projeto 'de Lei nº 4.519-A/94 - do Sr. Jair Bolsonaro 
que dispõe sobre a permanência de Sargento do Qua
dro Especial, de que trata o Decreto nº 86.289, de 11
de agosto de 1981, no serviço ativo do Exército.

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Otoch,
Presidente.

OFíCIO nº 74/96.

Brasília, 18 de abril de 1996.

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

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão re
jeitou o Projeto de Lei nQ 129/95 - do Sr. Álvaro Val
le - que regulamenta a profissão de maitre e de gar
çom e dá outras providências.

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Otoch,
Presidente.

OFíCIO Nº 75/96

Brasília, 18 de abril de 1996.

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

REQUERIMENTOS

Da Sra. Deputada Alcione Athayde, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Com base no que dispõe o art. 141 do Regi

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que
seja redistribuído para a Comissão de Defesa do
Consumidor, meio Ambiente e Minorias se mani
feste sobre o Projeto de Lei nº 156-C/91, da SrI
Irma Passoni, que Dispõe sobre restrição ao uso
de fumo em recintos fechados de uso público, em
veículos de transporte coletivo, e dá outras provi
dências, principalmente tendo em vista inovação
representada pelas emendas do Senado Federal
àquela proposição.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - De
putada Alcione Athayde, Vice Lider do PPB.

Defiro.
Em 24-4-96 - Luis Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Celso Russomanno, nos
seguintes termos:

Requeiro retificação no Avulso do PL 1.585/96,
de minha autoria encaminhado à Mesa no dia 6 de
março p.p. por um lapso de digitação.

No referido Avulso retificar a expressão altera a
redação do § 4º do art. 1º da Lei nº 8.863, de 28 de
março de 1994 pela expressão altera a redação do
§ 4º do art. 2º da Lei nº 8.863, de 28 de março de
1994.

Brasília, 9 de abril de 1996. - Deputado Celso
Russomanno.

Defiro.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, 1ºVice

Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Jair Bolsonaro, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104, caput, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a retirada do Projeto de Lei nl!



Defiro.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, 1ºVice

Presidente no exercício da Presidência.

Preludique-se o requerimento em ra
zão do arquivamento do Pl 768/95, em 11
3-96

Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Nilmário Miranda, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 104, caput, do re

gimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº
156/95, de minha autoria, que Dispõe sobre a Políti
ca Nacional para o Serviço de Distribuição de Sinais
Multiponto Multicanal (MMDS) e dá outras providên
cias.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Nilmário Miranda.
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4,690, de 1994, de minha autoria, que estabelece o necessidade de ser mais ácüradamente examinada
benefício da Lei nll 8.237, de 30 de setembro de por esta Casa, é que, nos termos regimentais, enca-
1991, aos servidores militares. reça seja deferida a indispensável audiência àquele

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1995. - órgão técnico.
Deputado Jair Bolsonaro. Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. -

Prejudique-se o requerimento, em Deputado José Carlos Vieira.
razão do arquivamento do Pl 4690/94, em
11-3-96.

Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado José Carlos Vieira, nos se
guintes temos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 107, VIII, do Regi

mento Interno, a audiência da Comissão de Seguri
dade Social e Família (CSSF), para o Projeto de lei
nll 768, de 1995, que estabelece a responsabilidade
penal do comerciante, comerciário ou farmacêutico
que vender, doar no fornecer medicamentos, sem a
devida prescrição médica.

Justificação

O projeto em referência foi distribuido unica
mente à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação (CCJR)

Por entender que a matéria tem pertinência
com as atribuições da Comissão de seguridade So
cia~ e Família (CSSF) e por outras razões, como a

PROJETO DE LEI N° 1.087-A, DE 1995
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 1.075/95

Dá nova redação a dispositivos da Lei n9 6.880, de 9
de dezembro de 1980, que "dispõe sobre o Estatuto dos
Militares". Pendente de pareceres das Comissões de
Defesa Nacional; dé Trabalho, de Administração e Ser
viço Público; e de Constituição e Justiça e de Reda
çao.

(PROJETO DE LEI N9 1.087, DE 1995)
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o CONGRFSSO NACIONAL dccrera:

Ar!. l- o § 3- do ar!. 98 e OI ar15. 1I7 e 122 da Lei n- 6.880. de 9 de dezembro de
1980. passam a vízorar com a seguinte redaçio:

-Ar!. 98 .

Contr.·Almir.nte. Gener.l·de·Bril.d. e Brie.deiro 62 ano.
C.pillo·d.·Mar·e·Guerr." Coronel 59.no.
C.pitlo·de·Fral(.t. e Tenente·Coron.1 5ll .no.
C.pitlo·de·Corveta e Major 52 anoa
Capitlo·Tenente ou C.pitlo e Ofici"i. Sub.lterno. 45 .no.

bl na M.rinh., p.r. o. oficl.l. do Qu.dro d. Oflci.l. Auxiliare. d.
Armad. (QOAAI. do Qu.dro d. Oflci.l. Auxm.r.. do CFN (QOA.
CFNI, do Qu.dro de Múaico. do CFN (QOMU·CFNI, do. Qu.dro.
Complementare. d. Oflci•• de M.rlnh•• do Qu.dro d. Pr'tlco. do MI·
ni.Urlo d. Marinh.; no Edr<:lto, par. o. ofici•• do Qu.dro Auxili.r
de Oflcl.l. (qAOI: n. Aeron'utlc•• p.r. o. Ofici.l. do. Qu.dro. de
Oficl.i. E.pecl.li.t••, do Qu.drq d. Ofici.l. de Inf.ntarl. d. A.rodu·
tic., do Qu.dro d. Oflcl.l. Mú.lcoa (QOMUI • do Qu.dro da Oflcl.i.
d. Admini.traçlo (QOAdml:

§ 3- A nomeaçlo ou .mnissIo do militar para OI cargoa ou empregos pdblicOl de
que trara o item XV deste anilO !OlJ1ente poderá ser Ceita se:

"Ar!. 117. O oficiai da aliva que passar a ex_CUJtl 00 emprezo plIb\ico
permanente. estranho l lUa camoira, aerá' imediatamente demitido ex oIIIdo e traIIICerido
para a reoerva nIo remunerada.. onde ingressará com o pOlIlO que poauia n••tiva e com u
oIIripçlles eNbelecidas na le&Waçlo do serviço militar. obedecidoS os preceitos do ar!.
116 no que se refere às indeniDç/les.-

"Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspirante·a·Oficia! e as demais praças empossado
em cargo ou emprego ptlblico.!,<,nnancnte. esa-anho à sua carreira. serio uned,atamento.
mediante licenciamento ex omdo. trat1Sferidos para a reserva nio remunerada, com
obrigações estabelecidas n.leglsllÇio do serviço militar."

Art. 2- Revogam-se o item XIV e o § 2" do ar!. 98 da Lei n' 6.880. de 9
dezembro de 1980.

Ar!. 3- Esta Lei entra em vigor n. data de sua publicaçio.

BrasOia,

PO.J<Ja

C.pltlo·d.·Fr.e.t•• Ten.nta-Coronel .••...••......•........
Capitlo-d..Corvata • M.jor .
C.pltlo·Tenente • C.pltlo .
Primelro·T.nente ..
Sspndo·Tenente .

Idadea

SO .no.
M .no.
l5I.nos
54 .no.
52 ano.

'leIILAçAO CITA~A AMtlAnA 'ELA
COD~DENAtlo ~AS COMJSsOtS 't~ANtNTES

LEI N! USO, DE 09 DE DEZEMDRO DE leso

o PRESIDENTE DA UPÚBLICA. -f.çO ..ber QUI o Coaiii.lo
Nac:loSl.1 decreta e eu laSlc:loSlO. "aulSlta Lei:

ESTATUTO DOS MILITARE8

TlTULO I

G.neralld.de.

CAPITULOU

D. Exclua.o do S.rvlço Ativo

SeçlO U - D. tr.n.fer'nci. p.r.
• r.serv. r.muner.d.

. Art. lIS. A trau.f.rlnc:1a para • reserv. remun.r.d., ex o{{ieio.
variflc:u·...' ••mpra que o militar lSl<:lcUr em um do...pinte. CalOll:

I - .tlSll\r ••••auiDta. Id.d••·llmita.:

.1 n. Marlnh•• no E:dr<:lto • n. Aeron'utlc., p.r. o. ofld.l. do.
Corpo., Qu.dro., Arm••• Serviço. nlo incluldo. n. I.tr. b:

Poatoa
Id.d...

Almlr.nta·de·E.qu.dr., Gener.l·d.·Exérclto •
Tenente·Brilad.lro 6ll .no.

Vlu·Almlr.nte, Oeneral·d..Divl.lo • Major·BrIc.delro •... ~ ano.

cl n. M.rlnh., no E:drcito • n. Aaron'utlc•• p.ra •• pr.ç••:

Id.d••

Subofiei.1 ou Subten.nta , ,................ 52 .no.
Prim.lro·S.reento • T.lfelro·Mor •......•••••.....•........•. 50 .no.
S"pndo·S.rpnto. T.if.iro·d.·Prim.lr.·CI 45 .no.
Terceiro·S.rl(ento • T.lfeiro·d.·Sepnd.·Cl.... .•............ 47 .no.
C.bo 46 .no.
M.rinhelro, Sold.do • Sold.do·d.·Prlm.lr.·CI.... . ..•...••.. 44 .no.

11 - compl.tar o ofld.l,pBar.1 4 (qu.trol .BOI no último posto
d. hl.r.rqul. de pax d. respectlv. Força:

lU - compllltar o. -"',ulSlta. tempo. d. ..rvlço como oflcl.l·
,ener.l:

.1 no. Corpo. ou Qu.dros que po••ulrem .té o po.to de Almir.nte·
de·Esqu.dr., G.n.r.l·d.·Edrclto • T.nente·Brle.deiro. 12 (doze' anOll:

bl noa Corpo. ou Qu.droa que pO.aulrem .U o posto d. Vice·
Almir.nte, Ganer.l·d.·Divl.ao • M.jor·Brle.delro, 8 (oitol .noa: a

cl noa Corpo. ou Qu.droa que po.aulrem .""n•• o po.to de Contr.·
Almlr.nte, Gener.l·d.·Brl••d. e Brl."deiro, 4 (qu.tro) .no.;

IV - ultr.p••••r o oficl.l & (clncol auo. d. perm.ntncla !lO ultl·
mo po.to d. hierarquia d. pu de ..u Corpo, Qu.dro, Arm. ou serviço:
p.r. o C.pitlo-d.·Mar·.·Gu.rr. ou Coronal .... pruo Hri acmcldo
de 4 (quatrol .no•••, .0 compllltar o. prim.lro. 5 (ciDeo' 111M .0 poe
to. j' po••u1r o cura0 .x~do i1ara • promoçlo ao prlm.lro poeto de
ofici.l·pn.r.I, ou nel•••tiv.r m.trlcul.do • vier. conclul-Io com apro·
v.itamento;

V - for o oficial .brancldo pel. quota compuladrla;
VI - for • praça abr.nlld. pel. quota compuladrl•• na forma n·

pl.da em decreto, par. c.d. Forç. Slnpl.r;

VII - for oflcl.1 con.lder.do n'o h.bilitedo p.r. o .c."o .m c.·
r'ter definitivo, no momento em que vier. "r objeto de .preci.ç'Q p••
r. InlJ'e••o em Qu.dro de Acello ou LI.ta d. E.colh.;

VIII - delx.r o oflcial·pner.l. o C.pltlo·d.·M.r·e·Guerr. ou o
Coronel de Inteer.r • Li.te de E.colh....r .preaented••0 Pr••idente
da Repúblic:a, pelo número de veza. fixado pel. Lai de Promoçoe. de
Oficiai. d. Atlv. d•• Forçai Arm.d••, qu.ndo n. referld. Li.ta de E.·
colha tenha .ntr.do oficl.1 m.ia moderno do .eu respectivo Corpo,
Qu.dro, Arm. ou S.rvlço

IX - for o C.pitlo·de·M.r..·Ou.rr. ~u o Coronel in.bilitado
p.r. o .ceaao, por ••t.r d.finitivam.nte impedido de n.linr o cura0
axll\do, ultr.p....do du•• vaze., con.ecutlv•• ou n'o. por ofici.1 m.is
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Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Lei n 'l 6.aOO, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Hilitare&.

tlftrio, ·e. cUmpr~mento ao estabelecido no art 98, § )', letra ~ da

ije outubro de 1995Bras1lia. li

ApóS a concessão da autorização mencionada, t_. intcio2 •

o processo da transferimcia "eX'··officio" do militar para a Re:!lerva

tidos em cargos ou empregos públicos, cujas funções sejam de magis-

Ultimamente, tom sido submetidos a. apreciação de Vossa

Excelência solicitaçóo5 de Ofici~i5 das Força.s Armadas, no sentido

Marinha. <:0 Exército. da Aeronáutica e do Estado-Maior das Forças Annadas, o ",xto do projeto
de lei que 'Df nova redação a dispositivos da Lei n" 6.880. de 9 de dezembro de 1980. que di,5põe

sobre o Estatuto dos Militares".

EXPOSIÇÃO DE ~10TlVO~ I~ TER~Il~iSTERlAL~" 1)85 '~lMf MEX.MAe"HIFA
DE :9 DE SETHIBRO r· '0'. DOS ~E:-''HORES ~jINlSTROS DE ESTADO DA
~IARI;';HA. DO EXER( DA \ERONAI.1ICA E DO ESTADO ~1A10R DAS
FORÇAS AR.~j -\DAS

da obtenção de autorização Presidencial para serem nomeados ou admi-

moderno do re.pectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, que tenha .i·
do incluído em Li.ta de Escolh.:

X - na M.rinha e na Aeron'utica, deixar o ofici.1 do penúltimo
POlto de Quadro, cujo último POlto .eja de oficial luperior, de incre••
..r Im Quadro de Ace..o por Merecimento pelo numero de vezes fi·
xado pela Lei d. PromoçOl. de Oficiai. da Ativa du Forç•• Arm.d..,
qu.ndo nele tenha entrado oficial maia moderno do relpactivo Qu.dro:

XI - ingres.ar o oficial no Malri.tério Militar, se ,,"im o deter·
minar a lelri.laçlo e.pecífica;

XII - ultr.p••••r 2 (dali) .no., continuai ou nlo, em IIcenc. par.
tr.tar de Inter.... particular;

XIII - ultr.p.l.ar 2 (doi.I .no. continuo. em licenc. par. tr.ta.
mento de saúde d. pe.IO. de lU. f&mUi.;

XIV - p....r • Ixercer carlo ou .mpr.,o público perm.nenta e.·
tranho , .ua carreir., cuj.. funçiSB••ejam de malriatério;

XV - ultr.p....r 2 (aol.r IDO. d. afutamento, continuai ou nlo,
.crel.do Im vlrtud. de tar p••••do ••serc.. carla ou empreeo público
civil tempor"rio, nlo·.I.tivo, Inclu.iv. d••dmlni.tr.clo Indireta; •

XVI - ler diplom.do em carla eletivo, n. forma d. letr. b do p••
r"cr.fo único do art. li2.

i 1~ A tr.nafer'nei. par. a reeerv. procellar·.e·" quendo O mili·
tar for enquadr.do em um do. itens deste .rtilo, ..Ivo qu.nto .0 item
V, c.so em que ler" procell.d. na primeir. quinzena de m.rço.

i 2! A tr.nlferlncl. p.r•• res.rv. do militar enqu.dr.do no item
XIV deste .rti,o ler" efetlv.d. no po.to ou cr.dU.Çlo que tinha n••ti·
v., podlndo .cumul.r OI proventol • que fizer JUI n. in.tivid.de com
• remuner.çlo do c.r,o ou empresa p.r. o qu.1 foi nomeado ou Idmiti·
do.

consideráveis recursos da União Federal.

possibilidade da ocorrencia de inoportunos afastamentos de militares

litare5 que, cartaaente, teve o intuito de dar realce e elevada im.
portãncia às funçoes de Magistér~o, tratando-a!5 como exceção, vem

Rl!.unerada. no posto ou qradu ..u:;:ão que tinha o mili tal" na atiVil, po

dendo acumular os proventos a que fizer jus na l.natividade COll a re-

Ta~s dispositivos, na forma como se apresentam. geram a

Na verdade I o dispas i tivo inserido no Estatuto dos Mi-

) .

4.

da atividade, em situações não condizentes com as qualiticações de

que são dotados ~ decorrentes da cuidadosa e especializada preparação

a que são submetidos ao longo da carreira, a custa do dispêndio de

muneraçio d.o cargo ou emprego para o qual toi admitldo, conforme

dispõe o drt.. 98, § 2' ao Estatuto dos Militares •

i ~ A nomeaçlo ou .dmilllo do militar p.r. OI c.rIO. ou Impre·
la' público. de que tr.tam OI itenl XIV e XV deite .rtilo .omente po.
der" ler feita le:

.1 oficl.l, pelo Pre.idente d. Repúbllc. ou medi.nte .u••utoriza·
çlo qu.ndo • nome.çlo ou .dmlnllo for d••Ic.d. de qu.lquer outra
• utorid.d. federal, eltadual ou municlp.l: e

bl prec., mediante .utorlzaçlo do relpectivo Minlltro.
f 4! Enqu.nto o militar perm.necer no c.rlO ou empreco d. que

tr.t. o item XV:
.1 '·Ihe ....lUr.d•• opçlO entre. remuner.clo do CirIlO ou em·

preco e • do po.to ou d. cr.dulclo;
b) .omente poder' ler promovido por .ntiillid.de: e
cl o tampo d•••rvlco , contado .pen.. par••qu.l. promoçlo e p."

r•• tr.nlferlnci. par•• In.tivldade.

i li! Entende'le como Lilt. de E.colh••quel. que como tal for
definida n. lei que dilplle .obre •• promoçlles do. ofici.il d. Ativ. d..
Forç•• Arm.d...

servindo de artif1cio para aqueles que abandonaJl a profissão mili

tar, nã.:J raro, após garantir os proventos da inatividade, deixando o

cargo de Magl.sterio em que foral'l empossados.

temos a consideracão de Vossa Excelenclil o .~teproJeto de Lei cons-

t~nt:ff do anexo, para quo sejas alteradas dlsposições do Estatuto dos

Milltares.

Raspei tosB.mente,

,1:', r i.."'-"..L_u! 'C_ ..,&..., /
I1AL'ilOI CE5AR RODRIGUES PEREIRA KAURC'!J015t IA.wfÍ>A~ 1

__1i~lf=ro di ~SU.dj'"li. Marinha MiniaUo~!..st/a~r1da A7'n.utlca/ .'

0.' ~) n/..Íifi.. fi ~~'
zac~;.ni5-;~~~;"\;~:~:O~:r';~~~AMinistro dll !.:=~:P"d~l.t:~~~~o~I=~o~u AJ.'1l\adu

Aviso n" 2.181 - SUPARiC. Civil.

Art. 117. O ofici.1 til .tiv. que p....r • exercer c.rgo ou emprego
público permanente. estr.nho ••u. carreira e cuja funçlo nlo .ej. de
magistério. será, imediatamente, mediante demisslo ex officio, tranafe..
rido par•• reserv., onde ingressor" com o posto que po.sul. n••tiv. e
com as obrigaçlles e.tabelecidas n. legisla910 que tr.ta do serviço mio
litar, nlo podendo .cumul.r qu.lquer provento de inativid.de com •
remunençlo do cargo ou emprego público perm.nente.

Art. 122. O Guarda·Marinh., o Aspirante·.·Ofiei.1 e •• dem.i.
praças empossad•• em cargo ou emprego públicos permsnentes, estr.
nhos à sua carreira e cuja funçlo nlo .ej. de m.gistério, .erlo imedi.·
tamente, mediante licenciamento ex ollício, tranaferidos p.r. a rel.rv.,
com as ohrig.çlles estahelecidas na legislaçlo que trata do serviço mili
tar.

5. Ante a Qxpect.ativa de generalização da prática. subme-

Brn.sflia., 11 de rlutlb.zo de 1995.

Mensagem nO 1.075, de 11 de outubro de 1995
do Poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

Reprtblica relativa a projeto de lei que "Dá nova redação a dispositivos da Lei n" 6.880. de 9 de

dezembro de 1980. que dispõe sobre o Estatuto dos Militares".
Atenciosamente.

,--c-.__._---~
CLO~SDEBARROSCARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidencia da Rcprtbltca

Nos ",rmos do arogo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberaçio de

Vossu·ExcelenCiM. acompanhado de Exposição de Motivos dos senhores Ministros de Estado da

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeí<O Secretáno da Câmara dos Deputados
IlRASU,lA·DF,o
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SUBST!

1989,

Civil"

PROJETO DE LEI N° 2.461-D, DE 1989

IVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 2.461-C, DE

"altera o artigo 191 do Código de Processo

Em 12!l2!95. aprovado o subsnturivo sem debates, ficando prejudicado o projeto. À CDlR
para redigir o vencido, para turno suplementar.
Em 26/2/96, leitura do Parecer n' 45196-CDlR, (Relator Senador Ney Suassuna),
oferecendo a redação do vencJdo. para o turno suplementar, do substitutivo.
Em 26/3196. discussio encerrada, sem debates. O substitutivo é dado ~'omo defInitivamente
adotado, nos termos do art.. 284. do Regimento Interno.
À Càmara dos Deputados com o Oficio Sf/N'... LI) q, J~ J.? {c S{ ~.("

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O-CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° - O art. 191 do Códiqo de Processo C~v].l

passa a vlqorar com a sequ~nte redação:

"Art. 19l - Os prazos para resposta. para

recorrer, se suspendem nos d1as em que não houver

expediente forense (art. 180).

Parágrafo únJ.co - TaJ.s prazos serào conta

dos em dobro para os lit.lsconsortes que não t.lverem

O mesmo procurador nos autos."

Art. 2° - Esta 191 entra em v1gor na data de sua

pubHcação.

Art. 3°- Revoqam-se as dispos1ções em contrárlo.

~ DOS DEPUTADOS, em 03 de dezem~ro de 1993.I (\ 1
4,-~- '._'- cCLf " r ''- r, '- , -:..>- '. ~

c:::::-~

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n' 244, de 1993 (PL n' 2.461, de 1989,
na Casa de origem), que "altera o art. 191 do
Código de Processo Civtl"

ORDINÁRIA

Substitua-se o ProJeto pelo seguinte'

,',lIera os arts 178 e 191 do Código de Processo
Civil

O Congresso Nacionai decreta:

Art. I" Os arts. 178 e 191 do Código de Processo CiVlI passam a Vlgorar com

a seguinte redação:
"Art. 178 O prazo, estabelecLdo pela lei ou pelo JUIZ, e contInuO e,

ressalvado O disposto no art 19), nào se mterrompe nem se suspende nos
feriados." . .

"Art. 191. Os prazos. de modo geral, para dizer-nos autos. 19ua~s ou
inferiores a wn quinqUldio, se suspendem nos dias em que não houver expediente
forense (art. 180).

Parágrafo único. Tais prazos serão contados ,;m dobro para os
litisconsortes que não tiverem o mesmo procurador nos aut~s.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcação
Art. )0 Revogam-se as disposições em contrário.

'Senado federal, em ;' 'I de março de 1996

Senador josé Sarney
Presidente do Senado Federal

SINOPSE

Projeto de lei da Câmara n" 244. de 1993
(Pl n' 2 461. de 1989. na ori~cm)

Altera os arts 178 e 191 do Código de
Processo CiviL

Apresentado pelo Deputado Sigmaringa Seixas

Em 8/5/95, a Presidência comwúca ao Plenário o recebimento do Oficio n' 418/95, da
Presidência da Câmara dos Deputados. encaminhando em resposta ao Oficio n' 388/95.
awlsos com o andamento completo da matéria. À Comissão de Constituiçio, justiça e
Cidadania.
Em 30/11/95, leitura do Parecer n' 789/95-eCJ, relat.do pelo Senador Edison Lobão,
favorável ao projeto, nos termos do substitutivo que oferece. E aberto o prazo durante cinco
sessões ordinárias, a fun de receber emendas, nos termos do art_ 235, 11, "d", do Regimento
Interno.
Em 11/12/95, a Presidência comunü:a ao Plenário o término do prazo, na última sexta-feira.
para apresentaçào de emendas ao projeto, sendo que ao mesmo não foram oferecidas
emendas.

OficIO n' L( I 'i (Sf)

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou,

em revisão. nos tennos do substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da Càmara n' 244, de

1993 (Pl n" 2.461, de 1989, na Casa de ongem), que "altera o art. 191 do Código de

Processo Civil". que ora encaminho. para apreciação dessa Casa.

Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto originário.

Senado federal, em ;: '7 de março de 1996

pCimei;~(~0~~o
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 2.787-C, DE 1992
(Do Se. Elias Murad)

Dispõe soln aplicaç3e. finaneeiraa de entidade. filamropicas e aem fina Iucrativoo que
panicipom do Sistema Uwco de Saude l,artigo 199 da Coostituiç4o Fedemi); lendo pmeceres:
da Comísslo de Segundade Soe",l e fanúlia, pela aprovaçilo, com emendas, e tejeiçllo da
emenda apresentada na Comi"ilo; da Conussão de Mina. e Eoergia. em audietl<1&, pela
.pro"ação; e da Comissllo de finança,s e TributaÇIlo, pela inadequaçio linancelnl e
'-'r~uweutá.ria e, no mento, ~la rejelçâo.

\PROJETO DE LEr bI" 2 787, DE 1992, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SlIMÁRIO

r •Projeto inicial

U • Na Comissão de Seguridade Soe",le fattnlia:

· ~nenda apresentad8 lla C("nú5são~

• letmo de recebimento de emendas;
• Ienno de recebimento de emenda. lreabertura da discussão\
• parecer do relator; >.

· emendas apre.en",d... pelo Relale'f (2);
- complementação de voto;
· parecer da Comissão;
· etDonda.lldotadas pela Conussão (2);
· texto final

lU . Na Comísslo de Minas e Energia:

- tenno de recebimento de emendas~

· parecer do Relator;

- parecer refonnulado do Relator;
- parecer da Comissão;

. emenda adotada (OI);
- texto final, .,

IV - Na Comis.uo de Finanças e Tributação:

. emendas apresentadas na Comissão (2);
- tenuo de recebimento de emendas;
- parecer do Relator;
- parecer da ComíssAo.
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bl 1(:05.

IH2.

(.vorl'c.ndc-se .1 ~nt Ld.de. (11antroplc.s.

5.1. du su.~.....~ I' dI t..l>~

~;~IJJ:J'j
/'l""'.I60 I:LlAS~

/// ;/

~.. ,
o.~

AI\. 1ft. A......une.. I _ • _ • __I P""-

• l' .... .-Oftp""- po4r<., PI"K~ de s.:.
c~ <10 ~_ unoco de _ ~ dlrr<NrI....._c_.. _P':dro _
~. oredadII....,•• ao Ilno.....-

• 2' ~ -soda • dor-.oç'" .. '*"-~~
..... tN lloéIwftçóIo ..~p""- com Ilno -.a..-• l' ~ -soda •~'" dIrrto ou ndInca dr ..."..._ ... caplAls .....~ .... US<Jltncll • _ no P...
....... CIlOl__ •

• 4' A:aI dIIpor* ...... condIç...... osr~ _
rocllúm. _'" de /lrglca 1oK1dco. SlbsLlnc:1M humenouI
pltl 1In. di .....opIarM. pnquu • 17_ bem como •
coloU. _...-...no ........... dr >ongI.IO • _ <Ir<t<_ L
__IOdo apo di!c~.....

DJX:RE'TO.lZI N.' 1.~ - • a •
DI:Z:I':IiIUaO DE 1873

ou

1• .,ntOI

o Conqe•••o Nac10nal decreta;

S 21 - o. recuraol oriundo. do T••ouro Naclonal

Art. 1. -AI entldad•• fila; t.:t';n .... "....1 I.. f1n.

luCratlvoS, A•• la d.fln14f'!~ .:~ '-lt:Q .ptrticl~ (:') ::;Ui'!'.~ OAJ.~o de

S.ud•• de acordo cc. o art. 1" do COnltlt\U;-'O ?"'{~: -::-1, .:~!-~. de

..pia la.c.rc:lade para efetuar apI :.el!t;6e1 d. ,ecu;csol .. ~. ,:rcado f 1n,.!!.

ce i ro naca onal.

Art. 21 - Aa .ntldad•• fLlantróplc.... IS ••• flnl

S \I .- .... InUdl"" rlfondl. no ""pU' dlrao putl

rlnel. ao. bancoI ofiCiaiS, I.apra que ••••• banCOI ofereça...lho _

r•• C'ondlçO•• d. rentlbll.dada ••~ur.nç••• aUI••pllcaçO••.

Ar~. 3~ - A. entld.d~. retecld•• n••ta 1.1 dl.pOe.

ta.b4. d. f&c~dlde de produzlr e ~o..rcLA!lz.r llvrol. publLcaç6e1

dOI tst.ado•••plJ-:.dol. '.~r~ .. elr"ter t ••porario, no ..reado t1

n.ncelro••"1_ Coa0 ••~. re.pectIVO' rtndl..ntol, retornaria. dtl

tlnaçlo ••p4tcif1C:a. preVLst& •• orç....nto da próprl .•ntidade ou •••
flnl lucrativo'.

da LncLdincla da ~.lquer tipo de Lapasto federal.

Art. Cf - Estl leL entra •• vLqor nl data de lU.

publlc:ac;lo.

·UGISLAC.lO CIHrl ANEXAOA "'l A
C' OROé ,AC.lo O~ E51liCCS ..EG'SL.lTIVO$· c.or·

CONSTITUIÇÃO
ll.EPt1aLI:A f'EDDATJVA DO UASIL

1911

TiluIe YW

DA~IOCIA&.

JUSTlrlCAÇAO

de fcr~ lrr.v~rsí~el. entLdade. fllantrÓplca. ou .1 ••• fLn. lucra-

tlVOS ··1" mantenh .... dlnh.Lro p... rildo nol bancol.

~ .oore li opll.cczç4o /t1l4~tt"4
cU dUpemarllid4lU. ptLcu ",Hd4dU
cf4 AdMI""trlJÇ40 Federal 1ru1tre t4,
bem como peLcu Tu~{)u I'Ilpem
lion4cf4I pelA UnJ40 • dá OI4trru pro
~

O ~dente dA RepObUca, "J&&ndo
da • t.llbulçlo que lhe confere o Item
.0 do &l"UI'O &5 da COnaUt\Uçio, .se
ueta:

Art. 1.· AI entlda4el da A4m1~\a

t.raçl.o Federal Indiret.a n.Io p:x1erio
utIllut reclUSQl provenJentCII de lio
~o. OJ'çament.&r1&l da Un.l.1c, In
chwve tranatmncl&a. nem ewntuaa
...lde» da me.m& or~m apuradQs no
encerramento doe cada &.nO c!vu. ~
.u.u apllcaç68t DO mert:ado tl.n.t.:lee1.fo.

Parilfafo lUilco. A Inapet.orl&-o.r~
de Ptn&nçu do Ml.nll~r1o da J'uenda
• o Banco central do Bn.a11 pI'Ot:DO
yerio u mec11d.U Deceu&r1M a.o C\oJD-

prtmentD du c11retrlMa tlX&4M oea~

&r1JIO.

dlSpõ. sobre. a.,lll"'açlo fLnanc.lra de dLsponLbLlldade. pel ... entld!

de. da·Ad~LnL.tr.çlo Federal ~ndLret•• be~ r~ pela. rundaç6e1 IU

pervLslonada. pela JnL&O. L~pedlndo • utL1LlaÇaO d. recue,ol prove

"Lente. de dotaC;Oe. orçalrlentarL&1 .m .~lLC.Çe•• no ..rca40 llnanCtL-

lO. E•••• entLdadel poderio .~ULtlr títulos do Te.ouco N.clon.l.c~

dlsponlbllldade, r*.ultant., de reC.lt•• proprl.s Junto ao ••nco C.~

mAS • verd.de • que co. o recrudRIC1~e"to da lnflaçto durante t~o.

~s,.s an05. recursoS flnaneelra. parados nol bancol oflclaLs CflAra.

tUlçOes fL1AntrOplca. ou s•• fLnl l~cr.tlvo•.

Art. 2.· AI' aut&rquJ.u. empl"UU
pQbUc:u • IOCledades de etlOllOm.l.&
m1st&. lnt..esT&n_ da Ac1J!únJatr&ç.l.o
Pederal Ind1.re't,(" bem como &f tun
~oe. IUperv1.I.Ionadu pela UnJio,
poderio adqW1'tr UtuJol do TelIIO'.U'O
Nacional, com dJaponlbl.l!d.a.deI 1"f'lIW
tantes eM recelt.u pr6pr1.u, &traril do
Banco central do BrU1J ou na tOfrM.
q~ este estabelecer, lnclu.lh. qua.nt.o
a lua nfel'OClaçIo.

Art. I.' lI;' 7·~.ilt.<h ~s imt.ld.!.fh~ ....,...
i"tr1clR.,:l no IUtí!\'O -!.nt.el!.~.l' " ~1il'1.le..~
&ti dl!J.~nJ.bllJ·h'" r1.i~i.\~lt~J4 ·~a

tttuloo i11t ;:''Dd Ox·~, :'l'lma 'i'''' ...ii..o
t.J t!J.~~ -1:1 'Tt7J 'lM tt'icl..,t:-:M~ ,:·.'t~ ~;:-m

óepáJltrA utn~ ~ ~~.
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do 1~":;1;",.:"'{)-I~J

t1 '! J'l~U~"Q ;jt)

PU&CTl.fo Ml00. L>e &OOr~ -:.o:n O
daposto nes~ vt~, u &plk;t.ç6el d.
d.lspon1bWd.&deI em out"roiI & ti VOI fi
nanceuOll que nto Ut.ul<ll do T~~
:N1.C~oo.&l, emuotea D~ t!.!.t~ (ia pu ..
bUca.-;ioo deste D~ret.o-let. ul.o po
~l W!' renon.du ..p6& os .-t6p.ac;J.
1'O'A .,.~nc1.i:nelltc.J.

Art. <1. .. J?m 1;J;~:I e:..: C,) pc I!)n ':!,!.fj" o
('A)"~U'JO a!on~r,iÍ.fP.'> tlo,.d<)('l..iIJ ç~i

autm1.r.U o }eVMt~ment(l de:

a) p:<"olblçiiQ ~ta~!ee1d.a i'lO i 9 §

00 ~~J..ro fS d~ I.i}l 11.a 'i. 535, r;U J'l
de dff..em bro ~ llM-4 ;

b) pt'Olb!ç.Lo ~ que E:.e lí!l~ ;;) "'~
put" 40 u~ 1.' du~ ~.no-'l1·

e) proiblÇÓU de qUt tnta " 'U~Q
I.' dest.e ~.reto-!!1.

Arl. J.:~ O ~" ,lll
?\úmero 1. 2~, d.e S1

to Art. '.' r ,,~~ :lf.=..':.i':' ,ç;Z..';iJ.f-'

~ de oont&a or~ t1e O\)ot

tu. re6p&.UeS e !r.lb-f~p-.~, ~n.

de~t6 em OUW"& ~!.l. G'l.l in;.
t1tuiçf.o fl.n&nceln al"1'-!"1"8& ~&
mencionada n-a&t.& D7...~ret4~rJt ..
Par'I1'~" tm.ieo. r.tm U,sQI cn ...

oepcion&/,I D ;ara (1.nJ ~poed!loaa.,

o Win1Jtro d& 7t.sendA .;»dI:r~ pt'e-
Y1Amente ;i,o,utcrt~ o l~!n~nt.~~

to da proli:JtçJ.o t;, \1W~ ~1 relere .o
• eapu~" destA ~rt....t~~.:· ..

_".rt. S,· AvHCA;.l;J-~,~ ,1lJ!.X--üç65I
cit".3te Oecr:.!t.o-lt! ~.J ',?1H.~<"~E'.i aob
çontJ'oJe acion.!..'1o .;i;t Ó...g;~ da A.J.rci
:i...Ut.ra.çlo Inc1J.NU '.~ Dn!.!o.

An. 1.- !:S~ n;'C~{l)wktt <~~tn.ri

~ti1 'i.c'Or na d.&t..rt. de d:..la ç{..1'JUr~
reV()pd.U U d1.5~íi1ç&t ~ C4?1tr~

I E:HCNUA NQ I
cÁ.."u DOI DEPUTADOS L- 4/0.z.,.~
C -::.~;~~~~;; -1-1-III-ll1I-.-=--

l-- 1'lGUU1W)1l SOCUL I '),M%LIA ==:J
r;;. PAU LUDUI M. ==r IM;:'Till~

lUIlIJlIUlClCII
P~J!TO D! L!I NQ 2.787, O! 1992

(DO SR. ELIAS MURAD'

Ement.: "Oispõ. lobre aplicaçõ•• financ.ir••
d. entidade. fil.ntrópic.. e •••
fins lucrativo. qua participam do
Si.tama Onico d. Saúde (.rtiqo 199
da Con.tltuicio Fedaral)."

EMENDA

Suprimam-s. os SS lo a 20 do art. lo.

JUSTIFICATIVA

1. A proposta i INCONSTITUCIONAL.

2. Veriria o art. 192, I, da Con.tituição do Brasil
que ••••1Ur. i. in.tituiçõ.s b.ncária. oliclals • prlvada. acaas~
a todo. o. in.trua.nto. do mercado financelro bancário.

3•. " qaran;ia de aca.so • todo. o. ln.trumanto. do mar
cado financalro bancaria .iqnifica qua a Constituição nio permite
o ••C.balaci.anto d. pr.farênci•• leqai. em ralaçio à in.Cltui
ç!e. financairaa, laJam oficiai. ou privada••

• 4. Mai.: t d. lupor que a. entidades filantrópic.s di••
pr.terencia ao. banco. qua ofareçam malhara. condiçõ•• d. ranta
bili4a4••••qurança à. lua. aplicaçõel, indap.ndanta••nt. da na
ture.a oficial ou particul.r da instituiçio fin.ncair••
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s. A l1vn concorrincia, qu. foi Ari'lida.. principio
c....tbw:ion.1. farto 170, IV). aplica nio IÓ • liberdade d.....
col1&1. da ,i1lltltuie:io financlira, ",UI1 ;:0110 obniculo i crlado
.. ,nfuiftc1.. ou. priviliqiol.

,. o S 20 .'ub.nt.lnda o JIIau ••pngo dOI recurlOI públi
nl .....ncionar a. conduta. il!cit•• , espalhando, anta•• noa.
'C'OÇ"uática luptÍrflua.

1. O. doh 4bpodtivol hão, poia. d.a ..r supri.ido••

COMISS~O DE SEGURIDADE SOCIAL

COMISSÃO OE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO OE RECEBIMENTO OE EMENOAS

PROJETO DE LEI N- 2. 787/~2

Nos termos do art. í 19, caput. I. do Regimento Intemo da
Clmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°. \. da Resolução nO 10/91, o Sr.
Presldeme determinOu a abertura • e divulgação na Ordem do Dia das

Comlssóes· de prazo para apresentação ele emendas. a partir de 24.3.35 •.

por cinco sessOes. Esgotada o prazo. n:lo foram recebidas emendas ao
projeto.

TER."IO DE RECE3 nlEXTO DE E~E!'iDAS Sala ela Comissão. em de abrl1 de 1995.

PROJETO DE LEI S9 2.787/92

Nos termos do art. 119, caput, t, do Re.imento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da

Resolução n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura

e divu1iaçio na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas, a partir de R / ~ / Q2, por cinco ses

sões, tendo ao seu térmlno, este Crgão Técnlco recebido 01

elllendalsl.

Sala da Comlssão, em :5 de :'lnho

AtenCiosamente.

". .j..,..-

Minam Mana ~ançáSantos
Secretana

--- ;:;ÁW~:~~ l,.,6
Comi..40 de Seguridade SocIal e Família

I· RELATÓRIO

l>t'••, .... i Yl" .", no. t.r .0.

~~r.'I.(o unlco, do RICD.

MARIA I~l:5 D~B~'ss~'LINS

Secretária

O objetivo principal do Projeto de Lei nO 2.787/92. do liuslre

Deputada Elia. Murad. ,; dar às entidades de fins filantrópicos e às sem fins

lucrativos, que participem do Sistema Único da Saúde. ampla IIberoade'na aplicaçAo

da recursos no mercado financeiro nacional.

As aplicações senam fe.tas. preferenCialmente. em bancos oficiaiS.

sempre que estes· ofaracessem melhores condlçães de rentabilidade e segurança.

Os recursas O!Iundos do Tesouro NaCional ou dos Estados senam aplicadOs

temporanamente no mercado financeiro. devendo retornar, acreSCidos dos

respaetlvos rendimantos, 11 destlnaç40 especifica. prevista em orçamento da própria

entidade.

R EDU E R I " E N T.o Nt • DE 1995

(0'0 SENHOR ELIAS MURA0)

Solicita dlllrQui".""nta d' prapa
liçe•• Im rlzlo di lnlc10 di L.lgill.tu-
ro.

".queiro I 110••• (1:1:11'nc1 •• nOI tirita. da arttgo

105 da Ragll11cntg Interno d•••• C"" o d.,lrquivIIllnta da. propo

11çD•• da lI'linhl lutaria, r.lacionadl' abaixo, 11ft ru";lo da 1hlcio

dI nOVI Legislatura:

Pl OH51 d. 1990/ PL D3268 d. 1992 .;

_ PL 01083 d. 1991 r.i~ PL 03687 d. 1993 .-

PL 01326 d. 1991/ PL OA189 d. 1993 ;'

- Pl 02263 d••1991 .,- PL OA21A d. 1993/

PL 0226A do 1991 ' PL OAA39 do I 99~ I'

p[ 027.7 ao ,002 - PL OASS7 do 199A /

E••n Senhor

DOJlutadD LU

IlO.Pro01donto do C"oro dDO Dopulodno

AdiCionalmente. o projeto de lei estabelece que as entidades em

que.tlo disp6em de descontos em tanfas de energia elétnca. agua. telefone e

dfinalS serviços públicos. e podem prodUZir e comercializar livros. publicações

;"~lalizadas e artigos diversos. de sua lavra exclUSiva. Isentos da incid6ncla de

qualquer tipo dt imposto federal

O emiminte Deputado Paes Landim apresentou emenda ao prOjeto

no untlclo de supnmlr os dispositivos que mencionam que será dada prefer6ncia na

aplic:açio doi recursos lOS~s oficiais. se of_ melhores c:oIlCIiçOes da

renlIbilidade e segurança. e que os recursos oriundos do Tesouro NaaonaI ou doi

Estadoa. ecrescidos dos renallnentos obtidos. retomarlo *destinaçAo especifICa <la

entidade.

ArgtJmanta o nobre Colega que. alem de ser Inconstitucional definir

em lei que s.... dada prefer6nc:ia a qualquer segmento do mercado financeiro. ,; de

se supor que seja semp1'8 escolhida a InstltulçAo que Ofereça mellhor•• contliçO~s

da rentabilidade e segurança. independentemente. de esta ser oficial ou particular.

Por outro lado. acrescenta que a mençAo ao retomo dos recursos

públicos para a destinaç&o da entidade subentende a rosslbilidade <la seu mau

ampr•• sem que sejam previstas sançOes pera as con~utas Ilicitas. Seria assim.

uma "norma programlltica supérflua".

é o relatóno.
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11 - VOTO DO RELATOR

O Insigne Deputado Elias Murad demonstrou maiS uma vez. com a

apresentação do Projeto de Le, nO 2.787/92. sua profunda preocupação sOCIal.

As enltdades de fins filantrópicos cumprem. em nosso Pais. um

papel reconhecidamente Impresclndivel e da maIor relevância. Essas

entidades. particularmente aquelas que se dedicam ao atendimento

m~ÍCO-hospltalar, supram a populaçio maIS carente de serviÇos qutI, por~

natureza, devanam ser prestados pelo Estado, mas que este nio tem condiç6as"de

ofer8Qll' adequadamente a toda ~I população. ASSIm sendo. nada mais JUSIO do qutI

se dar a .ssas entidades um tratamento privilegIado. para que posaam angari'"

mais recursos e desempenhar as suas funçOtI com o menor custo possív.1.

Observa-se qua a própna ConstItuição Fedaral reconh_ a

importincia e a necessidade de se tratar de forma diferenciada as antldades d' tini

filantrópicos e as sam fins lucratiVos. assegurandO-lhes prefer~cia nos contratos ou

convimos, visando à sua participação como instituição complamentar do Sist_

Único de Saúde.

Há que se oosllrvar, entretanto, que, ao defimr as entidades 'untas

da contnbulção para a segurIdade soc~al, a Carta Magna rlfwiu-IB,

especificamente. às entidades beneficentes de aSSIStênCia sOCIal.

A Lei nO 8212. de 24 de Julho de 1991. que regulamentou esta

dispOSItivo conslltuclonal. definiu uma serle de rOOulSltOS a sll1'em atendidos por

tlsas en\idlldBs para que pudessem fazer JUs à isenção da canlrlbuiçJo PaIrOn8I
para a segundade SOCIal. conforma disposto n'o seu art. 55:

Art. 55 - Fica ISenta das contribUições de que tratam os arts, 22 a 23

desta Lei a entidade beneficente de aS51stêncta SOCial que Ilanda

aos segu,ntes requisitos cumulativamente:

da Lei n' 2.787/92, na forma da emenda anexa. um artIgo VISando dalimU'" maos

claramente as entidades a serem benefiCiadas.

No âmbito da ComISsão oe SegUridade Sooal e Família. só nos cllll8

erntlir parecar com relaçáo aos aspectos aCima abordados.

A próprIa emenda do nobre Colega Paes Landim. qua nos pereca

extremamente pertlnenta e lúooa, versa soare dl5POSlItVOS que tratam da maténa

alhaia a esta Cormssão. no caso a definição de onda prtorrtanamanta

daverão ser aplicados os recursos no mercado financeiro e as restrlç6Bs a seram

ebuNadas na alocaçio da recursos públicos. Asllm sanc:to, noSlO VOIO nlo

podará incorporar o nosso posicionamento sobra esla quastlo.

Estamos cartos, outrOSSim, de qutI a ComlSsio d. Finanças a

Tribulação julgará com a máxima coll\petencla estas quastOas. bem como a IsançIo

<:Ia impostos feclerals na produçãO e comercialização da livros, pub/icaçõn

upacializadas a artigos diversos, observando a laglslaçAo em vigor. em partiCUlar

a Lei rf' 4,506164, qua em seu art. 30 contempla de forma abrangant. as IHnÇÕ8S

para as entidades filantrópicas.

Pareea-nas, por outro lado, que o Projeto <:Ia Lai rf' 2,787192 davana

_ 1_b6m ern:aminhado para a ComISSão de Minas 11 ~oerglll par. que pos.. IB

pronunci.,. sobra as tarifas especIaIS para os serviços de enargla el'tricl, água a

dainals serviços públicos.

A ComiSSão de Constituição. JUstiça e da Redação. por l8U turno.

e:artamanta f•• as modificações necessárias para adequar'o texto dos artigoS dO

projeto i emenda aquI proposta.

Dianta do axposto, somos favorávalS à aprovaçAo dO PrtllB!o d. L..

n"2.787192, do ilustr. Deputado Elias Murad. Incorporando-se ao l8U taxto a

emenda an.xa da nossa 81.Jtona.

I - s81a reconheCida como de utilidade pública federal a astadual ou

do Distrito Federal ou municipal:

11 • Seja portadora do Certificado ou do RegIstro de Entidade da Fins

Filantrópicos, fornecido pelo Conselho· Nacionlll da AslIItincIB

Social, renovado a cada três anos:

S.la da ComiSSão,e~k abril

DapUI~SEUNHARES

Ralator

da 1995

111 • promova a aSSlstencla sooal beneficente, inclUlNe aduc:8CioMl

ou de saúde. a menores. Idosos, excepctonals ou passou carwIl8S:

IV • não percebam seus diretores. conselheiros, sócios, institUidorn

ou benfeitores. remuneração e nAo usufruam vantaganS ou

benefícios a qualquer título:

v • aplique Integralmente o eventual resultado operllClOl1al na

manutenção e desenvolVimento de seus objetivos instituCionaIS.

apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridada

SOCIal relatório circunstancIado de suas atividades.

§ 2° A isenção de que trata este artIgo não abr'n,ge .mpresa OU

entidade que. tendo personalidade Juridica oroprla. s8la mantida DOI'

outra que esteja no exercíCIO da ISenção

o estabelecimento de requISitos maIS restrltl'/os. como os aCIma

transcrttos, são Importantes para que se garanta que os privilégiOS li Isanç6Bs

sejam direCionados efetivamente para atender. em última Instincla. i população

maIS carente e desamparada. Neste sentido. sugerimos que sala Incluído no PrOj8tQ

I!IIINDAS OfZR.c;c.'D60'!:o ?1iiAD ~bT... R·
OJ! -{

~M ao projalo, onde couber, o HgUinCe artigo:

Art. • Considera-M antideda tlIBt'llrópica e Mm flIw

1ucralMle. pwa 08 Ifei\oa dasta Lei. a antidacIe llenaIicante da IMiIllncilt lOClaI
que lIlBnde _ MgUinles~. cunulalivamanta. obMIwdo o díip08lO rIII Lai

1.038. da 7 dajMairo da 1*. as Portari.. 944, da 12 da /MiO da 111114 '1,~.

da 23 da Mlerr1bro da 1*:

I • laje raconhIcida como da utilidada públk:a tedIrlIl .'

atlBdual ou do Di*llo FIdaraI ou municiptl;

11 - laje rec:onhIcida como Enlidada da Fine Filanlr6piooa pelo

COI'IMIhO N8clonaI da AlliIt6ncla Social;

111 - particlpt do Sistema Único de Saúde;

IV • não percebem seus diretoras, conselheiros, sócios,

Ins:,IUI<lOl'''S ou ~enfeltare', remul1eraçAo e nlo usufruam vantagens ou baoefícios

a ~.1iJalquer mulo;
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~v\~c.{>
De';2;~OSÉ UNHARES

v . aplique, íntegralmentll, o eV.entual resultado operacional na

mafiuterly~O e desenvolvimento de seus objetivos lnstlltlClonais, apresentando

211.lal,."e,'!p' ao Conselho Nacional de SegUridade SOCial relatório circunst::nciado

.: ',~,)~,::; .atlvl,dades

fi' , "Art. . - conSidera-se entidade filantrópica e
sem t'éns lucrativos. para efeitos desta Lei, a entidade beneficente de
assls nCla SOCial que atenda aos segumtes re 1,1 t
cumulatIVamente. observado o disposto na Lei 1 038 de 7 de

q
~~e~~

de 1994 e as Portarias 944, de 12 de maIo de 1994 é 1695 d623 de
setembro de 1994: '

Sala da ComIssão, em)O de /14<'0 de 1995
seguinte artigo:

EMENDA - CSSF
N° 1

Acrescente-se ao projeto, onde cov/Jer, o

EMENDA IJ' 2..

Acrescente-se a expressa-o "a t ",h ""';,) tO, 'após "entidade ou .. ". ou ras no § 2°

Sala da Comissão, 10 de mala de 1995

~
.o

. AM.~"7

Deputado J S' UNHARES
Relator

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

'>'l/,',rin "'d Du~ante a Sessão Ordmána do dia 10/05195, o
2' '~/;) ,5,ó;,elOuJ~1°e/%~~e7a8P7.lre9s2ensetoudDestaquepara supnmlr o artigo

, ,n o o mesmo aprovado.

'., , ,.. DIante do exposto, somos favoráveiS à supressão do
. '.lO -,Oj'Jt(l de L<il nO 2. 787/92, do ilustre Deputado ENas Murad,

Sala da Comissão, em 10 de maio de 1995,

q~~~
Oeputado ~~NHARES

Relaror

TIf- PARECER DA COMissAO

A Com/ssáo de Segundade Social e Família, em sua reunliJo
ordinária realizada hOje, aprovou unammemente, com emendas, o
Projeto de Lei nQ 2.787, de 1992, e rejeitou' a emenda apresentada na
Comissão, nos termos do parecer do relator, uepvtado José Llnhares.

Estiveram presentes os Senhores DepviaC/os:

Roberto Jefferson, Presioente; Mauri SérgiO. Iberé FerreIra e
Sebastiáo Madeira, Vice·Pres/dentes; 'Alexandre Ceranto, Carlos
Magno, Ceci Cunha, Fernando Gonçalves, Jair Soares, Jonival Lucas,
José Coimbra, Ursicino Qveiroz, Chlcão Srigldo, Elclone Barbalho,

.
Eu.ler Ribeiro, José Pinptti, Laire ,Rosado, Rita Camata, Saraiva FeNpe,
Carlos Moscom, Osmamo Pereira, Ayres da Cvnha, Célia Mendes.
Eduardo Jorge, Hvmberto Costa, José Augusto, Marta Supllcy, B. Sá,
Jofran Frejat, Jose Unhares, Cidinha Campos, Serafim Venzon. Luiz
Buaiz, Nilton Baiano, Luiz Piauhylino, Sérgio Arouca, Jandira Feghali,
Darcisio Perondi, Eduardo Barbosa, Elias Murad e Feu Rosa.

Sala da Comissão, em 10 de m~iO~95-----) ~. ).
/"" ..",,"'" :
:.~~.( r-

Deputado ROBERTO J ERSON
PreSidente

I - seja reconhecida como de uMidade pública
federal e estadval ou do Distnto Federal ou mUniCipal;
., /I - seja reconhecida como Entidade de Fins

Filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistençia SOCial:
/11- partiCipe do Sistema Umco de Saúde'

. ... IV - não percebam sevs diretores, conseíhelros.
SÓCIOS, mstltUldores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou beneficios a qua/'quer título; .

. V· Aplique. mtegralmente. o eventual resultado
qperacICJna/. na manvtenção e desenvolvimento de seus objellvos
mstltuC;/onals. apresentando. anvalmente ao Conselho Nacional de
Segundade SOCIal relatóno circunstanciado de svas atiVidades.

s~ssà~lL,~rnOi maio de 1995

, ,)\, 1r.4
L

,1 ,. \ •.fll t"'-, .' .
Deputado ROBERTO J 'FFERSON

Presidente

EMENDA· CSSF
~2 .

do • ...,." 1- • .vI." 'id~s~scente-sea exp,"tsslc "a outras" no § 2"
• "W'" • ".,.. en., ....., ou ....

S.'I da Comisslo, 10 de maio de 1995

~. ~',-/l:,/ t. . '. ,"'-. ,"\,1u. , . . -.__RO=.,~ .~ OH

TEXTO FINAL - CSSF

"DisD6e ~obre .pI~.

Ifn.nceiras de entid'"cses Ifl.n~ e
~m fins. lucrativos !lue participem do
SlStefTla .Unico de Sàlide (at1igo 1~ d.
CCnstitUiçlo Federal). "

O eongre$SD Nacion.1 decret.:

, , Art, 1,-· As entidades filantrópicas e as "117 Ifn.
lucratiVOS. NSlm ~finidas as que ~rticipem do Sistema UnÍCO de
Sa&)de. ~ acotr1o com o .rt. 199 d. Constituiçlo Federal dispóem de
.mpla !i"'rd~ para' efetuar aplicaçOes de recUf'SO$'no mercado
lfn.ncelf'O n.CIOI7.'.

, § 1- • A~, entidades referidas no capuf daria
~fICI. aos lfancos Ofici.IS, sempre que esses bancos ofe~.m
ineIhores condiç(Jes de rent.bilidade e s.eguran~ às su.s a1J/~"

§ 2" • Os /8CUf'SO$ onundas ao Tesouro Nacion.1 ou
doi ESfados. aplICados. sempre em canter tempcWfÍO. no met'CMJo
Ifn.~. aSSIm como se,us respectivos rendimentos. retom.rIa à
'!!J!i!'açlo especifica. preVista em orçamento da própria entidade ou •
""uaS sem fins lucrativos.

Art. 2" - considera-se entidade filantrópica e sem fins
l~tiVOS,' para _/toS desta Lei, a entidade beneficente de assist'nCla
~'! que a~nda aas seguintes requisitos, cumulativamente
o.....,rv.aàO o diSposto na Lei t038. de 7 de janeiro de 19114 e a;
':Z:::nas 944, de 12 de maio de 1,91U e 1.695, de 23 de setembro d.

I - seja reconhecida como de utilidade p()blica federal
• estadual ou do Disttito Federal ou municipal;

. /I • seja reconheciaa como Entid.de cJe Fins
FilantrópiCOS pelo Cansellio Nacional de A~st'ncia Social;

11I - participe do Sistema Unico de Ssc)cJe;
IV • nlo fJ!Jrcebam seus diretores, conselheiros,

sócios. instituidores ou benfeitores, remuneraçlo e nlo usufruam
vantagens ou benefTciOS • qualquer titulo; ,

V • Aplique, integralmente, o eventual resultado
~pe~.1. na m.nutençao e desenvolvimento de seus objetivos
mstituÇlOll8/sJ,,_~~sentando anualmente ao Conselho Nacional de
Sllguridade ;:XX;/.' relatório circunstanciado de SUIS atividades.
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Cabe relembrac que o Projeto encontra-se nesta Comillio em

contU de serviços públicos e sejacn isentas de impostos federais incident.. sobre suas
publicações.

Ao ser apreciado na Comissio de S~ridade Socisl e F&milía, KU

rdIIor apraenlOll ernonda que acrescenta artigo cltlCterizando II entidades filanuópicu

ou~ fi~ lucrarivos. e seu migo 2' foi objeto de destaque plrl votaÇlo em roparado,
com VlSlU a sua supresdo. Ambas iniciativu forani aprovadas pelo plenário da COIIÚaiO.

Illdiillcia.

U· VOTO DO RELATOR
.,' •.

cOMIIIAO DE SEOOaIDADa SOCIAL EFAMiuA -

Art. ae - As entidaaes referidas nesta Lei dis~
t.mb6!" .d. faeutdacJ.e de ~uzir e comercializar livros. pub/iCa~1
e~"lZad" e .rtJgO&. divef3os, de sua lavra exclusiva. isent04 da
inCiáfncia de qualQuer tifO de imposto federal.

Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
pub/icaçlo.

Art. 5" - Revogam-se as disposições em contrário.
s.,. /1_ Contl.ssfo, emt (1e~ df 1115

~.---) / . I
<.' i<: "'lJ-t:' J I-

O"",,"d" lIOa'Jtro JEFMItSON
p,.SJdentt

A proposiçio versa. em sua quase totalidade, sobre UlUntos

esuanbos lO' cltDpos lemitícO' ou ircas de atividade desta ConQdo. eSWllid..

resimcnl&1mente. A exceçJo consiste em seu migo 2', que determina "in verbíJ",

Defiro. no. te~o. do art. '.0 do RICD,
a audieneia da CME, que deverá le .ani-

, m. ':h":"rell..te e, apó., publlq • '.. / .'-=
E.2i/~9S. '''t-

ente -

....,.,""11... .... ..
• e,..... "'*' &ctIIncie O Pf1IK'I' 10 ProjHI de Lei ".

2.mIU (CfOpJe ...." lfD fIIIIOr DepIIIaIID JoN LJnhatN, ~".".
c.-.. .,... lfD cII 10.'", lOiIdtMlfD lUdifncia na
c...... ......

AIIIIW, lOIl:lID ".~ ExoeIIncM dIfM7JeIltO , ~....... ..

"An. 2' As entidades fiiantrópicas e as sem fins lucralivoa dispõem

de larilis especiais. éom descontos. na cobr&nÇl de COntas de enetJÍ& clélrica. ii\ll.

lelefonos e demais MrViçOI públicos".

Em nosso Pais. as entidades Iilantropicas e sem filll lucrativos

dedicadas aos serviços de sailde cumprem papel impresclodivel e da Illlis alta relevincia.

Tais serviços deveriacn ser of~idos pelo Poder Público, que nio dispõe de condiçõ<:.

plrl presti-Io, em condições adequadas. a toda a populaçio.

Nada mail justo do que privilegiar-se ..... jllllituiçoes. pltl que

poswn dispor de maiores recursos financeiro. e desempenhlt melhor SUlJ atividades.

Ainda que estabelecida de fonoa mui.o genérica no Projeto, a reduçio doa valores dos

tarifas dos serviçal públicos prestlt-se-á ao propósito de minimizar os custos operacionais .

dessas entidades. contribuindo para seu fonaloeimemo tinanceiro.

Face lO exposro_ nosso VOl0 quanto la mérito. cin:unscmo :10

conteúdo do ano 2·, no que guacde relaçio com a ~specializaçio remiúca desta ComlSÀo.

é pela aprovaçio do Projeto de Lei o' 2.787, de 1992, na forma proposta por seu autor.

Sala da Comillio.~de Sli Ti d 9JS.

A...........O,.",.
.....L..IDVMDO···
ao. ".......CMIInIlfDI DIflIICIdoI..

COI"~ OI MltMI EENERGIA

TINIODI~NTODle.MOAS
• :. I''; ~

IIROATO DI LIlH" 'L711-Na
VOTO DO DEPUTADO ANTÓNIO FEIJÃO

O Projeto de Lei em apreciaçio dispõe. em 'UI quase totalidade

.sobre assuntos alheios aos campos temilicos ou areis de atividade da Camlmo de Miou" .
Energia. relacionados no Regimento Interno da Casa. A exceção consiste em 5eU an :'.

que determina que e.ssas entidades disponham "de tarifas especiais. com descontos. na

cobrança de contas de energia clêlrica. e demais serviços públicos"

SIlII dII ComiH6o. em " de agc*o de 1i9l5,

I'. ; .,,:../, .
LENlVALDA S. Ao LOBO

seaeYIria
p~... PA

COMISSÃO pE MINAS E ENEBGL\

Concordamos com o nobre Relator ao afirmar que. "em nouo P31~,

as entidades filantropicas e sem fins lucrativos dedicadas aos serviços de !ilude cumprem
papel imprescindível e da nW5 alta relevãncia", Discordamos da conc!usio e do voto de S

Ex•., pois julgamos que cua realidade 010 justífica a concc,sio de descontos nu tarifas dL'

energia elétrica e demaís serviçal públicos. Esses serviços tem suas tarifas fixadas de nlodn

a cobrir os CUSlOS de seu fornecimento e garantir a prestaçi\o de serviços adequados_ Em _

nosso entendimento. há. outras maneiras, mais efetivu, de apoiar~se e incentivar-se n

instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos,

(. Rl:LATÓRIO

o presente Projeto de Lei dispõe sobre upe<:tos financeiros e

Uibutarios das entidades tilantropl<:M e du sem fins lucrativos que pllticipem do Sistema

Útúco de Saúde. Determina que tais entidades tenham ampla liberdade plrl efelUlt

aplicações de re<:ursDS no mercado financeiro nacional. tenham descontos na cobrança de

No caso especifico do fornecimento de energia elêtnc... .I Lei n'

S 631. de 4 de março de 1993. cm seu ano 14. aUloriuas empresas concessionárias "li

contratarem com seus consumidores fornecimentos que tenham por base tarifa>

diferenciadas que contemplem o custo do respeetlvo atendimento".
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Face ao exposto. nosso voto epela aprovaçio do Projeto de Lei n

2.787·A, na forma proposta por seu autor. excluído seu anigo 2'
EMENDA ADOTADA

Suprima-se o artiJlO r.

Sala da Comissão. em 1.0 de setembro de 1995.

" 91 <:L
Defu:a~~ijão--

Sala das rClllliõea, CIll 20 de sctOlllbro de 1995.
/....--;

~. ENDE
~~

PARECER REFORMULADO

TEXTO FINAL

I· RELATÓRIO o Congresso Nacional decreta:

11· VOTO DO RELATOR

Tendo em viaIa a~ expondida "" YOIO doi .........

Deputados Antônio Foijlo e Femando Ferro. que aaIiàIia o falo "* que OI MMçoo
público< de enersia e1élril:a tem as tarifas ft"ldu de modo a 'lXll>rir OI. _ de _

lbmecimento e a pranlir a' prCllaçio de aerviçoo adequadpo. • que, iooobal.... o pepcl

relevante desempenhado peIaa entidades ftl;aalrópicM de "'" trala a iniciaIive, nIo se

justificaria a conceaaIo de favam larifiriot, e conoidcrMdo as lúcidIi • eodorecedoru
discussões havidas no imbilo deale ComiuIo,~ "*I~ para .....
...........vaç» lia ....j .... LeI.' 27.7.A.••2, _ ........... ,. .....

A.lor........... _lII1.2'.

N9 --,

,/ ,I

,I q!::J

tl!11StIMIVA
[J""mCATI'Il

OI
,-- EMeNDA
,

r--- "'.fJlDE!!1 li! ---I'
I ~ :)tSllmSlllAI ,;1'111·-11 /'l.;l li:llIlJITIM'1'Il

Ar!. 1"· As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, assim defi

nidas as que partlcipem do Sistema Único de Saúde, de acordo com o 3rt 139 da

COIISIiIu~FlideraI, dispõe de ampla liberdade para efetuar aplicações de recur·

sos no ínet:ClÍI!o financeiro lllIcional. .

§ 1"· As entidades referidas no caput darão preferência aos bancos

oficieis. sempre que esses bancos ofereçam melhores condições de rentabilidade e

segurança !I~ ~Ul!s aplicações.

§ 2'" Os recursos oriundos do Tesouro Nacional ou dos Estados, apli

c:adol, sempre em carater temporário, no mercado financeiro. assim como seus

respectivos rendimento's, ielornarllo à deslinaçilo especifica, prevista em orçamen

to da própria entidade ou sem'fins lucrativos.

M 2" - As entidades referidas nesta Lei dispõem também da faculda

de de produzir e comercializar IiVõos, publicações especializadas e artiooa diversos,

de sua lavra exclusiva, isentos da incidência de qualquer tipo de imposto federal.

Ar!. 3°· esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar\. 4" • Revogam·se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, em 20 dlL8éfértlbro de 1995
" . ,(/"

//.~ .
Dep~áo'En~~sende

Presidente

~''I'lI''U ,.. 1995.Sala da Comillio, iIIII ~O

jf!# PARECER DA COMlS8AO

Dispõe o projeto de lei epigrafado sobre aspectos financeiros e tributários

das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativo. que panicipem do Sistema Único de

Saúde. preocrevendo que tai. entidades possuam ampla liberdade para efetuar aplicações
financeiru no mercado financeiro nacional. gozem de tarifas especiais, com descontos, na

cobrança de contas de serviços públicos e sejam isentas de impostos federais incidentes

sobre as publicações que produzirem.
Apreciado na Comissão de Seguridade Social e Família, a proposiçio foi

aprovada com emendas, tendo seu an.2' suprimido em razio de destaque para votaçio

em separado acolhido pelo Plenário daquele órgio técnico.
Nesta Comissio acha~se a proposta em audiência.

~~Ioaur_ Arlindo Chinoglia
,,utlDO.!f - :"iAA
PT I SP : 1_'_'_'_,_

A ComiuAo cIII ......~ _ NUniIo~,.... haje,
aprovou o ~lo cIII Lei nO 2.787.A/I2, ~ __ do '"-~ do
RelIIIor, cooo ••nda.

esu-.m pr--. M ...... Depl.... lIIeu R--.
PI'fticIIInle. Amrlnlo FeIjIo• .10M !lenllIM cIIIV~ ..... L/pnk .....
Pinheiro. Jorge TacIIIu MucIIIIIn. Men:oa u-. .... T'" Adrc.Ido SlNdl.
Lucieno ZicII. SyMo LopM, FeuIlo MerMIo• .IoM TucIII. S«gIo ....... Chko
Femlmanlll, Femendo FIIITO. s..-. CeMIIo. Alrtoft 0iPP. EIlDn RollneI, Line
NelIo. Benedito GuimerIea. UiIIon t.Iendn • edlon QueIroz.

n;'/JlSIIFltlC!'

Suprima-se Ü 11rt 3D

JUSTIFICATIVA

o dlsposítivo contido no art. )0 einõcuo. De fato, as entidades filantropicas e
as sem fins Iqcrativos já são objeto de imunidades tributárias previstas no própno texto da
Conslituição Alem disso o mesmo anlgo da Lei Maior pre,'; imunidade para livros. jornais e
periódicos, bem como para o papel utilizado em sua impressão. Assim, a Constituição
considera que somente nos casos em que a prestação do serviço não atenda â finalidade
essencial da instituição será pennitida a cobrança de impostos. O dispositivo que ora
tencionamos suprimir, poderá dar margem a um extremo favorecimento. notadamente para
aquelas institUIções que realizam atividades paralelas àquelas eslriTamenle ligadas á filantropll.
Entendemos que a medída poderá propiciar abusos e dar margem tId·.amento diferenciado entre
contribuintes em mesma situação. o que convalida a necessidade de suprimi·la de nosso
arcabouço legal.
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§ 1" . A.s eftlidades referidas no capul etelUlrlo suas aplicações finlncclras
c'i.Clusi\ament~ em InslltulçCks financeiras Ortelatli

1-- EI'1E:NU" NR.;I

I Ql. / q'J !

Plelllirio da Comissão, com rejeição da emenda ~sentada em 1992, por
entendê-la peninente a matéria de OUD'llS Comissões.

Remeúdo à CODÚssão de Minas e Energia para audiênçia, nos lennos
do despacho originaL, foi abeno prazo e não foram apresentàdas emendas à
proposição. Designado o Dep. Salatiel Carvalho pan relatar a proposição. este
concluiu pela conveniência da aprovação do texto original do AlIIOr,rnaI com a
supressão do ano 2°, a fim de não co~útuir fuvores tariJãrios que prejudicam a
apropriada fixação de tarífàs. O texto substitutivo aprovado nesta Comissão
ignorou os acréscimos aprovados na Comissão de !,Dérito anterior.

No ãmbito da Comissão de Finanças e TriblltaÇiio. que deve
prommciar-se quanto aos aspectOS' de adequação financeira e orçamentária e
quanto ao mérito da proposta, foram apresentadas duas emendas, ambas de
aUloria do Dep. Arlindo Chinaglia, propondo. respectivamente, a supressão.<lt)
ano 3°, por entendê-lo inócuo no que se refere aos 'fimdamentos apresentados e
discriminatório ao insútuir ttatamento diferenciado entre coJUrilluimesi 4'" wna
nova redação para o § 1°, do ano 1°. tomando obrigatório que as aplicações
financeiras das entidades filantrópicas sejam feitas, exclusivamente, em
instituições financeiras oficiais.

ilíIli T" 1 '.. -! ·PT SP~

t1_l1lIlIII
04-

;-.. mm.L118-·I:
..,-I ..lH"l-.A /q4 . ii1_

f""-""'our ... I..'"'4t·

\1 /10 /4~.."

-.-
JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N° 2.787·B/92

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A medida tem o cunho de'obrilll' a aplic:açlo destes r<cunos em insitu.çõcs
financeiras ofICiais c. assim, evilar a troca de ravores que pode \lir I ocorrer em relaçlo a
instituiç6es privadas.

11- VOTO DO RELATOR

A análise de adequação do Projeto ao Plano PIIlN,Dllal' Slf acha
prejudicada por razões circunstanciais, dado que a Lei n° 8.lI46; de 21}o7192,
teve sua vigência adstrita ao período 1992 a 1995 e que o novo PPA ainda não foi
aprovado, vivendo-se. atualmente, quanto a este instl'lllllento lejial,' um pertõdo de
vaca/ia legis.

No que diz respeito à Lei de Direoizes Orçamentárias. (L.ei nO 9.082, de
25 de julho de 1995), o objeto principal da proposição - seiUlKio a ~tiva
ementa - não possui maiores implicações por tratar da movimeniáção liiIInceira
dos recursos, envolvendo, em tennos orçamentários, apenas a obriptariedade da
nlIIocaçJo dOi frutos das aplicaç6es na mesma IlnaIidade dos· rec:ursos que a
pmciuziram. Um dos aspectOS aalSsórios da proposiçlo, o seu llt. 3°, enlManto,
se acha em evidenle conflito com o que~ a LDO vipntll em seu art.40, ou
seja: "A conr;:essiW ou ampliação de Íl/Cemil/o. iunção ou bePll!/lcio • /llltlUeza
trÚ1ulDria oufinanceira, SO/IJente po4erá ser aprovado. 'casoi~ a estf11uztiva
de remincia de receita ~ as despesas. em idimico valor. qUI! seriio QIfIIÚldaS".

Com efeito. a proposição. seja em seu texto. seja na sua justificação, não ,!ferece
os elementos objetivos requeridos pela LOO. .

Quanto à- compatibilidade da proposição com a Lei~a
Anual para 1996, tampouco pode ser apurada em termos esmtos, tendo em vista
que o projeto de lei respecúvo (PL nO 35. de 1995-CN) ainda se acha tramitando
na ComissãoM~ de P~, Orçamento. Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional. Se avaliada na perspectiva do PL 35195-CN, a proposição apresenta
como principal inadeq!J8Çio a de propor renúncia de receita em relaçao a um
setor - saúde e seguridal$e -j' bastante deficiente de recursos.

Muito embora não haja obstáculos à aprovação ~ pibJMb do ponto de
vista de adequação. queremos ponderar que, no mérito, existem considerações de
otdem política que recomendam a rejeição da proposição.

4u/wI.-........ )

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

4·~i~Oiq~·"."

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Camara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçao na Ordem do D.adas
ComlSsOeS de prazo para apresentaçao de emendas. a partir de 0411 0/95. por CincO
sessOes. tendo. ao seu término. este orgao técniCO recebIdo 2 emendas.

Sala da CO!Tl'ssao, em 16 de outubro de 1995,

.lw.. .....~h,.~~
Mana Lm a~ hães

Secretaria

Comissão de Finanças e Tn"butação

I • RELATÓRIO

Em 30 de abril de 1992 o ilustre Dep. Elias Murad apresentou a
proposição em epígrafe. que passou a tramiw na Câmara dos Deputados sob o nO
2.787192. Remetido inicialmente à ComissJo de Seguridade Social e FamiIia, o
projeto recebeu apenas lIIlla emcncla de autoria do Dep. Paes Landin. Terminada
a legislatura sem que o PL recebesse apreciação quanto ao mérito. foi este
arquivado, sendo. porém desarquivado por requet'ÍlllCl)to de Autor.

Retomada a tramitação na ComissJo de Seguridade Social e Familia,
nenhuma emenda foi apresentada. O Relator matlifi=stou-se pela modificação do
texto original attavés de duas emendas de sua autoria - qualificando o que se
deva entender por entidade lilantrópica sem fins IUCtllúvOS - e pela supressão do
ano 2°, nos termos do destaque proposto pelo Dep. Eduardo Jorge e acolhido pelo

Antes de mais nada, dev~ iessalWa incompabili~.gri~no
argumento de que as entidades fiWttrópicas precisam'da"~ p~

aplicação de recursos do mercado financeiro por causa de sua csmx:ia financeira
cr6nica. Ora, se há reclU'SOS suficientes para a aplicação do mie:cádo financeiro,
nII:I ~ çarãqçi-. e. ~o,não há~i~ !!ll.bcneficio,P~.QIItI'O lado, se
nIQ btl'llGaOlSU&~ sequer Pwa a ltIIIlIJleR9io doi"~~ como
supomos seja efetivamente o caso, não há porque se ÍàJir·em lIJlticsções
~eiras. Essa é, al~, wna segunda. inconveniência que 11<id~rtIps observar no
pIOJetO.

. A paffir \10' moníenlo .eiD·qllC se permite à aplicw. dospos
reçcbidos llQ rncrvadolinapcelJ'O, estaremos, na verdadc.Mim~ o
desvirtuamento da apliaçM dos .rec:urso&,. que~ '.~e
permanecer aplicados mesmo quando necessários na manutenção da allvidade
fim das entidades. Sempre é bom lembrar que os recursos n:ansferidos não se
destinam à constituição de poupanças é sim à realização de gastos em serviços
rec:lamados pela sociedade.

FutaImante devetllOl~ que uma autorização cómo esta acaba
serando, para a União, rnuitq mais dàpesas indiretas, atinaI. tOdos saben'los que
a maioria das opções de investimento do mercado financeiros são lastreadú com
tItulos da divida mobiliária federal. Desse modo, na ptática, a União estaria
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dando dinheiro sem custo financeiro, para as entidades emprestarem de volta li
Uniio, desta feita cobrando os juros praticados no mercado. A utilidade pública
du entidades filantrópicas é indiscutivel e insubstiruível, mas nem mesmo essa
utilidade justifica uma situação tão esdrúxula.

Diante do exposto votamos pela inadequação financeira e orçamentãria
do Projeto de Lei N" 2.787-B, de 1992, e, no mérito, pela sua rejeição.

IH - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinAria realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela

inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição

do projeto de Lei ng 2.787/92, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Delfim Netto,
Presidente; Augusto Viveiros e Edinho Bez, Vice-Presidentes;

Benito Gama, José Carlos 'Vieira, Manoel Castro, OsÓrio Adriano,

Roberto Brant, Saulo Que~roz, Sérgio Naya, Silvio Torres, Hugo

LAgranha, Gonzaga Mata, Hermes Parcianello, Homero Oquido,
Jurandyr Paixão, Max Rosenmann, Pedro Novais, Antonio do Valle,

BasIlio Villani, EujAcio Simões, Fetter Júnior, Anivaldo Valle,

João Pizzolatti, Valdomiro Meg~r, Antonio Kandir, Fernando

~orres, Firmo de Castro, Mdrcio Fortes, Paulo Haurio, Yeda
Crusiu., Celso Daniel, José Fortunati, Maria da Conceição

Tavares, Paulo Bernardo, Fernando Lopes, Fernando Ribas CarIL e
Aldo Rebelo.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 1996

M,,~
Presidente

PROJETO DE LEI N! 3.190-D, DE 1992
(Qo Se••do FederaO

I PLSN!273191

Transfere ao domínio do Estado de Roraima terras perten...
centes ã União e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação; dã
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, pela apr~vação, c~m. em~nda j da Comissão de _Trabalho,
de Administraçao e Servlço Publico, Eela aprovaçao, com
emendas; e da Comissão de Constituiçao e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade 7 t!cni
ca le,islativa deste, da emenda oferecida na Comlssao de
Constltuição e Justiça e de Redação e da emenda n9 2 da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Púb1ico;
pela inconstitucionalidade da emenda da ComissÃo de Def!
sa do Consumidor, Meio AMbiente e Ni~o~ia5 e ...da emenda.
n9 1 da Comissão de Trabalho, de Admlnlstraçao e SerVl
ço Público.

(PROJETO DE LEI N9 3.190, DE 1992, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

SUMARIO

1- Projeto inicial
11- Na Comisslo de Defesa Nacio~al:

- termo de recebimento de emendas
- plrecer do Relator
- pareter da Comissão

III- Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- texto final

IV- Na Comissilo de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissilo
- emendas adotadas pela Comissão (2)
- texto final

V- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas
- emenda oferecida nesta Comissão (1)
- parecer do Relator
- parecer da Comissilo

._~g~.sso NaCIonal decreta:

Art. ,Q AS terras c.rtencentes â Uniio.
compreendIdas no Estado a~ Rora1ma. passam
ao dom;nlo desse Estaao. mantidos os seus
atuals lImItes. confrontações. nos termos
do art. 14, do Ato das 015PoSlçOes Const,tu
Clonats Transltórlas.

Art 2 8 FIcam excluíaas da transfar'ncta
de Que trate esta 1., as áreas
tnd 1spensávelS à segurança naCl0nal, esp....
cialmente na faixa de frOnteira. as afetadas
lOS Mln 15térl0S Mtlttares. as r.l.ct~'aaas
Com a creservaçio ••••Ploraçlo d. r.Cursos
netura15 aa Qualauer aspeCla. aQualas tradl.
Clonalmente ocueaaas pelDs (nd10s e as des·
tlnadas a outro. flns aa nacaS.'dade Ou o.
ut, lIdada publ tca.

Art. 34 AS terra. tranSferidas ao do~inlo
do Estada da RoralmA devario ser util1ZBdas
a~ atjv10adas da ass.ntamento • da colon1za
ç60. poda~dO sa' adotado o 'aglma da co~cas-'
sio da uso. previsto pala Daereto·La1 na
271. da 21 da fava,a"o aa 1957.

Pa'ág'a'o unlco. A aquislçlo ou o a"anda
manto da 10ta. por estrangeiros coad.c.r' os
lImItas. Co~dlçOas a 'aSt"çOas astabalac,
dos na lagislaçAo fada'al.

A't. .a O Poda' Exacutlvo 'agulame~ta"
•• ta 1., no prazo d. canto a oitenta dlas.

Art. S· Esta let entra em v1gor na data da
sua pUl> I IcaçA0.

A't. a" Ravogam-sa a. dl.poslçOas am
cont"",o.

Sanaao Fada'al •• da ••tamo,o d. 1992.
Sanado' Mau,o '~n,v'd••. P,a.'danta.

LEGISLAÇAo CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇAQ DAS COHISs6ES PERMANENTES

CONSTITUIÇ10 DA REP~'LIC.
FEDERATIVA 00 BR.SIL............................................

ATO D.S DISPOS1ÇOES
CONSTITUCION.IS TR.NSITÓRI.S

............................................
A't. 14. O. Terrlt6rlo. Federa,. da RoraI

ma a ao ....pá .10 tranSfor...do. ... EUados
Fada,ado.. ~ntldo••eu•.•tua'. lImIta.
g.og''''co•.

S ,a A In.talaçlo do. Eatado. dar-.a-' COM
a po.sa ao. govarnadora. alalto.... 1880.

S 2" .pltcam-••• tran.'or~çlo a In.ta'a.
elo da. Estado. de Roral ... a A...pá a. nar....
• crItérIo. saguldo. na crlaçlo dO E.tado da
RondOnla. ,a.peltado o dl.POsto na Constl
tulçlo a na.ta .to.

S 3" O P'asldanta da Rapubllca. atá Qua
renta e c;nco dtas ac6s a promulgaçio da



11116 ~ Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Abril de 1996

Constttuiçio. encaminhará ." apreciaçlo dO
Senado Federal os nomes dOS govarnadores dos
Estados de Roraima e do Amapá Que exercerlo
o Poder Executivo até. instal.çlo dos novos
Estados com a posse doS govern.dores
eleItos.

§ 4a EnQuanto nlo concretizada • tr.nsfor
maçio em Estados. nos termos deste .rtigo.
os rerritór-ioS Federa'is de Roraim. e dO
Amapá serlo beneficiadOS pel. transfertncia
de recursos prevista nos arts. 158. I. a. da
Constitulçio.• 3~ I 2a • 11. deste Ato.

........ " '" .

DECRETO-LEI Na 271. DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1957

Dt.. sab,.. 10t• .-,1:0 UrbaNo respon
s.., t 1 t dade de 1ot.ac:lDr. c:onces.lo_ de uso
• .spa;o ai,.. • di out,.•• -pl"'Ctvtdlnct.s.

Em 8 de set.mera d. '982

À Sua ExcelênCia o Senhor
Deputado lnoctnClO Olivelr.
DO. Prim9iro Secr.tjrio d. Clmara dos Depu
tados

EncamInho a V. Ex·. a fim de ser submetido
à revisio d. Cimara dos Degutados. nOI ter
mos dO art. ~5 d. Const1tuiÇio 'ederal. o
PrOJeto d. Lei dO Senado na 273. de 1881.
constante dOS autógrafos em anexo. QUe
"tr.nsfere ao dom;nlO do Estado de Ro"aima
terras p.rtencent.s • Unlio e dj outr••
providinClas".

A~roveito • oportunidade ~ar. r.nov.r. V.
Ex· protestos de estima e conside"açlo.
Senador Fr.nctsco Ro\\..ae~. Pr1mel"0 S.
cretjrio. e~ ex.rcíClO.

..................... " .

SINOPSE

............... ••••• °.-° •••••••••••• COMISSIO DE DE'ESA NACIONAL

T.,.. de Rec..,t~to de 1..-.
'~ITO DI LlI NQ 3. 110in

PRO~ETO DE LEI DO SENADO Na 273. DE 1991

Transf.,.. ao dDmfnto do Estado de Roraima
t.rras pertencent.s à Untio • dá outras
prov t d6nc ta•.

Apresentado pela Senadora Marluce Pinto.

LidO no expediente da Sessio de 8-8-91 •
publIcado no DCN (Seçio 11) de 9-8-91. Des
pachado à Comissio de Constitulçio ~ustiça e
Cidadania (decislo termlnativa). onde poderá
receber emendas. após sua publicaçlo e dis
tribulç!o em avulsos. pelo prazo de 5 dias
úteIs.

Em 21-5-92. anunciada a matéria .• profe
rIdo pelo Senador ~os. EduardO. r~lator de
SIgnado. Parecer de PlenárIO favorável ao
prOjeto e à emenda apresentada. A matéria
fIcará SObre a mesa durante 5 sessões
ordl nár i as para r.c.b1ln.nto de emendas. "

Em 28-5-92. a PresidtnCla comunica ao
Plenário o término do prazo. s.ndO Que ao
mesmo nlo foram of.recid.s emendas.

Em 18-8-92. aprovadOs O p~ojeto e a Emenda
n~ 1. À ~DIR para Redaçlo FInal.

Em ~O-8-92. leitura d~ Parecer na 27/92
CCIR.

Em 2 -9-92. ap"ov.d." a_ Redaçio F I n.l .

À CAmara dO. DepUt.dos com o OF/SM nA 557.
de 8-9-92.

Nos t.rmos do a"t. "8. ceput. I. do R.gi
mento Int.rno da CImar. doS DeputadoS•• 't.-
r.dO pelo .,.t.- 1&. I. da Reloluçlo na '0/1'.
o Sr. P"•• tdent. det.r.inou·. abertura _ •
d tvu 1g.C;lo ne Ordetlt do Dt• daI CoiIl i ssa.s
de prazo para .pr•••nt.c;lo de ~.. •
p.,.ti" 21-10-12. po,. ctnco ••••0.•. Esgotado
o P".zo. nlo fo".. r.Cebidas eMenda. .0
projeto.

5.'. da CO/IIillio. 3de nov....,,.o de ".tt.
_ret lema..... F.,.,..t .... Sec".tá,.i •.

PARECER DA COMISslO DI

DEFESA NACIONAL

~. - "1.t6r'to

O Proj.to dé~~.i or. eM anilts•• de auto
ri. do Sen.dO 'eo."". t.. per oDj.tivo
tr.nsfe,.ir •• te"r•• pert.ncentes .. Unilo.
10calizad.S no Elt.OO de Ror.,,,. par, o do-
mínIO deste. .

Exclut da t".nlf.rtncl. -ai 'real
i no iSpendv.ti" segu"anc;a nec i one' • .spe
ci.'ment. ne faix. de f,.ont.i,.•••• rel.clo
nada. COM • p,.•••,.v.C;lo. • ••p1or,c;lo de
recursos natur.ts de QUalQUe" e.piet •••QU.
, •• t".dictonalMent. OCUPIGeI POl01 fndiO••
.S des t i nadai • OU t "01 fi nS de nec.111 dade
OU uti 1idade púb1Jca-.
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AS te~~as oCJeto da p~ocosiçio d3ve~lo se~

utIlIzadas em atiVIdade. de assentam2nto e
de colonlzaçlo. pelo ~eglme p~evlsto no
Dec~eto-Lei na 271. de 28 de feverel~o de
1967.
P~evi. tamo". QUe a aQui.içlo ou a~renda

mento e lotes po~ estrangel~OS da~-se-á no.
lImite. da leglslaçio fede~al em vlgo~.

É o ~elatÓrlO.

11 - Voto dO .elato~

CrIadO o Estado de RoraIma. nada maIs JUS
to e neces.á~io QUe se p~oceda a t~.nsfe~'n

cia da. te~~as da Unllo naQuele ex
te~~ltó~lo federal. sem o Que se torna com
pletamente inviável o ae.envolvlmento
e.tadual.

Sem dúVIda. a atividade agrícola constitui
proeminente atlvlaaae no cen'rio enconOmico
aaouele Estado. Urge. portanto. Que se colo
Que .. dlsgoslçlo gera assentamentos ruraIS e
de colonlzaçlo a, t.rra, dl,gon;veis. fruto
da tran,fer'ncia QUe se ComI na nesta
pregosta.

Ademais. o Ato aa. Oispo,içOe, Constitu
eionar, Tran'itórla, aa Con'titulçio 'ede
ral. em seu art. 1~•• ~•. previ para a
transformaçlo e instalaçlo dO' EstadO' de
Rorallna e Amapá. I ap I i caçlo das melNS nor-

,ma•• crit'rios SeguidOa na cri.çlo dO Esta-
dO dlI RondOnia. 1 Lei CCMIIP'etMntar na .i. ele
22 ele elezltlllbro de t'11. ao cr1.r o· EstadO de
Aond&ni.. transf.r1u a eat. o ao-fnio. a
pos•• e a IdMinistraçAo do' ban. móvei' e
imóv_i. pertencent•• _ Unilo. localizadOs
Con.titucional.nlo h' ca-o ,. colocar
Ob'1'culo l tran"er'ncia pr.tendida.

1 elta C~1 ••lo cabe. de acordO com o art.
32. inciso V. letra C. "a, 7 e 10. do Regi
Mento Interno. manife,tar-s. Sobre o m6rito
da Mat'rià e. QUanto a e,t•• voto pela apro
vaçlo dO Projeto dlI Lei na 3.1'0/12. pelas
razO.s .ci~ adUzida•.

Sala de 5e..0... 17 do nov"'ro de 1812. _
OeputadO,.,ectd Nune8. A.'ator.

I11 - ,.,...,. • e-tsdo

1 C~i ..Jo de Def.sa Nac'onal ... reuntlo
ord'",ria realizada hOj.. aprovou unant..
~t. o Projeto ele Lei na. 3.110/12. ~. t.r

. lIÍOi do parecer dO R.'ator ,

Estiv.ra. pre.ent•• o. Senhor•• DePutados:
\Jo.' Augusto CU,.vo. 'r•• idente: NelSon lor
nter Alair Cabra' e Álva,.O 'ibeiro. Vice-

. pre.tdente.; Etevaldl de MeneZ". Paulo Ra
mo.. Carrton Júnior. Luciano 'izzato. Joio
"agunael. Moron t Torga" • Jo.'· Dt rceu. Ivo
'~tnarái, Paulo Stlva. Te1-o Ktrst. Maurfcto
Ca~•• Pa.~ Landi•• Jair lolsonaro.

Sala da C0-1s1l0. 25 de novelllbro de tSJSJ2.
~ DeputadO.JoM ......to Ql:'vo. pr•• ident.
OePutadOAi.ctd NUnes. Relator.

"Ur'll 'r. "E It.í. N9 )."O-N '2

,.,~ 'r"'I"''',Jo .... t. l1'. C•• lJt. r. o'a of"t'.Frl'
:lt ""ri', I~ , .. ",.. ••1·.·. ')"D'ltol<JIl'•• dt""~dO .... 1·' "rt. H.f. l. ' oC'It~..

• .~;" ',v ''''''''. I') "I". ""#'·.o1~ntC' CJII lO.'io1tiO df"t.,. •• ·,(UI .. 'lt t.,,, ..
•: l.I''''·II-J'''\O ". """!J ....10) DI" .I~. Cu•• "".""' - ,••".:.,1 4""011 ......

.''' .... n ..... ,toll[ndo\'J •• a •.,,:.,. t.: .. 011t2,9l • ..",. t,ncr.... ":."' •• " f'''',o.
'. ;.) .) ... ,.",':0. não '0..... ".I:."ld.....n.... ao ."o,l.te.

L RUATóIllO

O Pro)etO cII La eplpmdo. cII lUlona do SalIIdo FcdInI - C_ ondI
- O \lIIRlC1IlIO cII Scudan Marillce PiNO - \'tSII 'a r...tcnr ao~ do
Eada cII~ as __ 1acalJzadas _ seus 1_que~ i U....
lftIaMndo.w da~_.....~ i squnnça .

ÚICadII_ ---IIlIbIans. ..~ cc. a~. a ....
r'IÇio cII recunac lIIlInÍI cII~ CIJltcJa. .. lI'aCIicionaIIn 0ClII*III
pelai iIldIaI • as dat1nIdM a _ fins cII~ 011 ~1icWa~
Oalmnma que laÍI tmll lljallI~ _ IIlYldada cII u__ • cII

~. paMda"-ti o ree- cII cancauIo clllIIO.
5ulloMndo i rIVldo COlISl1IUC:ICII .. C....... .,....,., o JlI'ClJIIO
~ pcIa ea.taaa cII Ddna N-aaaI" MIPlU'W "-- fa-*wI do
Deparado AIac1d.N-. _ .....

CaIla..a_Coeuto~... _ claa ....... órIIIoa...
a P'\lllOIIÇtO fac ciIspedIada.

É o lalaIóno.

COl1lO li ..... al'!opaslç.to pouco - na prihca. laIwz .. nada - __
ao lIt, 26 daC~ f ..... puque...ul I _.__
cII _femlc.. ai que a~C~ '*__ •U'" O
proJCOO aecn _1uI do _ aIcancc .. tmll que a C_ eIaftca c_
IIIlCpMMS do~ cII UIlIio 110 11'I. lO • aqoaIaI quel'lJllllk'Oll ao eIlIcIII
do paIr1lIIÓIIIO;o. ~'''II'I. ~:

ColIilUdo. lalClo ampliado o elenco da resuMI para ... cIIqudo que a
COllItIIUIÇAa _ i U~. o l'r"JIIO !cri ...- __ priIbco. Soqa
C'do • pawbo!;.teda cII ao _ .. _ ....... --. _ afaíIIa •
Carta.

IslO'" pclIIiwlllnYts da SIlpI'flIIlt. do.._ ~ • 1It. ~dli~ _ .... refacicoIMM _ a~. .
quaIqo.- ..... /liC~ '*' ai lftCioIIII _ .. INM ela U .

~"~.~""""""""rl'· faI ...l'IÇiD cII cII ....apicia - ni-' ..-
M~"'" cII_ ...

_cIIU~-.~.~.~cII~

OlMnlocll""--."cIIM:a~_..........aMa
- C-.... ••~ Illdicada pacIIr* _ e--.w para ..
m- a presdo saIn • _ .......~ .......
........ Es1adD cila-

Da _.1ad6. ...... _ peqIIIft c:onwçio c..- ao a1t. 7!' .. paiW
_ ... Iefara .. .,..~~ paIoa .... t _ ..
-~ao"'-cII U..__ daCJqlnSA~do_ XI'
do an ~O da MailM Cana. Contudo. na JlI'1L~e estabelec,da pela LCl n' 6 001. cII
19 de dezembro de 1973 (o ESlalUlO do índioI. CX'Slem outru ...... que ftIC1IflO
>CllI serem ..rradJcKlNlmcnle ocupadas por mdlOP (onrn submetidas a
propriedade da Un,'" Federal É o caso t1plCO das arcas rcscf\Iadas cII que lrala
a Capllula !li do Tirula 11I da mencIonada Ict
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Para __ I prIlPOSIÇio de qIlAIlqIlII' dú••• lllI ..

que l1It ..._ o aIcanc:. SOlbsIIt_ 011_ da reflrillc.... __ ..
dIc-"-' 00...... paios ,ncIaos por. 511"pln__• olerras .1Idi...... PIf'
~IUIl&Iolo

Ponaivo. llIIII VOlO. raftráwel ao PrO]elO de La ,,' J 190. de 1992. c..
I __ quea ....._. ~.lI!'~r _ I' ... _ ..... Ut••

EI6I'_ ~,.~_·"A i>F'O 41"<tA7'D<

EIllIIIda IIlOCIIficanvI
'''O..lETO DE LEI ... J. 19o-a. DI I"Z

o C_'IO UCIOlIAL cIac.....

Azot. 1- Aa terr.. pertK"t.. • UnJ.Ao.
C""l'lIIlIeILela' no 10._ ele "...i... pa... 00 doeLnio ela...
1.~Ado, u"tido. IH ......~u.j,. 1181t••• coftfront.ç.l, no.
t.~ tio .c~. 14, do Ato da. Di'POllÇoe. Conlti.tveionai.
ft....lt6.i... '

~. Z' Pie......l ..lda. ela .ean.f.'-L. de
que trata ••ta LeI. .1 Are•• lnc1i..,.n,"vI1 r.ftCi. naciONal,
l.pecla1_Atl ft8 'ai.. de fl'Ol\tI1r., •••f.C M)' lU"ilt'rlH
Milit.re., •• ralac \oM4al C:0Il • pC...Evaç60 .-ll"t.l, •• tlrr••
illell...... ,..._.n... • Dnilo •••••tinada. ao OIIUOI U... ele
........1_ .. de nUi_ pIlltUc••

Tranl fere lO ao.inio do
lat.ado de AocaillA terra.
pertecent••• Un110 e dA
ou.t-r•• provi.dtnci•••

'l,dlC)r.fo únic:o.~ - C·,qui. iç'io ou .n,.nda.l\co
de lot.. por ••trlftCJeiro. obedec:lrA o. Liau.I', condiç6e1 I
••••l1i6a........lecida. n. lati. laçA0 1_••1.

AI't. l. AI tlrrl. t.r.nl'• .rld•• ao doIIlnl0 ..
lat_ de ....1M _.10 ......11Laacla••••1yL_' .'......_to . de coloailaçaa, poclenda .11 _._ o •••1. ele
c.......... _ u... p•."i.to ,.10 Dac•••o-lAi n' Z71, de ZI de
f ......ilO de un.

-:zo:: - ,UIe.' DA cOIIlIaAO

AI! 2" F;c.. 1llC~da a-I'trincII de que _ ... Lei •
.... •ndlspIftIIVI\I • IIJIIDIIÇI naclOllll••spac..... lllI faixa de ftoMen.
• afeladaa 101 MIIll_MtIot-. • RI8cIonlldaa COllI I pmarvaçio
MIlIocMaI•• lema mdi....pana_' Undo •• 4IInnadM l_lIaa
de --*11 0lI de IlllIidaéII pública.

A Coaioolo de Def.o..... Co••Wúda~. IIal0 _1.....
IUftOrl•• , _ rMflllO Odlft1rl. r ••l11-a. ftO,., ••~, tIMft~
...ta. tzojato de lAl ... J.UO-lVt2. c__• _ ••~ de
.._ da ...l.to••

••U..... "'_'H ... SI"""... De....- lia"'" _-
fo.... • l.MAta•. lAcl••. nan.to. nc.-'...l...... lAci'
VI.ia. lU VL....- C"""Laal•. AIolda _;. ,aL.
,.1_. ~ _ ....L_ ...i_ta. , ...10 Del.........1.
e_o ,acl,... IIaU••' JleIrCO' __.' I1dllll' ele 1U"'1'
YaleU. calla1", lUta e_ta. I • ...., 'U lU•• ~... ~
po......U. _lta ela 111'" ......no _ .

..1.... Coai..... _ I" ......10 de UU.

~t. .1 O Poder Executivo rI9'11...fttII'A ••ta
lli. ftO pr••o ele Cln.to • olt.nta di.a••

Ut. 'I IIti 1.1 '''trl .. Yicaor na data de

.u' ,....UeaçAo.
Art. 'I ftlyoq..-.' •• dilpo."Ç6e1 •• coftt.rl-

__ N1l1fNJA • CIlCIWl

1'10.

S.l. ela C_..alo. _ 1. ele .90..0 ele 1"3.

, . /' ~ ,
.A1',{./, C, (... .t:"

Depll'.dó KMtO PlIlAFOIlTl
.r'lu"Ate -

I'j:r:--~
IlapIt_ ,UIer nLDlWlll

... lltor

CO"'SSÃO DE 'mABALHO. DE .'.DtIiI"IS'mAÇ;\O E SERVIÇC PÚBLICO

TERM~ DE REC~B!MEET~ ~E EHENDA5

PROJETO DE LEI N2 3.190-B/~2

Nos termo~ do ~t. 119. caput. I. ao Regimento Interno da C.\mara dos
DeputaoC$ ali:er~o pelo ~t. '1, I. aa nesoiuc;:ionit 10191. O Si. Presidente
determino... a aoertUie • e civulgaçio rIa Ordem do Dia daa Corrisseia • de prazo
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:I!ir.!l I!:-r~te"~~ç;!o .~<!' eme'··.:ta~ .. ~ iJartir d~ ~O.·'09/'33. por cince ~essõe$ Esgotadc
c prazo. n~ rc·ram receb!oas dmeno6c ao prJlet=

Saia aa '::'ürrus~~o em 2.7 de tetembro de 1993

7~/!i~~
3e.:retár~

pJ.~=;a 'OI:.
cOllIssAo OE TRABALHO, OE ADlIltllISTRAçAo E SERVIço muco

I - ULJlf6aIO

Por fill, .uq.ri"o. usa pequena aodificaçlo no art.
3", que d••tina a. t.rra. tran.ferida. para fina d.
a••antaaanto e colonizaçlo. O objetivo , r ....lvar d....
obrigatoriedade a. ir.a. afatada. a finalidade pdblica
••pacifica, coa0 o fu o pr6prio E.tatuto da Terra (Lei n"
4.504, d. 30 d. novaabro d. 19641, o qual parait. ao Poder
Pablico a exploraçlo d. ..ua ia6v.i. rurai. coa o. obj.tivos d.
pesqui.a ••xpariaantaçlo, d.ntre outro. (art•• 91 • 10).

Feita. tais con.id.raçca., aanif••taao-nos
favorav.la.nte ao PIo nl 3.190-8/92, coa a. eaanda... anexo.

Sala da Coaia.lo, .. 2r- nI AltU~'(1 q{ /!/sl:

~
'tJit-

Deputado I stRGIO
lator

Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:

Acr..c.nt.-s. ao art. 3" o seguint. S 2",
renum.rando-s. Coa0 S 1" o atual parAgrafo ~ico:

"Art. 31 ..

." LJ.llUqtj

·~1t1./tUf.,-
Deputado/~~I stRGIO

.Relator

UArt. 2Q Ficam excluldas da transfer6ncia de

que trata esta lei as áreas relacionada. no art. 20,
incisos lI, III f IV e X, da constituiç40 Federal, as
terras indlqenas pertencentes ! União e as de~tinadaB

pela União a outros fins de necessidade ou utilidade

pública. 11

Sala da comissão, em J8

Aprovado no S.nado F.d.ral, v.io o proj.to il r.vi.lo
d••ta Ca.. , onda jl foi apr.ciado a acolhido pela. coai••ca. d.

Oer.sa Nacional e de DefesA do Consumidor, Maio ABienta e

Minorias. N••sa Ültima foi aprovado com emenda, a qual elimina,
no art. 2Q , a alusao a. terras relacionadas coa a 8xploraç40 d.
recurso. naturais a ajusta o texto referente ,. terra. ocupadAS
por indios.

O. autoria da nobre S.madora Marluc. Pinto, o proj.to
.a .p1graf. pr.tend. s.ja tranaf..rido ao Eatado d. Roreiaa o
d~1nio da. t.rra. da Unilo localizada. naqu.l. E.tado,
aant.ndo-••••u. atuai. lisit•• G confrontaçO•• , noe t.rao. do
art. 14 do Ato da. Oi.po.içO.. con.titucionai. TraneitOria. 
ADCT. Ae· t.rra. tran.f.rida. d.v.rlo ••r utilizada. ..
atividad.. d. a•••nt...nto • colonizaçlo.

A propo.içlo .xclui. d. tal tran.hrlncia a. Ir...
indiapen.lv.ia il .egurança nacional, ••peciala-nt. na faixa da
frDn~.ir.. a. afetadas ao. Hiniat'rioa Militar.a i .a
r.lacionada. coa a pr•••rvaçlo • a exploraçlo d. recur.o.
naturais d. qualqu.r eapeci., aqu.la. tradicionala.ne. ocupada.

pelo. 1ndio•• a. d••tinada. a outro. fina d. nacaaaidSd. ou d.
utilidade pdblica (art. 2").

...............................................
Esgotado o prazo regim.ntal, nlo for.. r.c.bida.

.aendaa nesta Coaiasao.

t o relatório.

II - VO'fO DO RnoA'fOII

A transferància pr.tendida p.lo PL n" 3.190/92

constitui medida oportuna, porquanto o Estado d. Roraima, usa

vez criado, h& d. contar coa aa condiçõ.. nace••Aria. para s.
d•••nvolv.r coa0 tal, esp.cialmente na Ir.a agr1cola.

S 2" R•••alvaa-s. da d••tinaçlo d. que trata
o caput d••ta artigo as terras ·a. quaia O. Estado
atribuir tia püblico esp.c1fico."

sala !la Coaiulo, ... 2~ t:i ./liDAre- t~ /.jsl
"""JlI!ttl&'-

o.putado'l~· StRGIO
R.lator

J1f • PARECER DA COMISsAo

Adaaai., o proj.to taa r ••paldo no S 2" do art. 14 do
ADCT, o qual d.t.",.ina que s. apliqu.. il traneforaaçlo •
in.talaçlo do. E.tado. d. Roraiaa • do Aaap.l a. noraa. •
crit'rio. adotado. na criaçlo do E.tado d. RondOnia. No ca.o da
RondOnia, a tran.farlncia d. b.n. iaóv.is da Un1l0 para o
E.tado foi garantida p.lo art. 15 da Lai coaplaaantar n" 41, de
22 d. d.z.mbro da 1981 l.i da criaçlo do E.tado.

t d. se notar ainda que o projeto procura r ••guardar
a•. t.rra. qu., p.lo art. 20 da Con.tituiçlo, pert.nc..
n.c....ri..-nt. l Un1l0. Contudo, alquaa. da. ar... pr.vi.ta.
no t8lCto con.titucional nlo ••tlo cont..plac.la. nas .xceçC&a
relacionada. no art. 2" do proj.to - por .xallplo, a. terra.
indispen.iv.ia l d.fa.. da. via. federais d. coaunicaçlo.
Asaia, ofarec.."••_nds coa no". redaçlo para o di.poaitivo,
na qual incorporaao. t'- aa .odificaçC&a aprovada. pele
Coai••lo d. O.f••a do con.uaidor, M.io Aabiant•• Minoria••

A Comi..io de Trabalho, de Amliniatraçlq " S.rviço
PÜblico, e.. r"unilo ordinlria realizada hoje, APROVO!),
unanu--nt:e." coa duas ._ndas, o Projeto d. Lei nO 3.190-B/92,
noa t.~. do parecer do Relator.

Estiver.. pre.ente. oa senhores Deputados Paulo Rocha,
Presidente, José Cicote e Herval Pimenta, Vice-President•• ,
Zair. Relende, Paulo Pai., Amaury MUller, Waldo.Iro Fioravante,
Elias Murat:, JAir Bolaonaro, Carlos Alberto Campista, Chico
Vigilante, Hauri Ségio, Ernesto Gradella, pedro Pavão, Aldo
Rebelo, Eraldo Trindade, Luiz Moreira e Sérgio Barcellos.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1994.

~) I
f IM / ~--1-.""'" -_'-r.-

~ULOIlOCHA
~.- -P~.8i.d~nte

~'KV1,<f--
Deputadó I .eJlaIO

lator
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!lEGA ADOTAOA N" t •.cy". dos Comí!I~ - df prO/O poro opre!ffilo~ dt !Il'I/ndos o por1' de 28 /04 /95 ,POI c'"'" seS!lieS EsqoIodo
o prO/O, .00 loram rmbidJ!O ...mda; 00 p'Djelo

Solo do Comil5!lo, "" 08 de maio de 1995.

I. RELATÓRIO

PARECIlRDA

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSIICA E DE REDACÃO

o projeto inclui detenninação para que u terras transferido sejam
~tilizadas em atividades de assentamento e'colonizaçio, podendd.sef utilizado o regime de
concessio de uso previsto pelo Decreto-Lei n' 271167. I. r.

Ressalva ainda a obedi8ncia aos limites, condições e restrições
estabelecidos na legislação federal, na hipótese de aquisição ou arrendamento de lotes por

estrangeiros, determinando, ao final. a regulamentação da futura lei pelo Poder Executivo
no prazo de cento e oitenta (180) dias.

o projeto de lei em epfgrafe, aprovado na Clmara Alta. chega a

esta Casa para exercicio da competancla revisora prevista no art. 65 da ConslllUiçio
Federal.

Cuida a proposiçio sub eumi.. de disciplinar a transferenci. du
terru da UniIo loca1izadaJ em Roraima a este recém criado Estado.

As terru em questio, dispõe o projeto. puaam a integrar o
dornlnio do Etlado de Roraima, mantidos os ..... atuais limites e confrontações, nos

tamos do art. 14 do Ato das DiIpOlições Conlllitucionais Transitórias, ficando excluídu
dessa tnnJfer6ncia "u "eu indiSpellsáveis à seguronça nacional, especialmente na faixa de
llonteira, u afetadas aos Ministmos Militares, u relacionadas com a preservaçio e a
oxpIoraçIo de rtCUlIOI JIllurais de qualquer espécie, aquelas tradicionalmente ocupadu
pelos Indios e u destinadu a outros fins de necessidade ou utilidade pública".

Tramitando já na tâmara dos Deputados, o Projeto de Lei n'
3.190/92 recebeu parecer favorável da Comissio de Defe.. Nacional; da Comislio de

Oere.. do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com emenda ao seu art. 2"; da

Comissão de Trabaiho, de Administração e Serviço Público, com duas emendas, n' I e n'
2, aos arts. 2° e 3°, respectivamente.

" ~""".

.. ·Arl : :.: : :.: : : : : :.._..'..:.::.. :_.:.

..de eem.IO. 21de II1II de t....

TIXTO fIW. •CY~

52" R.-IvanHe da~ de que nu ocejM dlIM

lItIQCla.....qu-.o EUcIo lllIlUIr 11m pclbIco eII*I\CO.'

SIIle de <:cmeeio. 21 ele II1II ele,*.

'Arl:ri Flc8m _Ic* delnflll.1rMá de que nu ... L"
a ..._ rMc:iorledel no~ 2Q, Ina- M. 111. ri • x; da CQllIlIuIçio FednI, a

...~ per--.. UllIo ......... pIII~ • ClUIIae IM ...

~ouuIA:Iede púbIIce.'

~..... eo~.o ..... 2". _ ...lltO-w _''-0
.....~1lnIco:

1[lUJ DI: R[C[(I(1II0 11 [1(100

AJJ emendas apresentadas nas Comissões de mérito destinam-se
basicamente a adaptar o texto do projeto ao mandamento do art. 20 da Constituiçio

Federal, que trata dos bens da Uniio, ampliando o elenco de ár... excluídas da

transferência (Emenda da CDCMAM e Emenda n' OI da CTASP), bem como a excluir da

destinação para assentamento e colonização (art. 3' do Projeto) terras ás quais O Estado
atribua fim público especifico (Emenda n' 02 - CTASP).

U - VOTO DO RELATOR

A matéria foi distribuida a esta Comissão à qual incumbe. nos

termos do art. 53, inc. mdo Regimento Interno, pronunciar-se sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição em exame.

I É explicita a compotência da União para legislar sobre a matéria

(art. 22 da ConJituição Federal) e a competência do Congresso Nacional para dispor sobre

o assunto (art. 4r, caput), por iniciativa de qualquer de seus membro.s (art. 61, caput) sem
qualquer impeàimento constitucional quanto à admissibilidade do projeto.

Cumpre entretanto observar que, ao omitir na ressalva de

transferência expressa em seu art. 2' vários bens constitucionalmente atribuidos á Unilo

(art. 20, CF), incorre o projeto em vício de inconstitucionalidade. t#mesmo se diga da

Emenda da CDCMAM e da Emenda n' OI - CrASP.

1teItaIll obedientes • COIIJIÍtuiçio a Emenda nO OII94-CCJR, da

Deputada Maria l.Iun - que incmpora OI aperfeiçoamentos acrescentados ao projeto nu

demais Comiuões deltae- e adequa o texto lO art. 20 da Cana Politica - e a Emenda n'
02 - CTASP. Vale dizer que a apt'OVIÇIo da Emenda n' OII94-CCJR virá sanar o vício
apontado na redaçIo orisinU do projeto.

Nt.r !lleL..... IIlI....cIú._~
M. • RIMlgenHe. dIIpoeiçl6ee lIlI 0ClltirICI.

·SIIle COIriIeio. 21ele II1II.,*.

lIc! IIlIOOS do «I. 119. topA. I. do Reqirnerlo t~lf1lO do coo.oro doi O!plAodos,
G111l0ll0 prk «I. ".1. do R~.· 10/91. o Sr, P'OIIdfnle d!\e<minou oaborlurc •• ~'uIgoçoc. no Ordem do Dia

Pf<U.{lO Q( L[I N' 3.190-c/92
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Das Férias Anuais

As férias serão concedldas por ato do em
um s6 período, nos 12 (doze) meses

à data em que o empregado tiver adqulrldo

NIda hi a reparar quanto à juridicidade e técnica legislativa.

lJto poIIo, nwlifestamo-nos pela constitucionalidade, juridicidade

eboa técnica legislativa do projeto em questio - com a redação dada pela Emenda n· 01194

• ccm - bem como da Emenda n· 02 - CTASP. Restam, outrossim, inconstitucionais u
Emendu da CDCMAM e rf OI • CTASP.

SaladaCOmissio,em!de fi~ de 1995. )

.:;J, ,1;
~tad~J AStrl

Relator

m - PARECER DA CDMISslID

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi~

lativa do Projeto de Lei nQ 3.19D-C/92, da emenda oferecida
na Comissão de Constituição e Ju~tiça e de Redação e da eme~

da nQ 2 da Comisslo de Trabalho, Administração e Serviço Pú
blico; pela inconstitucionalidade da emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e da emenda
nQ 1 da Comisslo de Trabalho, Administração e Serviço Públi
co, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jarbas Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Nelson Trad, Paes Landim,
P;égis de Oliveira, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, De Velasco,
Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Robson Tuma, Udson Ban
deira, Adylson Motta, Alzira Ewerton, Darci Coelho, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, .Jair Siqueira, Jarbas Lima, José
Rezende, Prisco Viana, Almino Affonso, Danilo de Castro,
Edson Soares, Marconi Perillo, Nicias Ribeiro, Welson Gas
parini; Zulaiê Cobra, José Genoino,- Luiz Mainardi, Marcelo
Déda, Milton Mendes, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Alexandre
Cardoso, Aldo Arantes, Jair Soares, Júlio César, Magno Ba
celar; Ricardo Barros, Rodrigues Palma, Albérico Filho,
Barbosa Neto, Luis Barbosa e Silvio Abreu.

Sala da ComisSão, em la de abril de 1996

Deputado ~FERR~A
.I Presidente

PROJETO DE LEI N° 3.231-B, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)

Dispõe sobre a indenização de férias; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e -Justiça e de Redaçãa, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda; da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação, com
adoção da errenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção, com subemenda; e da Comissão de Finanças e Tributação, pela
aprovação, com adoção da subemenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. PARECERES Ã ~ffiNDA OFERECIDA EM
PLENÁRIO: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico, pela rejeição; e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela prejudicialidade. A Comissão de Finanças e Tribu
tação declarou a prejudicialidade da emenda oferecida em Plenário,
por ofício.

(PROJETO DE LEI N9 3. 231-A, DE 1989, EMENDADO EM PLE:-iÃRro, A QUE
SE REFEREloI OS PARECERES)

,o Congresso ~Jac lona 1 decret a:

Art. 1Q O art. 134 da Consolldação das Lels do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lel nQ 5.452, de 1Q de
mal0 de 1943, passa a vigorar acrescido do segulnte:

"§ 3Q A lndenlzação pelo não
deferimento das férias no tempo oportuno
será ca1culada com base na renumeração de
vida ao empreQado à época da reclamação ou,
se for o caso, à da extlnção do contrato."

Art. 2Q Esta lel entra em vlgor na data de sua
pub 1 1cação.

Art. 3Q Revogam-se as dlsposlções em contrárl0.

Justificação

A não-concessão de férlas ao empregado no tempo o
portuno sujelta o empregador ao pagamento de
lndenlzação. O cálculo desta, entretanto, deve ser
processado consoante declsão soberana do egréglo Trl-
bunal Superlor do Trabalho, crlstallzada no ltem 7 da
sua súmula da jurlsprudêncla unlforme, nestes termos:

"7. A lndenlzação pejo não-deferlmento
das férlas no tempo oportuno será calculada
com base na renumeração devlda ao empregado
à época da reclamação ou, se for O caso, à
de extlnção do contrato."

Assim sendo, tudo recomenda a lnclusão desse pre
celto no texto da leglslação trabalhlsta consolldada,
como o faz o presente projeto.

SaJa. das. Sessões, 3 de agosto de 1989. _ Depu
tado F~bnclscu Ama~al:

LEGISLACÃo CITADA, ANEXADA

PELA COORDENACÃO DAS

CoMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N2 5.452, DE 12 OE MAIO DE 1943

Ap~ova a Consolidação das Leis do T~abalho

.............................. : ; .

\ TíTULO II
I

Das No~mas Ge~als de Tutela ~o T~abalho

.............. \ .

CAPÍTULO IV ,
(De aco~do com o Dec~eto-Lel

n2 1.535, de 13-4-77)

SECÃO 11

Da Concessão e da Época das Fé~las

Art. 134.
pregador, em
subseqüentes
o dlreito.

§ 12 Somente em casos excepclonals serão as férlas
concedldas em dols períodos, um dos quals não poderá
ser lnferlor a 10 (dez) dla.s corrldos.

§ 22 Aos menores de 18 (dezolto) anos e aos malores
de 50 (clnqÜenta) anos de ldade, as férlas serão sem
pre concedldas de uma s6 vez.
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Sala da ComissSo, em 13 de

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
REDAÇÃO

I E II~ RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR

o nobre Deputado Francisco Allaral prop~e o
pres 'te projeto visando alterar a redaç!o do § 31l do art.
134, da Consolidaç~o das Leis do Trabalho, aprovada pelo D!
creto-Lei nll 5.452, de 01 de lIaio de 1943 que passaria a ter
a seguinte redaçao: "/\ indenizaçao pelo nllo deferimento das
férias no tempo oportuno será calculada co", base na remun!
raçBo devida ao empregado à época da reclamaçBo ou, se for o
caso, à da extinçao d~ contrato. n

Na sua justi ficaçlo o atuante parlamentar
Francisco Allaral diz que a n~o concessllo das férias ao e!!
pregado no tempo oportuno sujeita o empregador ao pagallento
de indenizaç~o. Consoante disp~e a Súmula nll 7, do TsT que
assim fixa: nA indenizaçBo pelo n~o deferimento das férias
no tempo oportuno será calculada com base na relluneraçllo devi
da ao e",pregado à época da reclamaçBo ou, se for o caso, a
da extlnçfto do c:ontrato. 1t

A iniciativa se encontra ao abrigo do te~

to constitucional (artigo 22, 1) e n~o há Qualquar impedime!!
to no que se refere ao art. 61, da ConsUUiçBo Federal.

o projeto é juridico. A Consolidaçlo das Leis do
Trabalho prevê o pagamento em dobro, das férias nBo concedidas no
prazo legal. Entretanto, omitiu-se no que tange à forma de cálculo
desse pagamento J sendo nesse aspecto oportuna a proposlçlo do ".!!
bre parlallentar.

Embora constitucional e jurídico, o projeto nlo
atende às normas da boa técnica legislativa, vez que a lIatéria é
mais apropriada para o art. 137, que já trata das férias nBo conc!
didas no periodo legal, impondo o seu pagamento em dobro, restando
apenas fixar critérios para o seu cálculo.

A redaç~o dada ao projeto também se encontra co",
falhas pois o próprio TST n~o foi feliz na utilizaç~o de alguns teE.
mos ali lançados.

N~o pode prevalecer para a base de cálculo a r!
muneraç~o percebida à época da reclamaç~o uma vez que o sistema de
reajuste salarial é diferente ao do cálculo da correç~o monetária,
sendo aquele sempre em índice superior (IPC + aumento real), e que
geraria prejuízos ao empregado em decorrência da demora processual,
cuja ocorrência é generalizada no Poder Judiciário.

Apesar de o Enunciado nll 7, do TsT estabelecer
que a indenizaç~o pelo nSo deferimento das férias no tel!lpo oport.!:!
no será calculada com base na remuneraç:lo devida ao empregado
época do Enunciado nll 7, do TsT n~o se vivia índices inflacion~

rios Uo elevados como enfrentamos hoje, razBo pela qual aquele É.
nunciado já se encontra plenamente superado.

Assim sendoI visando aproveitar o projeto optamos
pela apresentaçBo de uma emenda, que faz parte integrante deste
parecer.

Diante do exposto votamos pela constitucion!
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a ressalva da

emenda anexa I razla pela qual votamos favoravelmente à nornlal tr,!
mitaçBo do Projeto de Lei nll 3.231/89 do atuante Deputado Fra!!
cisco Amaral.

Sala da Comiss~o, em 13 de novembro de 1989.

EMENDA NIl .Q.!

AO PROJETO DE LEI NIl 3.231/89

Dê-se ao art. 11l do Projeto de Lei nll 3.231/

89 a seguinte redaç!o:

"ART. 137 - A indenizaç!o pela n!o

concessSo das férias no prazo l~

gal será calculada com base na r~

muneraç!o devida ao empregado à ép~

ca do seu efetivo pagamento ou se

for o caso à da extinçSo do contr~

to. 1I

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ~rdinária plenária realizada hoje, o~inou un!
nimemente pela constitucionalidade, juridicidade e tecnica le
gislativa, com emenda, do Projeto de Lei n' 3.231/89, nos te!
mos do parecer.do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim - Presidente, João Natal Vice-
Presidente, Arnaldo Moraes, Bernardo Cabral, Carlos Vinagre,

Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mi
chel Temer, Nilson GibSon, Plinio Martins, Renato Vianna, Ro:
sário Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Cha
ves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Evaldo Gonçalves, Fran
cisco Benjamim, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar corrêa, Juarez
Marques Batista, Paea Landim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Ger
son Peres, Sigmaringa Seixas, Benedicto Monteiro, Roberto Tor
res, José Genolno, José Maria Eymael, Marcos Formiga, JovanT
Masini, Aldo Arantes, Lélio Souza, Ubiratan Aguiar, Jesualdo
Cavalcanti, Alcides Lima, Adylson Motta, Jorge Arbage e Rodri
gues Palma. -

Sala da Comissão, em 06 de dezembro de 1989

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. l' do projeto a seguinte redação:
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"Art. l' - O caput do art. 137 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pe10 Decreto-lei n' 5.452, de l' de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 137 - A indenização pela não concessão das
férias no prazo legal será calculad~ com base na
remuneração devida ao empregado à época do seu
efetivo pagamento ou se for o caso à da extinção
do contrato. til

Sala da comissão, em 06 de dezembro de 1989

Projeto de Lei
de Constituição

seguir redigida.

n2 3.231/89, com a adoção da emenda da Comissão

Justiça e Redação, nos termos de subemenda a

Sala da Comissão, em ,

C:-oLe- t/:e-é:
DEPUTADO EDMILSON VALENTIM

Relator

SUBI':MEllDA N' 01

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

I - RI':LATÓino

o objetivo desta proposição é incluir

no artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT um no

vo parágrafo dispondo sobre a base ~e cálculo para o p~gamento'

de f~ri~s não concedi~as na época devid8.

Segundo o autor, tal proposição visa,

tão somente, consignar na legislação trabalhista norma já arotª

·da pelo TST, cristalizad~ no item 7 de sua Súmula de Jurispru 

dência uniforme, nos seguintes termos:

"7. A indenização pelo não deferimento

~as féria~ no tempo oportuno será calculada com base na re~une

ração dev~de : ao empregado à época da reclameção ou se for o c~

50, ~ da 'ext'inção do contratol!.

.' Na Comissão de ConstitüiC;ão: Justiça e

.R~d~ção,' 9 Projeto foi aprovado com a adoção de emenda proposta

,'pelo ·re:='ator da matéria, deputado Juarez Marques Batista. Segu!l

do este, não'pode prevalecer para a base de cálculo a remunera

ção percebida à época da reclamação, 11 uma vez que o sistema de

reajuste salarial é diferente ao do cálculo da correção monetá

ria, sendo aquele sempre em índice sup~rior, o que geraria pre

JU1Z0S ao e~pregado, em decorrência da 1emora processual, cuja

ocorrência é generalizada no Poder Judicic!rio. lI O relator sugere

ainda a inclusão dessa medida no artigo 137 da CLT e não como o

autor propõe,' no artigo 134, já que aquele trata, especificamen~

te, das férias não concedidas no período legal.

II- VOTO DO RELATOR

A justeza da medida proposta é inegável.

Adequada também do ponto de vista de inserir na legislação ordi

nária matéria jurisprudencial, o que consolida uniformemente um

direito dos trabalhadores reconhecidamente justo.

Concordamos com o relator da matéria na

Comissão de Justiça, achando mais apropriada a inclusão da mesma

no artigo 137 da CLT. OCorre que houve um equívoco por parte do

mesmo ao. substituir o caput deste artigo, que trata do pagamento

em dobro das férias não concedidas no prazo legal, pela base de

cálculo proposta pelo autor do Projeto. A nosso ver, melhor se

ria que se acre~centa8se ao artigo 137 um novo parágrafo, com

a redação proposta. Por esse motivo, votamos pela aprovação do

Ao Projeto de Lei n' 3.231/89

Dê-se ao artigo 1~ do Projeto 1e Lei nR

3.231, de 1989 a seguinte redação:

" Art. 11 O artigo 137 dll Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovlIda pelo decreto-lei n 2 5.452, de 12 de

maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágr2

Eo:

§ 4g A ind~nização pela não concessão das fé 
rias no prazo legal será calculada com base na

remuneração devida ao empregado à época de seu

ef~tivo pagamento ou, se for o caso, à da extin

çào do cont.rato. llI
•

Sala 1a Comissão, em

~~t
DEPUTADO EDMILSON VALENTIM

RELATOR

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em reunião ordinária, realizada em 22/08/90,
opinou, unanimimente, pela A~ROVACÃO do Projeto de Lei n9 •••••
3.231/89, com adoção da Emenda da Comissão de Constituição
Justiça e Redação, e nos termos da Subemenda apresentada pelo
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Amaury Mdller, Presidente, Edmilson Valentim, Relator, Carlos

Alberto Caó, Haroldo Sabóia, Francisco Amaral, José Lins, Ri
cardo Fiúza, Célio de Castro, Francisco Kdster, Geraldo Campos,
Omar Sabino, Osvaldo Sobrinho, ~osé Luiz de sá, Paulo paim, A~

gusto Carvalho, ~istides CUnha, José da Conceição, Nilson Gi~

son, Osmar Leitão, Nelton Friedrich, Vilson Souza, Floriceno
Paixão, Jones Santos Neves e Irma Passoni.

Sala da Comissão, em 22 de agosto de 1990.

~w;'lvr
Deputado AMAURY MULLER

Presidente

~~úe-6
Deputado EDMILSON VALENTIM

Relator

SUBEMENDA N9 01 ADOTADA PELA COMISSJl.O

Dé-se ao art. 19 do Projeto de Lei n9 3.231/89 a
seguinte redação:
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"Art. 19 - o artigo 137 da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio

de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo.

§ 49 A indenização pela não concessão das fádas
no prazo legal serã calculada com base na r.mune
ração devida ao empregado ã época de seu efetiv;
pagamento ou, se for O" caso, ã 'e5a extinção do
contrato."

Sala da comissão, em 22 de agosto de 1990.

~ .-W-
Deputado AMAURY ~LLZR

Presidente

~~~é:-..
Deputado EIlHILSON VAISliTIM

Relator

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - RELAT6RIO

m - PAllECER DA COMISsM

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordiniria realiaada em 13 de novembro de 1990, opinou
unanimemente, pela APROVACAo do Projeto de Lei n9 3.231/8~

coa adoção da subemenda da Comissão de Trabalho, Adminis _
tração e Serviço Público, nos termos do parecer do Ee~,
Deputado LUIZ ALBERTO RODRIGUES, lido e subscrito pelo De
putado MANOí:L CllSTRO.

Estiver~ presentes os Senhores Deputadas: Fran

cisco Dornelles, Presidente; Arnaldo Prieto, José Carlos
Grecco, Vice-Presidentes; Adroaldo Streck, Del Bosco Ama

ral, Luiz Gushiken, Benito Gama, Flávia Rocha, Saulo Quei

roz, Expedito Machado, Jose Ulisses, Manoel Castro, Rose
de Freitas, Mussa Demes, José Lourenço, Alysson Paulinelli,
Fernando Gaspa;ian, Chagas Duarte, Paulo Mincarone e César
Maia.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 1990.

DePutad~ELLj;;S
Presidente

Intenta o ilustre deputado paulista FRANCISCO A
MARAL, com o projeto de lei em epígrafe, acrescentar parágrafo ~

o art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho, determinando

que "a indenização pelo não deferimento das férias no tempo opo!
tuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado
i época da reclamação ou, ~e for o caso, i da extinção do contr~

to". Esta norma jã teria sido objeto da Súmula n9 7, do Tribunal
Superior do Trabalho.

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação ,
analisando o assunto, manifesta-se pela sua constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa, com emenda remetendo o
assunto para o art. 137 da CLT.

Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
público, o Deputado EDMILSON VALENTIM, relator, apontando equiv2
co na emenda da CCJR, apresenta subemenda e se manifesta pela
aprovação da matéria, no que é endossado pelo Ó~9ão técnico.

Cabe-nos, finalmente, nesta Comissão, avaliar o
projeto consoante o enfoque determinado pelo art. 32, :inciso
VIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Deputado~~
Relator

EMENDA OFERECIDA EM PLENÃRIO

J.
llHRNDA No

(Ao Projeto de Lei H.Q 3.231, de 1989)

Dê-8e ao artigo 42 a sel!llinte redação:

art.4.Q A indenização pela n!l.o conceB81:o das f<!iria.. no
prazo lesaI .ser6. calculada com baae na remuneraQ:&o devida ao
empreilado a. 6poca de eeu efetivo P8.aamento1l' ou 11' ee for o calSO,"
extinçllo do contrato."

JUSTIJ'ICA'rrVA

A modificaç&o tem como premiesa bAsica c preocuPB9&0
com o indice inflacionArio viaente(embora o Pl seja de 1989) em
noeso Pais tornando factivel a reclema950 do pcaamento de taie
f6riaa ••m·perda aianificátiva po~ parte d. empregada.

11 - VOTO DO RELATOR

Trata-se de incorporação ao texto da Consolida
ção das Leis do Trabalho de norma jã objeto de jurisprudência
firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não causando, as
sim, inovações ao nosso direito do trabalho. Não há, desta sor
te, qualquer implicação financeira que possa obstar o livre trã
mite da proposição. -

~~ OU ~.~••r~~ifJ

PABJCUDA

COMISSÃO DI; TRABALHO. DI ADMINISTRAÇÃO li Sl:RVICO PúBLICO

I· RELATóRIO

O preoeme Proje:o de Lei vi.. alterar a redaçio do § 3· do art.

134, da Consolidaçlo du Leis do Trabalho, que pwaria a ter a seguinte redllçio: "A
indenizaçio pelo nio deferimento du férias no tempo oportuno será calcuIada com bue 111

renKlneraçio devida 10 empregado • época da reclamaçlo ou, se for o caso, i da exrinçio

do contrato."
Após receber pareceres da Comisüo de ConsrilUiçio e Justiça,

pela COJIIlitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda; da comiÍIio de

Trabalho, Adminiltraçlo e Serviço Público, pela aprovaç1o, com adoçlo du emendas da

ComiSIIo de Constituiçio e JUJtiça e de RecIsçIo, com subemenda; e da Comisslo de

Finançu e Tn"butaçio, pela aprovaçio, com lldoçIo da lUbemenda da Comiulo de

Adoto o parecer supra.

DePU~'rRO

aprovação do Projeto de Lei
apresentada pela Comissão de

serVijOPúblic •

Sala da Comissão, e de 1990

Deputado UI TO~P
Relator

Somos, assim, pela
1989, com a subemenda
Administração e

n9 3.231, de
'rrabalho, de
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Trabalho, de Admúlistraçlo e Serviço Público, o projeto recebeu, em plenàrio, emenda de

autoria do Deputado JOSÉ FORTUNAn Cl\ID teor é, i/l wrIJis:
"Di-.. ao artigo -/'a ..grli"te redação:

Ar/. -I~ A i,lIk"izaçiJo ptla "iIo co"cessão das firias '/o prazo
legol ..rá calcttlada com boM na rem_ração devkJa ao empregado à ipoca de "u
ejitivopagalINnlo, 011, ..foro caso, à mi,lÇlio do cOIIlrato."

É O relatório.

n. VOTO DO RELATOR

Procedendo à anàlise da emenda apresentada em Plenàrio,

concluímos que o seu teor é identico ao da Subemende rf 1 ao Projeto de Lei rf' 3,231, de

1989, aprovada pela ComiHio de Trabalho, de Administraç10 e Serviço Público ~ pela

ComiHio de Finanças e Tributaçio que estabelece:
"Di-se ao art. I' do Pro}tlo de úi ,,' 3.231189 a ..guime

miaçao:
"Art. I~ O art. 137 da CO/lsolidaçilo das Leis do Trabalho,

aprovada p<lo !Jecreto-Lei /I' 5.-152, rk r de maio de 19-13, passa a vigorar acrescido do

..grli/lle parágrofo:
§ -/' A illckni:açiio [Hla 1IiJo cOIlCessilo das ftrias 1/0 prazo legol

..rá calclllada com' boM 110 re_,/Oração devida ao empregoiJor à ipoca de ..11 ejitivo

pagamell/O OI'. $I for o caso, à da u/i"çilo do COII/rato. •
Além disso, há um equivoco quando se lU referência ao artigo 4',

vez que o Projeto de Lei se refere ao parígrafb 4',
Isto posto. em virtUde de evidente prejudicialidade, vo~s pela

suarejelçio.

Sala da Comi!slo, em!Mde Mio

m - PARECER DA COMISSÃO

A Colllinlio de Trabalho, de Adminiatraçlio e Serviço
Pdblico, ea 'reunii~ ordinlria realizada hoje, opinou
unaniJae...nte, pela f<EJElçAo da ElMnda Oferecida 8JIl Plenlirio ao
Projeto de Lei n" 3.231-A/89, no. termo. do parecer do Relator.

Estiveraa presentes 08 senhorelJ Deputados Joa6
PiMntel, Vice-Presidente no exerc1cin da Pre.idência e ZUa
s.••rra, Vice-PreBidRn~'H, Wilson Braqa, Roberto França., paulo
Rocha, Joio ~llio Neto, Coriolano Sales, Aqnelo OUeiroz, paulo
Pau, Zaire Re.ende, Jair Meneguelli, Jair Siqueira, Valdomiro
x.qer, Sandro llabel, Costa Ferreira, llbaldo Corrêa, Hiquel
Ro.setto, Jair Bolsonaro, José Carlos Aleluia, Ari llaqalhies,
Wilson Cunha, Nan Souza, Ubiratan Aguiar, Maria Laura, Ildemar
Ku.sler, Paulo Feij6 e Chico Viqilante.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 1995.

.,~~;:. :',:,.JiJ~frda Presidência

_-?

~gf.
/;:"/

Depu ' ~AIH
Re tor

PARlCERDA

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JVSTJCA E DE REDAÇÃO

I-RELATóRIO

Trata o projeto de lei epigrafado, de autoria do eminente Deputado

Francisco Amaral, da indenizaçlo de fériu pela .... nio concess1o no tempo oportuno.

Submetido à esta Comisdo, obteve parecer favorável l sua
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. Ouvida a Comisslo de

Trabalho, Administraçlo e Serviço Publico, es!lll aprovou a proposta, com a adoçio da
emenda da CCJR acrescids de subemenda, deci!!o reiterada pela Comimo de FilWlÇa5 e

Tributaçlo. Ao fim. levada a Plenário, recebeu emenda, tendo, em ruIo desse fato,

retomado à esta Comi.!!o para's emissio do devido parecer à nova propoJiçlo.

Pretende a emenda em exame alterar o artigo 4' do projeto de lei
epigrafado, o qual passaria a ter a seguinte redaçio:

•Art. 4·. A indenizaçio pela nio concessIo das Iãiu 110
prazo legal será calculada com buc na RmIlIOI'&ÇIo devida ao
empregado à época do seu efetivo ptB&lIIOlIto, ou, ao for o cuo, à
extinçio do contrato·,

A aní1ise da matéria conduz à concIuaIo de que a emenda
oferecida em p1enàrio nlo tem condiçio de prosperar. Com eféito, a propoeta, a per de
pretender modificar artigo inexistente no projeto oab apreciaçIo, é, em ... COIIlCÚ<!O,

redundante, reproduzindo o teor da emenda aprovada por eota ComiasIo com .1Ubemenda
da ComiHio de Trabalho, Administraçlo e Serviço PUblico.

Como oe va a propD5içlo apreoenta-oe decr6pita, fàçe • sua
adoçlo, em momento antecedente, pelu Comillllles Técnicu desta C.... situaçIo, sua,
rerolvida pelo artigo 163, inciso VI, do RegiJllOlllO Interno.

11· VOTO DO RELATOR

Ame o exposto, voto pela prejudicialidade da emenda of'erecids em •
Plenàrio, com supedlneo no incillO VI, do artigo 163 do RI.

Sala da Comi_, emO'"de~ 1995.

y.!-. ;: L
;1'-

Deputado MATIIEUS SCHIMIDT

Relator

m- PARECER DA COMISsllo

A ComissSo de ConstituiçSo e Justiça e de Re
daçlo, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unaniMe
mente pela prejudicialidade da Emenda oferecida em Plenário
ao Projeto de Lei ng 3.231-A/89, nos termos do parecer do R!
lator, Deputado Matheus Schmidt.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-presidentes,
AntOnio dos Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Paes
Landim, Vilmar Rocha, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, Udson Bandeira, Adylson Motta, Alzira Ewerton,
Darci Coelho, Gerson Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, Jos~

Rezende, Prisco Viana, A1mino Affonso, Dani10 de CastrD,
Edson Soares, Marconi Perillo, Welson Gasparini, Zulai! Co
bra, Jos~ GenoIno, Marcelo D~da, MIlton Mendes, Aldo Aran
tes, Rodrigues Palma, LuIs Barbosa e Nilson Gibson.

Sala da Comisslo, em 9 de abril de 1996

Deputado
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Publique-se.

Abril de 1996

COMISSÃO DE FINANÇAS E T: Em.t; / ai / 95

Of. nS2 P-024/95 Brasilia, 22 de março de 1995.

Senhor Presidente,

Nos termos do disposto do art. 163, VI, do
Regimento Interno, e com base no parecer do Relator, Dep. Manoel

Castro, comunico a V. Exa. que foi declarada a prejudicialidade da
Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n Q 3.231-A/89, que
"dispõe sobre a indenização de férias".

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N° 3.284-8, DE 1989
(Do Sr. Neuto de Conto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do nome co~rcial dos corantes, co!!.

servantes e estabilizantes ou similares nas embalagens dos produtos; tendo pa

receres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio

nalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Seguridade Social e

Família, pela aprovação; e da Comissão de Defesa do ConslDnidor, Meio Ambiente

e Minorias, pela aprovação, com emendas. PARECERES ~.s EMENDAS OFERECIDAS EM

PLENÁRIO: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com s~

emenda; da Comissão de Defesa do ConsUmidor, Meio Ambiente e Minorias, pe la

aprovação, com subemenda; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le~islativa das emendas ofer~

cidas em Plenário, e das subemendas das Comissões de Seguridade Social e Famí

lia e de Defesa do ConslDnidor, Meio Ambiente e Minorias.

(PROJETO DE LEI.N9 3.284-A, DE 1989, a-iENDAOO FM pLENAAro, A QUE SE REFEREM OS

PARECERES)

s U ~f t.. R I O

I - Projeto inicial

11 - Na Comi?são de Constituição e Justiça e de Redação

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I I I - Na Comissão de Seguridade Social e Família

- parecer do relator

- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

- parecer do relator

- emendas oferecidas pelo relator (2)

- parecer da Comissão

- emendas adotadas pela Comissão (2)

V - Emendas oferecidas em Plenário (2)

VI - Na Comissão de Seguridade Social e Família

- parecer do relator

- subemenda oferecida pelo relator

- parecer da Comissão

- subemenda adotada pela Comissão

VII - Na Comissão de Defesa do Consumidor, ~feio Ambiente e Minorias
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parecer do relator

subemenda oferecida' pelo relator

parecer da Comissão

subemenda adotada pela Comissão

VIII - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
parecer do relator

parecer da Comissão

o Congresso Naclonal decreta'

Art. 1~ O uso de corantes, conse~vantes e
estab 1 1lzantes ou s,m,lares, err produtos des
t,nados ao consumo humano ou an,mai, depenae
ae préVIa autor,zação ao M,n,stér,o da Sauae

Art. 2~ A embalagem destes produtos conterá
o nome comercIai aos corantes, conservantes e
establllzantes ou sImilares, em tlpOS gráfICos
ae corpo e tamanha IdéntlCOS aos ao enaereço
constante na embalagem,

Art. 3~ A embalagem aos prOdutos dest,nados
ao consumo humano e an,mal conterá o numero do
Cadastro Geral aos ContrlPu,ntes do Mln,stér,o
aa Fazenda (CGC), em tlpOS gráfICos ae corpo e
tamanno ldént,cos aos do enaereço constante na
embalagem

Art, 4~ Esta le' entrará em vIgor na data de
sua pUbl1cação. I

Art 5~ Revogam-se as d,spos,ções em contrá
r1 c,

Justificação

Excelente artlgo publ'cado no Correio Brazi
liense. de autor,a de Vara Malhe,ros. sob o
t,tulo "Corantes e outros antes são ameaça". é
a melhor jUstlf~catlva para o presente prOjete
de le,;

"Não são nomes fáce~s' corantes, flavo
r,zantes. conservantes. aromatlzantes, e
dulcorantes, estab'llzantes. ant,ox,aan
teso antlumectantes. aCldulantes e
espessantes. São 05 prlnc,pals adltlvo5
encontradas nos allmentos. Se já não é
fác'l para o consumIdor entender o que
s,gnlf,cam estas palavras, a COlsa flca
malS d,ficl1 quando a dona-de-casa enco~

tra. ao lado destes nomes, s191as como P
VI. P VII, C 111. ET IV. para c,tar apenas
algumas. .

Além de não esclarecer o que signlf,cam
estes nomes. os rótulas não apontam os ~

fe,tos d~ adItIVO usaao nem a quant'dade
tolerada por pessoa. Como a leg,slação que

trata co uso dos ad't'vos é antlga. data
ae 1965, os responsáveIs peia~sa~ae púo1,
ca reconnecem a necesslDaoe de muaá-Ia,
"Estamos t-abalhanao para aue as emOala
ge~s esc,a~eçam 05 ad'tlvoS usaaes na
fáorlca ac proauto. pO's nlngue~ é obrlga
de a se' qUlmlCO para entenaer toaas estas
s1g1a5·, d'z a responsáve' pelo laoorató
rlo ae ad,t,voS do Instltuto ae Saúde dO
DF, Eloísa Dutra Caldas.

Está comprovado adItIvoS em excesso
causa~ cãncer. Mesmo aSSl~ 05 c~as"e'ros

contInuam ,nger,ndO d,arlamente ooses ele
vaaas aestes produtos, pr,nclpalmente quem
faz use constante oe enlataaos. carnes de
fumaaas e até mesmo ao pão nosso ae cada
d,a, Para tornar o pão~'nho ma,s apetItoso
e' mascarar a falta ae h'glene oas pada
r,as, es comerc,antes usam adltlvoS em
excessc, "Se houvesse ma,s preocupação com
a h'glene não serlam necessárl.OS tantos
aalt'vos na massa do pão, que é urr proautc
ae consumo ráp,do", a'lrma Eloísa,

Sãc lnúmeros os ad'~~vos usaaos cela ,~

dústr,a ae aI lmentação, Para clta- apenas
os maIs perlgosos, vaie esclarece- que as
S191as P VI e P VI:, encontraaas nos rótu
los em 'rente a palavra conservaaor. 519
n,flcarr nltrato e n't~'tos, proautos qu í 
m'cos usaaos para conservar ca~nes e enla
taaos, p~lnclpalmente. cUJo uso em excesso
determ,na o aparec,mento ae câncer.

Outras S'91as que seguem a denomlnaçáo
conservaao- D IV e D J Slgn'f~cam áCl~O

sórDlcc e áClao oenzólco. substanClas qU'
mlcas aue eVltam o aesenvolvlmento de ml
croorganlsmos na5 carnes. logu~tes~ con
servas ~ margarlnas. mas tamoem causam
câncer A SIgla ET :V coioc8aa em frente a
paiav~a establ ilzante tamoém aenom,na um
proaute quím'co usadO cara manter as CE
~acterístlcas fís'cas aos sorvetes, b,s
COItOS e massas em gera:

Eloisa faz um alerta aos dlabétlcoS que
usam aaoçantes. Segunao ela. mUltas desses
proautes não espec,f,cam nos rotulos a
presença de 9',cose no aaoçante. cUJo uso
é altamente prejUd'Cla1 aos dlabétlcoS.
Ela faz restr,ções alnda ao uso descontro
lado do aaoçante natural provenlente da
stévla. planta nat,va no Bras1l, que pode
trazer compllcações aa orga n1 smo.

De acorao com a responsável pelo labora
tórIO de adltlvoS do Inst,tuto ae Saúde do
DF. pesoulsas recentes reallzadas pela Or
ganlzação Mund,al de Saúde conaenaram o
uso qOS corantes amarelo áC,dO. azul de
dantreno, laranja GGN. vermelno sólldp E e
escarlate GN. geralmente usados na allmen~

tação lnfant,l. O tempo de caréncla dado a

lndú~tr'a para delxar de usar estes adlt,
~ _vos termlnou este mês. e, a partlr de ago
~~ ra. a f'scal1zação val ag1r para eV1ta;, a

presença destes corantes nos a1,mentos.

Sala das Sessões. 9 de agosto de 1989.
DeoutaDo Neuto de Conto.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Relatório

Este pro~eto estabelece Que o uso de coran
~~5. conservantes e establllzantes, ou Slml1a
re5. em produtos destInados ao consumo ~umano

Ov anlmal dependerá de prévla autorlzaçao do
~'nlstérl0 da Saúde.

, 'n,clat,va InclUI-se dentre as permltldas
ac parlamentar federal (art. 61, caput) a ser
o~letc de delIberação do Congresso Nacl0nal.e
cc'Presldente da República (art. 48), atraves
ca fe,tura de lel ordlnárla (art. 59, lnClso
:::) A matérla é daQuelas Que foram deferldas
a Unlão lart. 22). Estão. P01S. obedeCldas as
rormas da ConstltulÇão Federal.

11 _ Voto do Relator

vote pela constltuClonalidade, juridicldade
e ooa técnlca leg1s1ativa deste Projeto de Lel
n- 3.284/89.

Sa 1a da Coml ssão, 13 d.e set!!mbro 08, 1989.
DeputadO Mendes Ribeiro, Relator. •

111 Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e JUstlça e ,de
Redação. em reunião ordlnárla plenária real,
zaca hOJe. OPlnOU unanImemente pela constltu
clona;,dade. Jurldlc1dade e técnica legls1atl
va do Projeto de Lel n~ 3.~84/89, nos termos
cc parecer do relator.

Estlveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim Presidente; João Natal
vlce-Presldente, Carlos VInagre. Harlan Gade
ln3. HélIO Manhães, José Dutra. Leopoldo Sou
za. Mendes Ribeiro, Mlchel Temer, Nilson ~1b

sono PlínlO Martlns, Renato Vianna. Rosario
congro.Neto, Theodoro Mendes. Tlt~ Costa,
AioYS10 Cnaves, Costa Ferreira, Dl0nlSlo Hage.
El,ézer Moreira, Evaldo Gonçalves. Franclsco
BerJamlm. Messias GÓ1S. Oscar Corrêa, Juarez
Maraues Batista, Slgmaringa Selxa's, Gerson Pe
~es. Ibr~him Abl-Ackel, Doutel ~e Andr~de,

MIro Telxelra, Gastone Rlghl, Jose Genolno,
José Marla Eymael, Marcos Formlga. Aldo Aran
tes. Antõnio MariZ. Franclsco Sales. Genebaldo
Co~rela, Ralmundo Bezerra. wagner Lago, Alc'
aes Llma. Egídl0 Ferreira Llma. Adylson Motta.
Gonzaga Patrlota. Ervin Bonkoskl e Rodrlgues
Paima.

Sala da Comlssão. 20 de setembro de 1989. _
Deoutado Nelson ~obim, PreSldente Depu-
.adO Mendes Ribeiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I Relatório

NOS termos da proposição sob análise, o uso
de ad'tlvoS allmentares dependerIa de autorl'
za;ão prévla do MlnlstérlO da ~aúde e, além
01SSO, as embalagens dos produtos Que os con
~lvessem estamparIam, obrigatorlamente, o nome
comerCIal do aditivo utilizado e o número do
CGC ao fabrIcante em tIPoS idénticos àQueles
utl1lzados para o endereço da empresa.

BaSeando-se em artigo publicado no COrreio
Brazl11ense. esclarece o autor Que as s1g1as
yti1izadas para os aditivos. tals como P-VI,

P-VII e outras, na verdade escondem o nome
real de 5ubstânclas prejudlclals à saúde, mui
tas delas comprovadamente cancerigenas.

E, daí. sua preocupação em esclarecer o con
sumidor. além de tentar a suemlssão de tais
adltlvoS a controle sanitárlO mais rlgoroso.

111 Parecer da Comissão
A Comlssão õe Segurldade SOCial e Família,

em reunlão reallada em 11 de abrIl de 1990,
aprovou unanlmemente o Parecer Favorável do
Relator, DeputadO UldurlCO P\nto, 11do e subs
crlto pelo Relator ad hOc. Deputado Ellas Mu
rad, ao Projeto de Lei n8 ~.284/89, de autoria
do Deputado Neut·o de Conto, Que "di spõe sobre
a obrlgatoriedade da inserção do nome comer
clal dos corantes, conservantes a estabillzan
tas ou simllares nas embalagens dos produtos".

Compareceram os Senhores Deputados: JoaQUlm
Sucena, Presldente; Roberto Jefferson e Jorge
UeQued, Vlce-Presldentes; Elias Murad.
Relator ad hoc; DJenal Gonçalves, Francisco
Amaral, Moisés Avellno, Jofran Frejat, Orlando
Pacheco, Pedro Canedo. Carlos Mosconi, Ruy Ne
del, Chico Humberto, Florlceno Paixão, Lúcio
Alcãntara, Fausto Rocha, 8enedlta da Silva,
Borges da Sllvelra, Ablgall Feitosa e Haroldo
Llma, membros titulares: Bezerra de Melo, An
nibal Barcellos, Eunlce Mlchlles. José Quei
roz. CéllO de Castro, Lúcla Braga, Ervln Bon
koSkl e Mlraldo Games, membros suplentes.

Sala da Comissão, 11 de abrl 1 de 199.0.
DeputadO uoaquim Sucena, Presldente Depu:
tado Elias Murad, Relator ad hOc.

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I _ Relatório
Propõe o noere Deputado Neuto de Conto Que o

uso de corantes, conservantes e estabillzantes
ou Slmilares. em produtos destlnados ao consu
mo numa no e animal. dependa de prévla autori
zação do MinistérlO da Saúde, tornando obrlga
tória a indlcação. em tlPoS gráficos de corpo
e tamanho idénticos aos do endereço constante
na embalagem, do nome comercial dos produtos
aClma referldos, bem como do número do CGC do
respectivo fabrlcante.

Justlflcando a medida. transcreve artlgo pu
bllcado no Correia Braziliense, oe autorla de
Vara Malheiros. e~ Que são apontados os rlSCOS
para a saúde dO consumldor causados pelo uso
daQueles produtos. Alerta alnda para a dlfi
culdade Que o consumidor tem para ldentificá
los, uma vez Que são usadas slglas, segundo
permlte a legislação em Vlgor, Que data de
1965. as quaIs servem. mUl~S vezes, para es
conder o nome de SUbstânc(as comprovadamente
preJudicials à ~aúde, mUltas delas Inclusive
cancerígenas.

Nos termos reglmentalS. Já se pronunciaram
sobre o projeto as doutas Comlssões de Consti
tuição e .Justiça e de Redação e de Saúde.Pre
vldéncla e Asslstência Soclal.

11 _ Voto do Relator

Considerando Que a malor parte dos allmentos
lndustrializados, senão todos Que consumlmos,
utl1izam um sem-número de adltlvoS. como co
rantes, conservantes. estabillzantes, espes
santes e outros mais. os Quais, não raro. cau
~am problemas à saúde humana. entendemos Que a
proposição é plenamente Justificável. Com e
~ejto, o consumidor tem o direito ~e saber, o
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que realmente está consumlndo e a utlllzação
desses produtos deve estar condlclonada a uma
prév'a autorlzação do MinlstérlO da Saúde.

Desde o lnofens,vo ác,do acético (vlnagre)
até o temível nltrlto de sód'o. contam-se aos
mIlhares as drogas adlc,onadas aos allmentos
para conservar ou melhorar proprledades. O uso
de adltlvoS é uma prática que acompanha a atl
v'dade humana de preparação de al,mentos desde
as épocas ma1S remotas. A produção lndustrlal
ae allmentos. contudo. não raro usa ad,t1vos
v1sando tão-somente a aumentar a ef,c,ência da
conservação e comerc,allzaçáo aos produtos. As
vezes. um ún,co allmento contém nada menos do
que selS ou ma,s adltlVOS.

O problema. porém. nã~ se restringe ape~as
aos corantes. conservantes e establl,zantes.
como se refere o projeto. EXlstem também es
pessantes. edulcorantes. umectantes. ac,dulan
teso ant,ox,dantes. antlumectantes e aromat'
zantes.

Entendemos a,nda que a expressão sim'lar não
abrange esses outros aditlvoS. P01S um aroma
t,zante não poca ser. por exemplo. conS'deran
dO Slm,lar a um conservante.

Sala da Comlssão. 17 de maio de 1990.~
Deputado Miraldo Gomes, Rela~or.

111 Parecer da Comi~~ão

A Comissão de Defesa do Consumidor, MelO Am
blente e M,norlas. em reunlão ordlnárla reall
zada hOJe. oplnou. pela aprovação. com duas
emendas. por unanlmldade. do Projeto de Le, n.2
3.284/89 dO Sr Neuto de Conto _ nos termos
do voto do relator.

Estlveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Ol1velra. Pres,dente. Ra,mundo Bezerra
e Geraldo AlcKm,n Fllho. Vlce-Presldentes. Ro
berto Rollemcerg. Nosser Alme'da. Júll0 Cam
pos. Maluly Neto. FáolO Feldmann. Tadeu Fran
ça. Lurd,nha 5av'gnon. Ra,mundo Rezende. Jo
fran Frejat. José~arlos Coutlnho. Raquel Cân
dldo. SantInho Furtado e Ivo Lech.

Sala da Com,ssão. 23 de maIo de 1990.
Deputado Adolfo Oliveira. Pres,dente Depu~
tado Mlraldo Gomes. Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

Propomos. então. duas emendas à proPoslção.
com o obJetIvO de tornd-la ma's abrangente.

Dê-se ao art. 1.2 do projeto a segu,nte reda
ção:

Votamos. P01S. favorav&lmente à aprovação do
prOJeto. nos termos das emendas em anexo.

"Art. 1.2 O uso de corantes. conservan
teso estabilizantes. espessantes. edulco
rantes·. umectal1tes. aCldulantes. an'tl0x,
dantes. antlumectal1tes e aromat,zantes. ou
de dualquer outro adl~'vo. em prOdutos
dest,nados ao consumo humano ou anlmal.
dP'pende de prévla autorlzação dO M,nlsté
r 1 o da Saúde. ,.

EMENDA N.2 1

1.2 do projeto a seguinte

2.2 do prOjeto a segulnte

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

"Art. 1.2 O uso de corantes. conservan
teso estao,lizantes. espessantes. edulco
rantes. umectantes. aCldulantes. ant,oxl
dantes. antlumectantes e aromatlzantes. ou
de Qualquer outro adltlvo. em produtos
destlnados ao consumo humano ou anlma'.
depende de prév,a autorlzação dO M,nlsté
r,o da Sdúde."

Dé-se ao art.
redação:

Sala da ComIssão. 23 de malo~" 1990.
Deputado Adolfo Oliveira. Pres,dente Depu-
tado Miraldo Gomes, Relator.

_ Deputado Miraldo

Dê-se ao art.
redação.:

Sala da Com'ssáo.
Gomes. Relator.

EMENDA N" :2

Dê-se ao art. 2.2 do projeto a segu,nte
redação'

"Art. 2.2 A embalagem dos produtos men
Clonados no art. ,.2 conterá obr'gator,a
mente o nome comerclal de corantes. con
servantes. establ11 zantes. espessantes.
edulcorantes. umectantes. aCldulantes. an
tlox,dantes. antlumectantes e aromatizan
teso ou de dUalQuer outro ad,tlvo usado.
em t,pos gráf'cos de corpo e tamanho ldên
t,cos aos do endereço constante da emcala
gemo "

Sala da Comlssáo.
Gomes. Relator.

_ Deputado Miraldo "Art. 2.2 A embalagem dos produtos men
C,onados no art. 1· conterá obr'gatorla
mente o nome comerclal de corantes. con
servantes. estab111zantes. espessantes.
edulcorantes. umectanles. ac'd~lantes. an
t,oxldantes. ant,umectantes e aromat,zar
teso ou de Qualquer outro adlt,vo usado.
em tlPOS gráflcos de corce ~. tamanho"dên~

tlCOS aos do e~dereço constante da embala
gem

Sala da ComIssão. 23 de malo de 1990.
Deoutado Adolfo OlIveira. Pres,dente Depu-
taao Miraldo Gomes. Relato~
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continuaçao •..

Propoe o nobre Deputado ~;e'.!to de Conte o~

cedente e oportuno ProJeto de Lei n Q 3284/89, em seu artigo 2lil,

EMEMNDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO

N° I

EH:~n OC PLENARIO NO PROJETO DE LEI NO 3284. DE 1989. DO DEPUTADO NEUTO DE CONTe

AUTOR: DEPUTADO IBRAHIM ABI-ACI(EL (PDS/MG)

Nos termos do Artigo 120, inciso li do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

venho submeter à apreciação do Plenário Ernenda alJ Artigo 212 do Projeto de Lei ni<

3284, de 1989, do Deputada Neuto de Conto, assim redigida:

11 Art. 22 - A embalagem dos produtos mencionados no 3rt.

lQ conterá obrigatoriamente o NGE TECNICO CQtoERCIAL de cSl,

rantes, canservantes, estabilizan~esl espessantes, edulco

rantes, umectantes, acidulantes, antioxidantes, antiumef
tantes e aromatizantes, ou de qualquer outro aditivo usadc

em tipos gráficos de corpo e tamanho idênticos aos do end!
reço constante da embalagem. 11

Leia-se:

Art. 52 -

"Art. 12 -

Art. 22 - A embalagem dos produtO!'i menclonado!!i no art.

12 conterá obrigatoriamente o NOME TSCNICO COMERCIAL de

corantes, conservantes, estabilizantes. espessantes

edulcorantes, umectantes, acidulantes, antioxldantes

antiumectantes e aromatizantes, ou de qualquer outro adi

tivo usado, em tipos grá[lcos de corpo e tamanho idênti

cos aos do endereço constante da embalagem.

Art. 32 

Art. 42 

Art. 5º -

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAD

Propõe o nobre Deputada Neuto de Conto o procedente e oportuno Projeto de Lei

nQ 3284/89, em seu artigo 2!2, a obrigatoriedade da iq)ressão nas embalagens de
produtos destinados ao consumo I.LXTlSno e animal do Nome Comercial dos Aditivas utl
lindos no Produto.

Dividindo da mesma. preocupação é Que apresentaroos a presente emenda Que, ao nosso

ver, por si só se justifica, senão vejamos:

O teroo "Nome Comercial 11 t~rna-se Frágil e vulnerável Quando visa designar, exp1l
citamente,a denominação da aditivo utlizado uma vez que nas relações comerciais

entre as indústrias processadoras e seus fornecedores de tais produtos pratica-se
L.Kn8 codificação particular que varia de fornecedor para fornecedor. Sendo assim

fatalmente ocorrerá LXiIB silT'Ples substituição de siglas que virão confundir mais o
consumidor.

o termo llNome Técnico-Comercial", que ora p~opomos, visa tornar o texto mais cl,!

ro e explIcito, agindo de forma a melhor esclarecer o consumidor I uma vez que

expressão "Técnico" associada a IIComercial" terá mais eficácia e ficará alheio a

dúvidas e interpretações que possam vir a ser slJscitadas.

ClJIllre-nos lembrar, também, dos sérios prejuízos que as indústrias processadoras

ter.fio ce arcar toda a vez que forem forçadas a destruir seus estoques de embal,!

gens a cada alteração de fornecedor; fato esse bastante rotineiro nas relações

cornercials.

Isto posto, desejamos ver aprovada a nossa Emenda que visa, exclusivamente, aprl.

morar t ainda mais I elogiáveis intenções do texto legal.

(
1 /.~~ de 1990.Sala das Sessões t em I- de Qt(

,~'\.L~...... ,.t.\>,---kl~
DEPUTADO IBRAHIM ABI-ACKEL .

(PDS/MG)

N°2

EMENDA DE PLENJIRIO AO PROJETO DE LEI N" 3284. de 1989. DO DEPUTADO
NEtlTO DE CONTO.

AUTOR: Deputado Jose Múcio Monteiro

Nos termos do Artigo 120, inciso I, do Reg.!.

menta Interno da Câmara dos Deputados, venho submeter à apreciação do

Plenário Emenda ao Artigo 22 do Projeto de Lei n2 3284, de 1989, do

Deputado Neuto de Conto, nos termos a seguir.:

Onde se lê: "Art. 12 - •.•

Art. 22 - A embalagem dos produtos mencionados no art.

12 conterá obrigatoriamente o NOME COMERCIAL de coran 

tes, conservantes. estabilizantes, espessantes, edulco

rantes, umectantes, acidulantes, antioxidantes, antiu 

mectantes e aromatizantes, ou de qualquer outro aditivo

usado, em tipos gráficos de corpo e tamanho idênticos

aos do endereço constante da embalagem.

Art. 32 -

Art. 42 - ...

obrigatoriedade da impressão nas embalagens de produtos destinado'3

ao consumo hümano e a01mal do Nome Comercial dos Adltivos utiliza-

dos no Produto.
Ressalte-se a elogiável preocupaçào do

autor, que também ri a nossa, no sentido àe melhor esclarecer e on

enta. r o consumidor.
Dividindo da mesma: (?reoC'upaçeio e que ,Jpr~

'3entamos a presente emenda. q:;e, ,10 nOS50 ver, por si só se j'Jst.:.fL

ca, senão veJamos.
o termo "Nonle Comercial" torna-se frágil

e vulnerável quando visa designar, explicitamente, a denomlnaç.\\ocb

aditivo utilizado uma vez que na!!i relações comerciais entre as in

dústrias processadoral'i e seus fornecedores de tais produtos prati

ca-se uma codificação particular que varia de fornecedor para for

necedor. Sendo assim fa.talmente ocorrerá uma simples substi tuiçào

de siglas que virão confundir mais o consumidor.

a termo "Nome Técnico-Comercial", queaa

propomos, visa tornar o texto mais claro e explícito, agindo de

forma a melhor esclarecer o consumidor, uma vez que a expressào

Técnico" associada a "Comercial 11 é includente, por isso entendemos

que o objetivo central do Projeto terá mais eficácia e ficará 3.1.il~

io a dúvidas e interpretações que possam vir a ser 5us.::itadas.

Cumpre-nos lembra, também, dO!!i sérios pr~

juízos que as indústrias processadoras terão de arcar toda a u:2 que

forem forçadas a destruir seus estoques de embalagens a cada alte

ração de fornecedor~ fato esse bastante rotineiro nas relações co

merciais

Isto posto, desejamos ver aprovada a no~

sa Emenda que visa, exclusivamente, aprimorar, ainda mais,elogiáv~

is intenções do texto legaL

Sala das seSSÕ@i~.:ed~:~~9t

Deputado JOSe MOCIO MONTEIRO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E rAMÍLlA

I- RELATOR ID

o Projeta de Lei n2 3.284-A/a9, de autoria do ilus -

tre Deputado Nauta do Couto I já aprovado nesta Comissão e nas

de Constituição, Justiça e Redação e de Dafesa do Consumidor

Maio Ambiente e Minorias, recebeu duas emendas de Plenário, de

autoria dos Deputados Ibrahim Abi-Ack.al e José MGcio Monteiro.

Ambas as emendas propõem a substi tuiçio da expressio

"NOME COMERCIAL", contida no art.2'2 da proposição, pela expres •
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são "NOME TJ:CNICO COMERCIAL". Segundo os autores da!!J emendas,tal

substituição conferiria maior clareza ao tex.to,evitando a mera

substituição das .!líglas hoje existentes por outras, ou nomes de

fantasia, tornando a lei inócua.

J: o relatório.

11- VOTO 00 RELATOR

Pedro Corrêa, Rivaldo Medeiros, Nilton Baiano, Sergio Arouea,
C1õvis Assis, Liberato Caboclo, Paulo Portugal, Ci1ia Mendes, ~

duardo Jorge, João Rodo1fo, Antônio Faleiros, João Paulo, Robe!
to Jefferson, Eduardo Matias, Jandira Feghali, Salatiel Carv~

lho, Jamil Haddad, Oe1cino Tavares, Ricardo Herac1ito, Antônio
Britto, Rita Camata, Virmondes Cruvinel, Zila Bezerra, ~ngela

Am;n, Jose Linhares, Marco Pena forte e Luiz Moreira.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1992

As iniciativas dos nobre5:..Dêputados IBRAHIM ABI-

ACKEL e JOSE MOCIO MONTEIRO visam ao aperfeiçoamento de prop~

__-f-< .
O~putado EULER R1BE\kO

Presidente
sição da mais alta relevânci3 para a proteção da saúde do

cidadão e dQS direitos do consumidor. Indubitavelmente a ex -

pressão "NOME TECNICO COMERCIAL" conferir§ maior eric~cia ao

texto legal, evitando interpretações equivocadas. No entanto,

entendemos que, para sermos rigorosos, a expressão deverá ser

não a -pp.o.pJJsta, mas sim "NOME TECNICO QUrMICO COMERCIAL II
, e ,

por isso, apresentamos emenda nesse sentido. SUB EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

aI ... " pela expressão unome t'cnico qulmico comercial •.. "

Substitua-se no art.2Q a expressão "nome comerci-

DE PlEN~RIQ nos termos da sub-emenda que ora apresentamos.

~//,
.... ,.~ . é'P~ fft!:'/

. '/~iÍ~ ELIAS U~
~?// Re.1ator

Defiro, reconsiderando o desoacho inicial às anert
das de Plenário ao PL n9 3.284-A/89 incluindo a
Canissão de Defesa do Constm1idor, ~io Ambiente e
Minoria.s, que deverá ser ouvida antes da Comissão
de Constituição e Justiça e de Reda~.

Publique-se. . .r.:L~
Em.;t") /12/92 ~sidente /

oeput~o EU~ER~'
Presidente

As emendas oferecidas em P1enario ao Projeto de
Lei n9 3.284-A/89, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 29 - A embalagem dos produtos mencionados
no art. 19 conterã obrigatoriamente o NOME T<CNICO QUIMICO CO
MERCIAL de corantes, conservantes, estabilizantes, espessantes,
edulcorantes, umectantes, acidulantes, antioxidantes, antiumeE
tantes e aromatizantes, ou de qualquer outro aditivo usado em
tipos grãficos de corpo e tamanho idênticoos aos de endereço
constante da embalagem".

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1992

1992deSala da Comissão, em

(Conforme fundamentação constante do voto)

SUB-EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR ..

SUB-EMENDA NO l-R

Ante o exposto, somas pela aprovação das EMENDAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Sala da Comissão, em
,

'de '992
Of. n! P-857/92-CC.1R J3T:asillt. 04 <le dezembro de 1992.

~
'

( '~'- j/
/' prpvf 1(/11«4
~ Oeputado Elias ~urad
~~ ;f Relator- / -

111 - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Faml1ia, em

reunlao ordinãria realizada hoje, opinou unanimemente pela apr~

vação. com subemenda, das Emendas oferecidas em ?lenãrio ao Pr~

jeto de Lei n9 3.284-A/89, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Euler Ribeiro - Presidente, Jorge Tadeu Mudalen,
Elias Murad e Renato Johnsson - Vice-Presidentes, Fãtima Pe
laes. Heitor Franco, lvãnio Guerra, Jose Egydio, Paulo Duarte,

Senhor P-nosiclente.

Comunico a Vossa Excelência a decisão deste órgão
técnico ao apreciar o PL n" 3.284-AI89. Em reunião plenária reaizada \
em 02.1292. entenderam os senho<..s membtos dest" Comn.são que a
m.otéfia devetá ser apreciada pela Corniuão de Delesa do Consumi
dor. Meio Ambiente e Minorias. eonfonne o p",eeef aprovado do
Deputado Nison Gibson. em anelCO.

Assim .......do. tendo em vist" a competência d"
Comissão de Comtituiç.io e Justiça e de Redação no que t~ à
anáise d" regimentalidade da proposiç!o. requeiro" V. Ex" prov~
cia: no sentido de dar .cumprimento à decis!o 1e\IOCitada.

A!encios«nente,

~
"0 ,/".
ado sI: L '. ERDT

Ptesidente
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A Sua E><eeIência o Senhor
Oepliaclo IBSEN PINHEIRO
DO. Presidente da camara dos Deputados
NESTA

SUBEMENDA A[)O 1"\1),\ • (DOIAM

Substitua-~c I1l1 -\11 :,. til I 1etcl ido Pro.leto de Lei a e\pressão "nome
comercial"pela expressão "nome ICCIllCn 1111111111,,, (1,1l1\crcml" •

M• VOTO DO RiLATOR

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

o "rojeto d. Loi N' 3.284..... de 19l19, d. autoria do ilustn D.putado Nouto do
Conto. recebeu duu emendo em Plenário dOI nobres Deputados ~rahim Abi-Ack.1 • Josi
Mucio Monteiro. Ambas as emendas Ptopaem a substituiçio da expAsdo IInom•
Comlrctai". contida no Art. 2- da propostÇão, pata expressão "nome técnico comercial".
visando. segundo seus autores, tomar o texto mais claro e txpKcito, conferindo maior
."'ialO objetivo ClnlraI do "rojIto.

t: o rafat6rio.

I • REl.AT6ftIo

~ int:gilvel que a Ixpresslo proposta nu emendas sob anáH.., "nom' t6CniCD
comerciai" I trari maior clareza e eft1:icia ao texto ligai.

Entretanto. entendemos que • expressio "nom' técnico qufmico comerciai"
conferirá. al'm de maior Iflei.cia. maior rigor lo texto.

Delta forma. somOI pila aprovaçio du EMENDAS DE PLENÁRJO. nos tlnnol da

~':='~:;".E.d. ','.:.0.«: d.lll85. ... c-; /
~..:o~~~

R.latora

SUBEMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

Substitua·,. no Art. 2- do referido Projeto da Lei iI expresslo "nome comercialll

pela expresslo: "nome ttcnico qurmico comlrcialtl •

JUSTIFICATIVA

Na tentativa de aprimorar ainda mais as emendas aprnlnt:adas em Plenário. paios
Deputados Ibrahim Abi-Ackll e José Múcio Monteiro, faço uma pequena mudança em suas
proposta•. incluindo o tlnno "qu{mico". nil certeza de estar contribuíndo para valorizar o
~roj.to dI Lei 3.284.... d. 1989. Por esta razlo, peço o apoio de meus nobres Pares para iI
aprovaçlo esta lubemtndL

Sala da Comisslo. em ~ ~ d. . .O',L? d. 1995.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa 00 Consumidor. Meio Ambíenle e .\1inorias. em
reunião ordinária realizada. hoje. opinou, unanimemente, pela apro\açàu das Emendas
Oferecidas em Plenàrio ao Projeto de L.ei n'" ~ :S-I-Al89. com subelllenda. nos teonos do
parecer do relatora.

PAR..t3e€/2. D/'J
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E.DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 3.284.A, de 1989, de autoria do ilustre
Deputado Neuto de Conto, visa à obrigatoriedade da inserção do nome
comercial dos corantes, conservantes e estabilizantes ou similares nas
embalagens dos produtos, destinados ao conswno humano ou animal, com
prévia autorização do Ministério da Saúde.

O art. 2° do Projeto detennina que a embalagem desses
produtos deverà conter o nome comercial dos corantes, conservantes e

, estabiIizant~s, ou similares.
Apreciado pelo Plenário desta Casa, a matéria recebeu duas

emendas, dos nobres Deputados Ibrahim Abi-Ackel e José Múcio Monteiro.
Ambas as emendas propõem a substituição da expressão "nome comercial",
contida no art. 2° da proposição, pela expressão "nome técnico comerciaI",
visando, segundo seus autores, tomar o texto mais claro e explícito,
conferindo maior eficàcia ao objetivo central do Projeto.

- Analisado por esta Comissão, o Deputado Nilson Gibson,
Relator da Matéria, sugeriu que esse Projeto fosse objeto de deliberação por
parte da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Distribuído a essa Comissão. foi Relatora a ilustre Deputada
Laura Carneiro, que apresentou subemenda às emendas de Plenário. "na
tentativa de aprimorar ainda mais as emendas apresentadas em Plenário.
pelos Deputados Ibrahim Abi·Ackel e José Múcio Monteiro", com o
seguinte teor:

"Substitua-se no Art. 2° do referido Projeto de Lei a
expressão "nome comercial" pela expressão: "nome técnico quimico
comercial".

A Comissão de Defesa do Conswnidor, Meio Ambiflite e
Minorias aprovou, por unanimidade, "as emendas oferecidas em Plenário ao
Projeto de Lei nO 3.284·AJ89, com subemenda, nos tennos do parecer da
relatora."

Distribuido à Com.,ão de Seguridade Social e Família,
recebeu. por parte do relator, deputado Elias Murad.. nova subemenda,
substltumdo a designação proposta por "nome técnico químico comercial".

11 - VOTO :2l-O ,ê.e C:~7O-f

Estiveram presentes l1<;, S~l1ht)J'c~ Deputados Sarney Filho, Presidente. Celso
Russomanno, Maria Valadào \,il;e-PI~~ítl~I11f..::-. fatima Pelaes. Luciano Pilzatto. Raquel
Capiberibe. Salomão Cruz, Vilson Smllllll. \lltcltl:tl Filho, Remi Trinta. Socorro Gomes.
Pimentel Gomes, Vanessa Felippe. Ft:11l3ntlLI Gabeila. Gíllley Viana. Laura Carneiro,
Silvernani Santos. Sergio Carneiro. Ger\ ~:-iL) Oh\ eira. Ricardo Banes. Inacio Arruda,
Nelson Otoch, Ivan Valente. Marta SupllI..'Y. c Itamal Selpa

Sala da Celluss.ful. Clll 17 de maie de 1995,

Manifestamo-nos pela constitucionalidade e juridicidade das
Emendas de Plenàrio, bem como da Subemenda da Comissão de Defesa do
Conswnidor. Meio Ambiente e Minorias; e da subemenda da Comissão de
Seguridade Social e Família.

Quanto à técnica legislativa, não temos nada a opor, tanto
em relação às emendas de Plenário como em relação às subemendas das
Comissões pertinentes.

I

i .
Deputado 5alllC\' ~i1ho

Pr~sid~lltc .
/

Sala das Comissões, em ,_ ,<. <- ;,: •..., e..

~~~~..~.
Deputada l tllll - ..,Lo..)

Rcl,ItLHtlC I

r \\~ r,,~,,-,,-~
O(P~~do AL\50 ARANTES

Relator
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~... PARECER DA CDMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi~

lativa das Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
nO 3.284-A/89 e das subemendas das Comissões de Seguridade

Social ~ Família ~ de Defesa da Consumidor, Meio Ambiente
Minorias, nos ter~os do parecer do Relator, Deputado Aldo

Arantes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
Antônio dos Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Paes
Landim, Vilmar Rocha, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro

Cunha Lima, Udson Bandeira, Adylson Motta, Alzira Ewerton,
Darci Coelho, Gerson Peres, Jair Siqueira, Jarbas ~~ma, José
Rezende, Prisco Viana, Almino ~Çfonso, Oani10 de Castro,
Edson Soares, Mal L,; u' l,I.. ~e'ril1c, Welson Gasparini, Zulaiê Co

bra, José Genoíno, Marcelo Déda, Mílton Mendes, Aldo Aran
tes, Rodrigues Palma, Luís Barbosa e Nilson Gibson.

Sala da Comissão, em 9 de abril de 1996

Deputado A~oy:kERRE-;lA
/' Presidente /

PROJETO DE LEI N· 3.618-B, 1989
(Da SI" Rita Camata)

Dá nova Tedação ao artigo 136 da Consolidação das Leis do Trabalho;
tendo paTeCeres: da QlIIissãO de Olnstituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade. juridicidade e técnica lejlislatiw; da
caaissão de Trabalho, r 'unistração e serviÇO Pii>lico, pela apro
vação deste, COlI\ """'lIda, e pela erejudicialidade dos de n9s 375/91
e 659/91, apensados; e da Comissao de Finanças e Tributação, pela
rejeição deste e dos de n9s 375{91 e 659{91, apensados, contra o
voto ... sepando do Sr. césar Souza. PARECERES ). EIoBm OFERECIDA EM
pLENoQuO: da Comissão de Trabalho, de AdIlIinistração e serviÇO Pú-
blico, pela aprovação, com sOOemenda; da Canissão de F~s e
Tributação, ~la adequação financeira e orçamentária e, no merito,
pela aprovaçao, contra o voto em sepaTado do Sr. José Fortunati; e
da QlIIissão de Constituição e Justiça e de Redação,-pela éonstituc~
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.
(FIlOJI!I'O DE.LEI N9 3.618-A, re 1989, lM':NllAlXl EM PLENÃRIO, A~ SE
~ as PAR;E<ElESl

SUMÃRIO

I - Projeto inicial
II - Projetos apensados: Projetos de Lei n9s. 315/91 e 659/91

III - Na COllissão de Constituição e Justiça e de Redação
.. parecer do relator
_ parecer da COMissão

IV - Na COllissão de Trabalho, de Adllinistração e Serviço Público
- parecer do relator
.. parecer da Comissão
.. eMenda adotada pela Comissão

V - Na Comissão de Finanças e Tributação
- parecer vencedor

- parecer da Comissão
.. voto em separado

VI - Emenda oferecida em Plenário

VII - Na COllissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
- parecer do relator

- subemenda oferecida pelo relator
- pa~ecer da Comissão
- sub emenda adotada pela Comissão

vrII - Na Comissão de Finanças e Tributação
- parecer vencedor
.. parecer da Comissão

- voto em separado

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o OOoJll'OSlO !<acloMJ decreta:
Art. 1.° O art. 138 da ConJolldaçio das Leis do Tr&balho. aproY&da

pelo Decreto-Lei n,o 5.'(52, de 1,0 da malo de liU, com o texto dai:Io pelo
Decreto-Lel n.. 1.535, de 13 de ~111 de 18'17. _ & vipr com a &IC\IIIlte
redaçio:

•Art. 134. A época da conoeair, das fúiu -' a qUll moIbor
cOUlIulte aoa lnte_ do emprep.ll>.

ParáIrfao dn1co. O emprepdM DOt.Il1aará por -=rito o om,poe
pdo. tio Joco _ tenh& adquirido o direito ... f4rlu, & 11m ele que
decla.ra a época para po. Cuo o emprepdo Dão .. mmllf.te DO
pruo ele 15 (q_> dIu, cabe1'á ao~ & .-coIba."

An. 2.° JlIt& lei _ em "I1Ioo:'Da di&t& ele aua pull1lc&çio.

Art. 3.· Re-tocam·oe .. dIapoolçóea em contrárIO.

1...ut1ca9io
De acordo com o preceituado no art. 134 da Conaollda<;io das Leia do

Trabalho. com a redaçáo dada pelo de trlate memória ·Pacto de Abl11· (De
ereto-Lei D.o 1.535, de 13 de abl11de 1m), & época da CClI1CIMÚO das fé:!»
Mrá & que melhor ooosulte ... ln_ do emprepdor.

~lm. com ... eu&9ÕOa doa 11 1.° e 2.0 cIeMe dI&posItlyo. ou ..ja, ..
OUOI do emprepdo-e&t.udante e doa membro. de WIl& --. famll1& que
tarabalbem jlUll<>a, que poderão Cozar as férias nwn mesmo período .... disto
não nsultar preJulao para o ...rvlço·, o fato é que .. e1etermlnaçio do _
riodo de fériaa fIca ao lnte!ro &lvedtlo do emprepdOr.

Tal I1tual;ão &8 llIlA a!IJIl". aboolutamonte lnJU5ta, pala, por Ill& própria
es~ncla. as férlu deatlnam-se ao repouso do trabalhador, apóo wn ano dO
lal«Jb. sendo indlspeIlllávels à manutenção ou recuperação de sua saúdl!

;..l\'l!lIltal e tlalca. Ora. se forem elas designada.. para um período inconveni
ente aos Intereases do empregado, comO poderá ele usUfrui-lu a contento?

Temos para nós que a .sItuação em foco deve ser Invertida, ficando &.
determlllllÇão do perlodo de férlu com o trabalhador. e não com o seu
patrio.

AsaIm, o emprC&ador notl!lcará o empregado, dando notícia que já.
foi cumprido o período aqul.5ltlvo para a.s férlas. se este não se manlf.tar
no prazo de quinze dias. aí então é que caberá à empresa a escolha do
período de po.

Sala dali Besa6es. - Deputada RIta Camata.

UGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORD~NAÇAO
DAS COM1SSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI H.o 5.'(52, DE 1.° DE MAIO DE 1~3

Aproy&. a ConaoUdação dali Leis do Trabalho.

T1TULO II
- nu Nonnu GeraIs de Tutela do Trabalho

SEÇAO II

Da COIlCe8do e da 'ipoea dali Fériu

Art. 135. A época da cooceaio dali fériu aerá a que melhor COIlIl:1te
OIlntereuel do «nprepdor. 1',1

J 1.° OI memb1'Qjl de uma familla, que trabalharem DO Jn8IInO estabe
J.elmento ou empr-., terão d1%'eito a gO-.r férias no meIIDO periocfo, la
UIIm o ~j&1llU e se diIto não 'resultar prejw.o !P&I'a o aerv1ço•

J 2.· O emP.í'ePdo Mtudllnte, ~nor de 18 (d90ltol anca, terá direito
.. fuer coInclólr lUas férlu com &li fér1u e.scolt.nll.

(pROJETO DE LEI NO 375, DE 1991)
(Do Sr. Jamil Haddad)

AlterA & redaçÃo do artigo 136 da Conatituiçio da. tei.
do Trabalho.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N$ 3.618, D~ 1989).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - O Caput do art. "6 da Consolidaçlo das Leis do

Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de '0 de Maio de

1943, passa a vigorar com a seguinte redaçlo.



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11135

"Art. 136 - A época ~a conc~sslo das férias ser' a que ~

lhor consulte 05 Interesses do empregado~

Art. 28 - FIca acresc'"tado ao art. 136 da Consolidaçlo das

LeIs do Trabalho um parágr~fo. terceiro, com a seguInte redaçlo:

PROJETO DE LEI N° 659, DE 1991
(Do Sr. Chico Vigilante)

Dá nova' redação ao 'caput doa artIgoa 134 • 136 'Ido CLT,para
a.segurar ao empregado o direito de ••colha do ~.u ~.rlodo
de férias.

'S 38 - Somente por motIvo de força m~~or. devidamente C!

racter izada •. ou COII a'luAncia expressa do interessado. poderá ser

marcado período diverso dQ escolhido pelo empregado para o gozo

de suas férias".

Art. 38 - Esta lei entrar' em vigor na data da sua public!

çlo.

Art. 42 - Revogam-se as dispusições em contrário.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N! 3.618, DE 19891.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19. O. art•• 134, caput e 136, caputtda Consolidaçio

das Lela do Trabalho, aprovaua pelo Decreto-lel n9 5.452, de 19 do
JUio de 1943, p...... vigorar com a 1~9u1nte redação:

-Art. 134. As firia. serão concedidas em um só perl..e
do" .nos dozes meses sub.eqQentes à data em que o emprega

do tiver .dqulrid~ o direito.

Parece-me justo que as férIas sejam usufruídas na época que

mais Interesse ao empregado, salvo força lIaIor, a qual serIa o n2

tórIo prejuízo para a empresa. por exemplo.

As duas modIfIcações que proponho intrOduzir na CLT alo di_

AS férias do empregado, a Que este faz juz após um ano de

trabalho na empresa, com o fim de ensejar-lhe a recuperação do

esforço dIspendIdo, constItuem uma frente que dIz respeIto à sa~

de pública, sendo, portanto, de ordem pública.

E absurdo que. presumIndo-se, por lógIca, que, ao fIm de um

ano, o empregado necessita de férias, para repouso e conseQuente

recuperação físIca, possa fIcar a fIxaçlo do período respectIvo

ao arbítrio do empregador, como a Que mais convenha aos interesser.

deste nos doze meses subsequente" à aquIsIção do dIreIto.

JUS T F I C A ç ~ O Art. 136. A época da escolha das firias será a que

eelhor consulte os intere.ses do empregado".

Art. 29. Eata lel entra em vlgor na data do sua publ1ca -
;io.

Art. 39. Revogu-•••1 disposições ,mo contrário.

JUSTII"ICAÇ~

De acordo coa a leglslaçio trabalhista vlger: -.. ,fixaçio
da época daa férlas conatltul d.llboraçio apena. do omprc~LJor•.

A jU8l:1flcat1va de tal prlncipl0 rea1de no fato de que é
~ ..pregador quea .abe 'da. conveniincia. d. sua atividade e, .m con

seqCincia, d. oc••iio propic1. p.r~ o empregado gozar o seu de.c.n _

.0.
Aa féri•• , na verdade, aio WI direito leq~timamente con _

qulstado pelo tr&ba1hador. Sua fixaçio por ato-"I!lcclua1vo do empr.ga
dor repr••enta UMa arbitrariedade, que não consulta. os superiore. ~
tuea..a do trabalhador e de aua fuil1a.

tadas pela observaçio das relações trabalhIstas ~ tem por

os dIreItos sociaIs que precIsam ser resguardados.

base Este., oa I'Otlvo. que no. levam. oferec:er a presente i

niciativa à conalderaçio dOI ellinente. membro. integrante. do Con 
91'•••0 Nacional.

Sala das SesSões. em 11 deluQ, ,,,, de 1991.
t

~
". J- i / ~=-=-

---r cP =-:>
. ~{JAMIL HADDAD'

LEGISLACAO 'CI'I'ADA I ANtxADA PELACOOKDENACAo
DAS COKrSSOES PEIUWfENTES

Sala das se..õ.a,}t de 1lJ.r..-/'de 1991.

Deputado~UAN~E

................................................... ~ .

DECRET()'LEI N. 5,452. DE 1.· DE MAIO DE 1M3

AprovIa ConIoIidaao das LalI do Trablllo

.TITuLO 11
DAS NORMAS·GERAIS DE TUTELA DOTRA8A~

......................................................................~

• •••• ~ •••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••

DECRno-LEI N. 5,452· DE '." DE MAIO DE 110

Aprow aConIor~D dHli. cID TrablllllD

TITULO 11
DAS NORMAS GEIIAIS DE TUTELA DO TRABALHÇ)

LE;ISLACAO CITADA ANEXADA PtLA COORDtNACA. ".--.. .. ~

DAS cOHrssClES PtllHANtNTI:S ,li ~

li

~

..........'"''''' .

Il!OI_...... _ ....__ no

metmO..tlbetKimlnto ou.",.",... wlo o...
UI' ,.,. no.....-M Nriodo••MIim o reM ••........__110 0_.

IZ!O~OIl ,_dll.r_'
MOI. wj direito. flHt' coincidir lUaI NriII com • fi.
riu .......

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

CA'lTUt.o IV
DAS felllAS ANUAIS

SECA0.
o.e-.dllpocadlo_

Art. 136. :..~ c:c=:'~:".:.:r~__o
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................. ~ , •••••• 'J ••••••••••••••••••• ~ •••• o ..

..... ,.... M ..... 11IIo lllIIlCIINM llOf ltO ..
"'" ,. .,.. -.cl« 1IlIl16,.... _ 12
kIoNl_ _ ...o--.edo
livIr8dQulrido o dlrIIto.

Art , - A 6poca di COIlClIIIIo .......... o
• "". que lllIIhor c:-.ne "'OW- ..

-.cb'.
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PARECER DA COKISSAo DE CONSTITUIÇ1.0 E JUSTIÇA E DE REDlIÇ1.O

l-I! _1\ E L 11 T o R 1 o J:: VOTO DO REl.1ITOR:

Esto projoto altera a CLT a fi. de ostabelecer que a
época da cencessio das férias será a que ..lhor consulte aos
interes.es dos empregados.

Os preceitos da constituição Federal foram integral
mente obedecidos quanto i legitimidade da iniciativa (art. 61,
caput) e ã competência legislativa da União (art. 221. 11 elal>or!
ção de lei ordinária (art. 59, inciso 111) é feita pelo congres·
so Nacional, com posterior manifestação do Presidente da Repú •
blica (art. 46, caput).

Pelo exposto, voto pela" constitucionalidade, juridie!:,
dade e boa técnica legislativa deste Projeto de Lei nQ 3618/89.

Sala da COmissão, e. !lI: di.~ \tiL ,Aqfq.

111 - PARECER DA CDMISS~D

A Co~isslo de Constituiçlo e Justiça a da ~a
daçlo, em reunHo ordinárb plenária rel11zad~ i~J" Opi'Ull
unani~emente pela constitucion.lidade, juridicideda e t'cnlco
legislativa do Projeto de ~ei n~ 3.618/89, nos tereos do pore.
cer do relator.

EstiVl.ram presentes os Senhores oeP~tados:

Nelson Jobim • Presidente, Joio Natal - Vi.
ce-Presidente, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Marl.tn Gn"":!"',
H~lio Manhles, Jos~ Dutra, Leopoldo Souza, Mendes ~ibeiro,
Michel Temer. Alcysio Chaves, Dionísio Ha~e, Elllzar Mndra,
Francisco BenJa~im, Horácio Ferraz. Jorge Hage, Ceraon Perea,
Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Joa' Canoino, Jos' Ma.
ria Ey~ael, Marcos For~iga, Aldo Aran~es, Robe~to rt.ire,
Nilson Gibson, Osvaldo Hacedo, Plinio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, S~~gio Spad., Theodoro Mendes, Tito Coso
ta, Messils G6is, Ney Lopes, Oscar Corra., JUltr'H ·.f~t1.11!.; R....
tista, Sig~aringa Seixas, Ibrahi.. Abi-Ackal, Silvlo Abreu,
Roberto Torres, Arrisio Vieira Liaa, Aluizio Caapoa, Alcides
Lima, Adylson Motta. Gonzaga Patriota, Jesus TaJra e Rodci;)l/ll.1
Palma.

Sal. d. Comisslo, e~ 29 de noveabro de 1'8'

D~:o:;~1~
/"--pre~/(

Dep7tdo ADYL~S:~.". Relator iÇ~

fi

PARECER DA COKISS1.0 DE TRABllLHO, DE 1IDMIHISTRAÇ1.O E SERVIÇO .OBl.lCO

X.RBLATOR10
O Projeto de Lei em exame preve a po..lbilidade

de audano. na. féri•• por parte do e.pre.ado. o verdadeiro' lnte
ressado no cozo deBtaa aeamas f6riaea

A Manife.Uolio do e.pre.ado 6 illlPOrtente. ji Que
ter' UII\ prazo par.. dizer o .... lhor periodo que lhe aprouver.inver
tendo a aiatemitica atual onde o empregador pede diapor eob~ e
'pOco dlL~ .ferias dos lIeUB empreal1doB.

XX.VOTO DO :RELATOR.

O Projeto de Lei aIter. a CLT no que dia re.pei
to aa feriaa,concedendo ao eMPr.~ado o direito de se ..nifeetar
eobre Quel o periodo que !=,retende .azar a8 ftrl••.

A no... aue.stao é no .entido de tranaforaar o
pari.rafo ~nico do Projeto de Lei. em """"'.rafo terceiro da CLT.
....ntendo-.e os doia parto.rafoa oriainala, que lIio t" 1'''''0 pOU
lIerem revo••doa.

. Aaaim. au.erimoa ume alter.olo no PL.na foras de
aubatitutivo ao contido na CLT.paeaando a aer par'.rafo terceiro
do arti"o 136. .

~r~,raro terceiro - o _r.,.dor not1ricar~ pOr .~rito o __o

,ado. tiro JORO "lOte tenha .d~uirido o di ....H,' •• rIria•• a ti. de
qu. decJare a 6POC. do 'os,,. Catlo " _re,.do n.o H lHnir••t" no
praso(~uinz.. ) dia", c.bltr6 .0 tHflpre,adt:>r a "lOcoJha.

Sotnos. poiE. pela aprovacAo elo PL c.., e. devi
das r"a••lva. 01'. au.erid.a.RESTANDO PRlJUDICADOS OS outROS PROJJ
TOS DE LEI !li MIXO.

I o parecer••••• j.

Sala doa COMi...ôee.2!1 de eetellbro .de lH1.

!II - I'ARECE~ 011 COHIBSllO

1\ Ca_i ••io dR Trabalho. de AdMinistr.clo If Scrvi'o
Públ.ico r .M rcuniiu or-dínl1riat r-lfklizada hl.l';~. 9P:NOU, unaniMe.ente ..
pela "'1II0VACIO do Projeto di: LEi na 3.611/89, CO••lIeneS., &,. pela
Jtr&'Jud ic i.l Icrad., dolo .Pl:n.olo dE nRs 37:$1'1 11 6:;"'1 .. na" tentOS do
,areccr da Relatora.

, lE.t )vcra. ,rcscntet os .clu.int•• senhores C.,utallo5z
Carlos "lbcrto C... ista - ,,.... illcnte. Maur., HUl1er, .. .José Carla.
S.bêi. - Vice-Presidentes, Ed.ar "orei,.•• Aldo 11:....10, Harcos L.I •• ,
rtaurici Hariano, Chico V!,"iJantc. I.r.ldo loavRfttu,.., JallES Jtllteiro,
"auro S....aio. 'aula Rocha. H~ID BiEhl, .Jola dE v..u~ Antun••• ".ria
Laura. Caldas ltodri,uEto. Jall" lolsanll'CI, ".to" I•• lIái5" lir.io
'.rcclos" Nilson Gibson" AUlusto C"rvalho • Ernesto Gra'l'lla.

De. \ t~d)~~~O~ ~.L.;~" é~~Tilt 'mlde~F~I\:

oe.ut.d~~
••1~to~:r"RI~

Acr••c.nt.-...·,K) art. 13' O .tlf1l1nul

"Art. 135 -
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PAaJCER DA COMISS~O DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ~O

Sala da coai••ão, em 03 de junho de 1992.

Vot....os, port.lI.nt.o,:, Pf'!llE~ reJeic:io do ProJe't.Q d.. Lei n~

3.618. de 1989, ... dos ~p~...'sado" PL 37~;/91 • 659/91.

S.,l Jl. dtl COMi 55io.. ~ln 9 .:1... dt;;oZffMbr-D de 1992..

acima ementada, a nobre De
c.put do art. 136, da CLT, .
doi. parágrafos por um pa-

Como argumento em defesa de aua proposição, a i

lustre autora alega que ~.s férias destinam-ae ao repouso do tra
balhador, .pós UM ano de labuta, sendo indispensáveis à manuten
ção ou recuperação de SUA saúde mental e fí&ica~" Como tal, se
• data ·de sua conces.ão ficar ao arbítrio e conveniência do empre
gador, pode a mesma nio atender os interesses do empreqado que,
a••im, poderi não tirar o melhor proveito de suas fériaa~

Bornier .. Luiz l,.~..t"'lo!' Héll.ul'd~ Ftl!'t'n~tldo Frp.'ir~. H021'Ío Rosê!ts I:!! ..J,,:;r.

Mat"'i. E:~u"I",..l.

Pela. alterações propostAs, caberá ao empregado,

e não maia ao e,mpregador, escolher a época em que e.:.", entrará 00 go

zo de suas féria. anuais. Em consequência desta alteração, os a

tuai. 55 10 e 20 daquele artigo ficam prejudicado. - e, portanto
eliminados - já que apenas concediam o direito aos membros de uma
família de gozar firias no mesmo periodo e, ao estudante menor
de deloito ano., o de faser cDincidir suas férias com as férias
e.colar••• Com a nova redação dada ao caput do art~ 136, da CLT,

conc.dendo ao empregado o direito de escolher a data que lhe con
vier para qozar sUas fériAS, aqueles parágrafos perdem sentido~

VOTO Eo. SEPARAllU _~ SR. CESAR. SOUZA

I - ULA'rOaxO
Atravé. da proposição

putada Rita caaata pretende alterar o
e, como consequéncia, substituir seus
rigrafo único•

Em substituição àqueles parágrafos, a proposta

introduz um pariqrafo único ao novo art~ 136, definindo que o
empregador ~ev.ri notificar por escrito ao empregado, tão logo

.ate adquira o dir.ito i. férias, para que declare A época em
que pretenda entrar de férias. Caso o empreqado, uma vez notifi

cado, não se .anifeate no prazo de 15 (quinze) dias, caberá a es

colha da data ao empregador •.

PARECE:R VENCEDOR

RELATORIO E VOTO DO RELATOR:I - IX

~~.L~~De· tado CARLOS ALB C 1ST

Pre id.nte

DePUtad~~
.Jlalatora i

parigrafo terceiro .• o empregador notificari por

..crito o .-pre,ado, tão logo e.te t*nhá adquirido o direito
la firiu, a fia de gue declare a época do goso. Ca.o o apr!

,ado 1\10 _n~! ·te no praso (quinse> dia., caberi ao _pr!

S-adci.lr a c01lla. a

Ent.endo ••,-i'tóril.\ .. iniciHltiva da nabro. Oti:'PUt.il.dfl Rit."

C.Mato.,. no se.n't.ido de per'fdi.ir' Mikjar f"leHibi I id..dlf ao ~MP...e"lId"

,ara '0 .OZO de SUIIS férias anuais.
TodaYia~ nlD se ,ode deixar dC2' toP'" ,,...spnt.e qUI' es-slt

altero.cio r.'''f!'s.nt.",rÃ UMa .M~..ça .a..o funcionaMento ..j.QS

-.pr•••• ,. es,..cialMftnte as ~~ p~~uano e .édia porto. S~ todos

a••~r.'ados de U.A ..pres. ,.eSD)verp.M solicitar férias eM uM

•••fIO .e.,. ••toar',. tleM SOMb,.. dp. dúvtdll" inv'iabi 1 izado "1

'~iona-.nt.o do ••p~.endiM.ni.op COM graveç p,.ejuí%o~

..carii.teo., IIodl!'ndo. Ato. Me.MO.. "MP] iCllI,.. no f'RchilMent.o

~~ini~iYa da .-pr••••

111 -PAREr;~I( DA COrlI55ÃO

A CnMinsÃo d& FinAnC~$ • Tributa~io~ WM rrunj~o

ordinili.ri" r ... líz"dil. hOje. uPlnou .. contro. o votC) .... !tftparill.d() do

O"PI,lt.6do CêslI.,. Snuzaa. priMit.iYo rel'.tor·. PQJiII ,.e.lp.iC-~ll do

1"ro.l.1.0 de L.l~'i n2 3.61e1'SQ ~ de seU5 ilPlPnlfll,l:I'l)S d4? n.2tt 375/91 •

659/91, noe t.~..os do p"reccr YftnCl!'dLlr .;1(. Or;lPI.rl.k(lc,. JD!f.i' Ptllr"j,jl

E·.,..a.iP.l.

COIl o mesmo objetivo e propondo, em essência, as

...mas alterações ao art. 136, da CLT, foram apresentados os Pro
jeto. de Lei de nO 375/91 - de autoria do Deputado Jamil Haddad -

e de no 659/91- de iniciativa do ileputado Chico Vigilante - que ae
qu•• apensadoa ã proposição anteriormente relatada. Diferentemen
te da propo.içio principal, no entanto, o Projeto de Lei nO 375/91
pos.ibilita que, por aotivo de força lNÚor, as férias sejlllli marcadas pa

ra um período diverso do escolhido pelo empregado, enquanto o Pro
jeto de Lei nO 659/91 altera também a redação do art. 134, da CLT,
eli.inando daquele dispositivo os ~ermOB "por ato do e.preqador-,
para deixar claro, possivelmente, que a concessio das férias ao
empreqado nio mais depende da vontade do empregador~

.De reato, os dois projetos apensados i proposição

principal são em tudo semelhantes a esta~

:! 0\ relatório~

II - PlUlICC&lt

'r.~idil'r,tft; F1ÁviD Pall'llft'r' ".I., Vç.,! ' .... :0 ..JOH,p Fl.\lc:;o .. Got!rMÜl.m"

Rigotto .. CiII,rrion Júnior,. E:lio 0 ..11;, Ver:chia .. 9."'9io GHudt:orl%'i ..

O..lfi. N~tto~ <o,lo~. Lo,,,,,,·nC'o.. J;"ckson Po!.·... ,.irh.. Aloizio

l"I.rc.d."t.e~ .Jo!\"P Oircpu .. Fiali:-c "~ndorllõ", Pt:-dp"o NOVD.isl' Nr..l~orl

Analisando-se atentamente o Projeto de Lei nO

3.611'19, verifica-se que as alterações que propõe em relaçio
ao art. 136, da CLT, aão bastante lógicas ~ Em prineípio, deve ca··

ber ao empregado a escolha da melhor época para suas férias. Dei-
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xar esta decisão a critério do empre9a~or, sob o pret.exto de que

somente ele sabe julgar da conveniência e da oportunidade em que

seu empregAdo pode e deve tira::r suas férias, nio parece em. nada
contribuir para a maior eficiência da empresa. Isto por~~ .UD

emprega.do insat.isfeito terá sua produtividade redu'Zida, prejudi

cando a própria empresa. Ademai&, deve-ae considerar que, de uma

forma geral, um trabalhador bem integrado e1l\ uma empresa saberá

ad.iar ou antecipar o gozo de suas férias se ele percebe que sua

presença é necessária na empre~a.

PARECER. DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PúBLICO

I- RELATÓRIO

EIle projeto de Lei prop6e allteraçio do art. 136 da CLT, a &D
de poaiôilitar ao CftlIl"IlIll\o a eoc:olba da q,oca de ..- de .... f&iu. EIIabolIc:t, ...
que a nacificaçlo de que o periodo aqWsiiivo de ftriu oe compIelou deve por
CICrito, pelo anprepdor, <:Ibondo ao ernpsepdo lIireito de acclIla do poriodo

de IOZO. dentro de IS dlM, após o que retomará ao empnpdor o relOrido lIin:ito.

Com ea~aa conaideraçõea, opin~a pela .proyaçio
do Projeto de Lei nO 3.618/89, na fo~ em ~e ae apreaenta, fi
c.ndo prejudic.doa oa projetoa de lei que lhe foram apana.doa.

Quanto ao que, de diferente, propõe o Projeto

de Lei nQ 395/91 - isto é, a possibilidade ~dé ~~e modificar a da-

ta escolhida pelo empregado, desde que haja Dotivo de força maior

não nos parece aconselhável tal proposta a Sua aceitação abriria

uma brecha para retornar ao empregador a faculdade de, a seu cri-

tério, ..et~rmih_ ~ perí.odo mais conveniente para .a féria. d.

seu. empregados - o que contraria o próprio e.pirito da proposi

ção em tela. No que toca ao PL nQ 659/91, a proposta de supressão
dos termos "por ato do empregador", do arta 134, da CLT, nio pa

rece lógica na -.dida em ~e ae conaidera que a conce••io daa f'~

riaa', U8& .~ribuiçio ~iptca do ..preg.dor - mui~o a.bor•• data
p.ra t.l conceaaio .eja do eapregado.

Sala d. COIIisaio, .. a'""'~ de

Deputa\~SOUZA

1992.

Fonm apensados OI Pmjolo de Lei 0·'375, de 1991 e 659, de
1991, delUloriu, reopeclivamcnle, dos Deputados 1amil Haddad e Chico V'IiJanIe.

Manifat.vam... a Comisdo de COlIStilUÍÇlO e 1usciça e de

RedaçIo pela Iprovaçio, I Comillio de Trabalho, de AdnIinúlraçIo e Serviço PúIlIico P*
apmvaçIo com emenda e I Comillio de FilllllÇU e Tributaçio pela rcjoiçio do projeto.

Recebeu emenda subslÍtutíva de PIcnírio propondo que a época

da concasIo du férias loja aqucIa que melhor atendet IlOl inl_do CIIIIl'RlIId« • .kJ
empngo.

É o relatório.

u -VOTO DO RELATOR

A relaçIo de emprqo se estribe sobre dois pólos: empropdo •
emprepdor, OI quail, por força da própril dicotonia ll'IIboIho • capital, militam em.....

divcnoI, defàldondonn-opocIos.

Rasalta, país, de início, que a emenda ora anaJis8da começa por

fitndamellllr-le ...... impossibilidade: ou se atende ao int_ do entprepdor ou 10 do

fllIIlXCBIdo.

1nviIbi1iza.... também. na prática, I c:omunicaçIo 10 ompropIor,

feita pelo cmprepdo, no prazo de 1S dias, após completado o periodo aquiJitiYo de fIriu,

a ... prcferõncia pela época de UIlIfruto delas.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO

PROJETO DE LEI NO 3618-A/89
"Dá nova r~ação ao Irt. 136 da CLT".

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o redação do art. 10 do Proj!
to de Lei nO 3618-A/89 quando se refere ao art. 136 da CLT P!
la seguinte:

Os trabalhadores. na sua &fIIIde maioria carentes e moi in/'onnadoI,

mols preocupados com .....~ do que com I pene de documcnlaçIo •
tOnnalidadcs contrI\UlÍ1 de competêncil 'do empregador, eswJo, de rwara. daat..-OI ao

tÍ<lllÚlO do periodo aquiJitivo de JlIU fériu. EJic desIizc será brecha penniJaiva ao
emprepIor para deixar lfIIltCOtnf o prazo de 1S diu e apodcrar-te do diroito que ...

pKteade garantir ao empregado.

Quanto ao § 3· da emenda, destacamos SUl prejudicialidade em
licc da possibilidi.de do empregado definir a época d. férias quo melhor atenda .......

necessidades.

"Art. l0 -

Art. 136 - A época da concesslo das férias
será a que ~elhor atenda aos interesses do empregador e empr!
gado.

§ 10 - Tio logo tenha completado o período
aqu1sitivo o empregado comunicará expressamente ao empregador
sua preferência para o período de usufruiçlo de férias.

§ 20 - Se o empregado nlo se manifestar no

prazo de lS (quinze) dias caberá ao empregador a escolha.

§ 30 - Caso o empregado seja estudante ou

tenha filhos em idade escolar e indique preferência por per!.9.

do de férias escolares, salvo motivo de força maior, o e~pr!

gado terá o
período que

direito de usufruir peiy me,n0Jl}S (quinze)
coincida com as féria? es~Ol~res".

/
Sala das Sessões, J /~ /93

dias em

Em que pese o mérito da propooiçIo, UIJC, também,~ o

bom fitncionamento du empresas quanto à possibilidade de prejuízos, ou aIt m-no de
inviabilidade, cuo KlUS fitncionirios desejem, em musa, soIícitat .... ftriu em um n-..o
periodo.

Dessa fbnna, somos pela aprovaçIo da EJI*Illa de PIonório IlOl

termos da subcmenda de nossallvrl.

Outrouim, emitimos um alertl à Comiuio de Constituiçlo •

Justiça e de RodaçIo, ao elaborar I redaçlo final do projeto, cuo resulte aprovada •
emenda adotada lDlerionnanto pela ComiHio d. Trabalho, de Adminíllr1lÇlo • Serviço
Pílblíco, à N. 09 do pteoonte procosIO, no que toca ao ano 136. UIJC que o mesmo lOja
modificado, pois, • oennanoc:er como .. apresenta na referida emenda, o COIltIÍldo do
mesmo remcte-nos ao original da CLT que dà ao emprepdor a prerropliva da eocolha da
época do UIlIftuIO du fóriu dos IOUS empregados. Eue 1apoo COllInIdiz I iIItençIo de

emenda que é de sarantir ao empregado tal direito.

Sala da Comiuio, em1:d. r...l.u. de J9'if.

/,:----_.
ut~do NELSON MARQUEZELLI
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rcdaçlo.

SUBEMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

~·se ao art. I·. com o texto proposto pela emenda. a seguinte

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PARECER VENCEDOR

I· RELATÓRIO

•Art. 136. A época da concesslo <lu férias seri a que melhor
collJUlle aos int_ do empregado, denlro do prazo que traia o m. 13-4.

§ I· O empregado seri notificado, por escrito. pelo empregador,
tio logo tenha adquirido o direito às férias. a fim de que d..,lare a época para gozo. A nIo

manifestaçio expressa do empregado dentro de 15 (quinze) dias transfere ao empregador o

direito â escolha.

§ 2· A làculdlde de que trata o capot deste artigo fica restrira, no

caso de coincidencÍA de pcrlodos de gozo. a um núlMtO de empregados que nIo coloque
em risco o pleno desenvolvimento da empresa.

SaIa da Comissio. eml.. de ;,i.~~k de 199';
I

uJ~I~
Dcputad~~MÁR!A LAURA '

Relalora

::rrr-- PARECER DA COMISSÃO

A Comisslio de Trabalho, de Administraçlio e Serviço
P11blico, em. reunião ordinAria realizada hoje, opinou,
unanimemente, pela APROVAÇÃO,' com subemenda, da Z_nda
Oferecida em Plenli.rio ao Projeto de Lei n" 3.6l8-A/89, no.
termos do parecer da Relatora.

Estiveram presentes os senhores Deputados Paulo Rocha,
Presidente, Joaé Cicote e Edi Siliprandi, Vice-Pre.idente.,
Edmar Moreira, Paulo Paim, Zaire Rezende, Aldo Rebelo, Alberto
Goldman, Ernesto Gradella, Waldomiro Fioravante, Amaury Müller,
Maria Laura, Elias Murad, Carlos Alberto Campista, Luia
Piauhylino, Luiz Moreira, Pedro pavão, Chico Vigilante, Jair
801sonaro, Odelmo Leão e Jo.é Anibal.

Sala da Comisslio, em 29 de junho de 1994.

DePut:J~j~L-
a;l~tora

SUBEMENOAIIOOTIIOA· CTASP

Dê-se ao .rt. I" <OIll o lexto proposto ~a emenda•• ~ulnteredação.

-Art. 136, A época da ron~"ssão das f«ias Mfâ a que melhor oonsutte

ao. int.re•••• do 6mpregado. donlro do pr.zo que trat. o .rt. 134.

§ 1" O 6mpregado .or. noliflcado. por e.ailo, pelo empregador. tio

logo tenha adquirido o direito •• féria•. a fim de que dedare a epeca p.rs gozo. A nio

monKesleção expr..... do empregado dentro de 15 (quinze) dj.s trsnS/ore ao

8Illll"egador o direito a escolha.

§ 2" Af.culdade de que tr.l. o capul deste .rtiço fica re_. no Cola0

de coinddênda de porlOdos de gozo. a um numero de 8Illll"egados que nio coIoqu.

em risco o pleno deserlV'olvimenlo da ~Ma"-

Sala da Corri.são. 29dejunhode 1994.

O Projeto de Lei n" 3.61B-A, de 1989, pretende .aja

alterada a atual redação do artigo 136 da Consolidaçlio da Leis

do Trabalho - CLT, segundo o qual • a época da conceaaão da.

f4rias ser.! a que melhor consul te os interesses do

.-pregador" ..

A nobre Deputada Rita Camata, autora da iniciativa,
sugere na sua proposição que a "época da concessão das férias
sero! a que melhor consulte aos interesses do empregado".

A matéria obteve parecer favorável da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) e da Comissão de

Trabalho, de Administração e Serviço Püblico (CTASP), mas foi

rejeitada pela Comissão de Finanças e Tributação.

Indo a Plen6rio, o nobre Deputado Nelson Marquezelli
ofereceu solução alternativa mediante emenda no sentido de que
o gozo das férias do emprega.do dever6 atender,
cumulativamente, aos "interesses do e-.pregador e do
ellpregado .•

Esse novo posicionamento, todavia, não mereceu
acolhida da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
P6:blico, que preferiu aprovar subemenda, ali apresentada, de

autoria da Deputada Maria Laura, cujo conteúdo retorna,

praticamente, A redação original emendada em Plen~rio.

o relator da emenda de Plenário nesta Comissão,
Deputado José Fortunati, apresentou parecer pela aprovação da
subemenda da CTASP.

Tendo li Comissão rejeitado o voto do Relator, fomos
designados para redigir o voto vencedor, pela aprovação da

emenda oferecida em Plenário.

e o relatório.

1\. VOTO DO RELATOR

Preliminarmente, cumpre ressaltar que esta Comissão
j! se havia manifestado pela rejeição da proposição original,

em que se pretendia alterar o texto da CLT para vincular-se a
época da concessão de férias ao exclusivo arbitrio do
empregado.

Naquela oportunidade, o relator do voto vencedor, o
então oeputado José Maria Eymael, jli. alertava que a alteraçlio

pretendida representaVA grave ameaça ao bom funcionamento da.
empresas, especialmente as de pequeno porte.

Outro••im, deve ser dito que o texto da aubemenda da
CTASP cerc.amente provocaria distürbios indesej&veia n•• bo••

relações que devem ser preservadas e ..tre patrões e empregado.,
além. d9 inviabilizar certos emproendimentos, notadamente ••
relação As em.presas que adotam o regime de férias coletiva. ou

em que existe neceuidade empresarial de disponibilidade da

força total de trabalho em determinada época.

DerM~iJlAt~
R&lalota

Em verdade, entendemoa que a épo~a de gozo de f'ria.

não deve ficar adstrita ao exclusivo arbitrio de lIJIIa da.

partes envolvidas na relação empregatlcia, devendo,
necessariamente, levar em conta os leg1timos interessei' a."
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empregadores e empregados, mesmo porque : bom :t:elacionamento
entre estes constitui fator decisivo para o aumento da
produtividade e a conseqüente possibilidade de participaç/io

dos empregados nos lucros das empresas.

Diante do exposto t votamos pela aprovação da Emenda

de Plenário ao Projeto de Lei nO 3.618-A, de 1989.

Sala da Comissão, em 29 de março de 1995.

/.. /,. ~/li >...,
.....-.~ ':'l/{."'_~L.V~"" V

Deputado Luis Roberto Ponte
Relator do Vencedor

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião

ordinAria realiiada hoje, concluiu, contra o voto em separado
do Deputado José Fortunati, primitivo relator, pela adequação

financeira e orça.mentAria e, no mérito, pela aprovaçÃo da

Emenda de Plenário ao Projeto de Lei nO 3.618-A, de 1989, nos

termos do parRcer vencedor do Deputado Luis Roberto Ponte.

Estiveram presentes os Senhores DeputAdos Gonzaga

Mota, Presidente; Mussa Dernes e MAreio Fortes,
Vice-Presidentes; Edinho Bes, Hermes Parcianello, Homero

Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro Novais, AugustO Viveiro:l5,
Benito Gama, Félix Mendonça, Jaime Fernandes, José Carlos

Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano, Roberto Brant, Basilio

Villani, Delfim Netto, Francisco Dornelles, Paulo Mourão,

AntOnio Kandir, Saulo Queiroz, Yeda Crusius, CQlso Daniel,
conceiçÃO Tavares, Fernando Torres, Jos6 Fortunati, MArcia

Cibilis Viana, Jos6 Janene, Sérgio Naya, Euj6cio Simõe., JO&O
Colaço, Jos6 Chaves, Jurandyr Paixão, J040 Pizzolacti, AntOnio
do valle, Pinheiro Landim e Jorg. Anders,

Sala da Comissão, em 2~de março de 1995.

panes da relação de trabalho (empregado e empregador) a escolha do período de gozo das

férias. o que nio foi entretanto acolhido pela CTASP. que ofereceu a seu turno

subemenda, de autoria da ilustre Deputada MARIA LAURA, que praticantente fez

....ornar a forma original a proposição em tels.

Finalmente. distribuido o Projeto á Comissio de Finanças e

Tributaçio, O Relator. nobre Deputado JOSE FORTlJNATI. apresentou parecer favorável

a subemenda da CTASP. que nio logrou todavia aprovaçio da mesma Comissio. tendo

cabido ao nobre Deputado Luis ROBERTO PONTE a.redaçfo do parecer favorivel a

Emenda apresemada em Plenário.

Agorl, o Projeto retoma a esta CCJR. que deverá pronunciar-se

acerca de sua constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

E o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

De início. ê de se ressaltar que o Projeto nlo contém vicio de

iniciativa. uma vez que compete a Uniio legisi2r sobre o Direito Trabafhista (art. 22. r. da

CF).

i
Nio há tambem no Projeto, outrossim; nada que atente comra

dispositivo outro da Lei Maior ou mesmo do ordenamento juridico como um todo. o que

lhe garante a constitucionalidade e a juridicidade.

Trata-se de proposição salutar e oponulUl, já que 15 fériu dos

trabalhadores. beneficio já tradicional de nossa Legislnçio Trabalhista. à estes pene~ e

nio faz sentido que a escolha da época do seu gozo continue ao alvitre exclusivo dos

empregadores. e nem mesmo é justo.

De outro lado. como ja foi .alientado, nlkl adiama. do

ponto-de-vista da desejável produtividade. conceder as fériu em período indesejado pelo

empregado. o que redundaria num trabalhador frustrado e insatISfeito. a um passo da

improdutividade.

Einalmente, emendu apresentadu durante o longo trimite da

proposiçio acrescentaram ao projeto dispositivos no sentido de conferir·se também 10

empregador alguma interferencia na matena. o que também se justifica tendo em vista o

equilíbrio que deve reinar nas relações capital X trabalho. Também nio • razoável que as

férias dos trabalhadores prejudiquem a atividade econômica.

Assim, pelos argumentos expostos, votltrlO5 pela

constitucionalidade e juridicidade da proposiçio. que encontra-se ainda redigida em boa
tecnica legislativa.

Sala da Comissão. emN de .;j Cf de 199.5

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

(- RELATÓRIO

OepUlad

. ~ {-",-K! (
• ESTORDUART~

Relator

Trata-se de Projeto de Lei visando alterar o anigo 136 da

CLT-Consolidaçio du Leis do Trabalho. e no semido de transferir-se 10 =llIlilla

decido lCerca.da época de concessio du fêrias.. atualmente um direito do~

Em 1989 a proposição obteve parecer favorável desta CCJR e após

da ComlSsio de T,rabalho. Administração e Serviço Público. tendo sido entretanto rejeitado

pOIa Comissio de ~nanças e Tributaçio já em 1992.

Já em 1993 foi apresentada em Plenário Emenda da autoria do

nobre Deputado NELSON MARQUEZELLl. que alternativamente conferia a ambu 15

.III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissao de Constituiçao e Justiça e de Re

daçao, em reuniao ordinária realizada hoje, opinou unanime

mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis

lativa da Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n;

3.6IB-A/89, nos termos do parecer do Relator, Deputado Nes
tor Duarte.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes ferreira Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda _ Vlce-presid~ntes,
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AntOnio dos Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Paes
Landim, Vilmar Rocha, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, Udson Bandeira, Adylson Motta, Alzira Ewerton,
Darci Coelho, Gerson Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José
Rezende, Prisco Viana, Almino Affonso, Oanilo de Castro,
Edson Soares, Marconi Peril!o, Welson Gasparini, Zulaiê Co
bra, 'José GenoIno, Marcelo Oéda, MIlton Mendes, Aldo Aran
tes, Rodrigues Palma, LuIs Barbosa e Nilson Gibson.

Sala da Comissao, em 9 de abril de 1996

Deputado

VOTO EM SEPARADO DO SR. JOSÉ FORTUNATI

I • RELATÔRIO

o Projeto propôe a aiteração do art. 136 da CLT. de modo que a

epoea do gozo das férias seja escolhida pelo empregado. t: nio pelo empregador Neste'

~nttdo. caberia ao empregador notificar por escrito o empregado. quando da aquisição do

direito as férias~ () empregado. então, lcria quinze dias para se manifestar sobre a elJoca.

desejada. sob pena de a escolha reverter ao empregador,

Os Projetos de Lei n's .175/91 • 659191 toram apensados A

Comissão de Constituição ~ .h!stiça e de Redação aprovou unanimemente o PL n°

3.618/89 A Comissão de Trabalbo. de Admimstração e Serviço Publico também o aprovou

unanimemente. transtbrmando o paragrafo unico em ]lJ. mantendo. assim. os paragrafos 10

e 20 ongimis. que tratam dos membros de uma família que trabalham num mesmo

estabelecimento ou empresa e do empregado estudante: e considerou prejudicado:; 05

outros projetos apensados

A Comissão de Finanças e Tributação rejeitou o Projeto. bem

como os apensados. conrra o voto em separado do primeiro R~JatDr

Em Plemirio. PL já. com o na 3 6J8~N89 recebeu emenda.

propondo que a epoca de concessào das terias seja a que melhor atenda aos mteresses do

empregador ~ empregado. Além disso. caberia ao empregado comunicar expressamente ao

empregador sua preferencia quanto ao periodo de férias. E preve. salvo motl .....o de forca

ffiAiQr, que o empregado estudante ou com filhos emidade escolar tera o direito de usufruir

pelo menos quinze dias de férias em penado que coíncida com as escofares.

Com a Emenda. o Projeto retomou as Comissões.

Na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Publico. a

Relatora apresentou slJbemenda. que lei aprovada unanimemente. Com isto. o "caput" do

art. I36 voltaria a ter uma redação compauvel com a do Projeto original. isto e. atribuindo
ao empregado () direito de e~colhii l:iobre a epoca das ferias que mais lhe convenha. dentro

do prazo estabelecido no art. 134 da CLT. ou seja. nos doze meses subscqucntes a data do

terminO do penado aqUlsirivo

Do mesmo modo. caberia <.10 empregador a notificação ao

empregado do transcurso do penado aquisitivo

Alem disso. a Subemenda considerou enquadradas na regra geral
as situações do empregado estudante ou com tilhos em idade escolar. bem como a de

vários membros de uma famllia trabalhando num lTlesmo estabelecimento. mas prevI! a

restrição a prerrogati.....a do empregado S~ndo al:iSlm. ha.....endo coincidencia de períodos de

gozo das férias l:iolicitados. a concessão se t~'ra a um numero de empregados que não

coloque em risco o pleno desenvolvimenlO da émpre·sa.'·- ..

Retoma. Iinalmente. o Projeto ã Comissão de Finanças e

Tributação, para apreciação da Emenda de Plenario. subemendada na Comissào de mérito.

li-VOTO

A Subemenda aprovada na Comissão de Trabalho. de

Administração e Serviço Publico e mui.to maís compativel com o Projeto original. Se o
'\:aput" não tivesse restabelecido o texto inicial. o Projeto não teria razão de ser Deste

modo, e o empregado que manifestara o interesse pelo penodo de rerias que lhe for. mais

conveniente

Como. entretanto. ha razões de ordem operacíonal que poderiam

tornar m.....íável a concessào de férias a um numero elevado de empregados na mesma

época. a Subernenda ressalva a hipotese de risco ao pleno desenvolvimento da empresa.

A outra questão imponanre diz respeito a necessidade de

notificação. nelo empregador, do direito adquindo as ferias. pelo transcurso do penado

aquísítivo

Com ..:feito. nUfTlero consideravel de trabalhadores. mal

infonnados. não se aperceberia da necessidade de mamfestaçào no prazo de qUinze dias. o

que taria com Que reveri.eS!le naturalmente ao empregador o direito de escolha do penado

de fénas dos empregados Desta maneira. a Subemenda propõe adequadameme que. fu.i!iu.
comunicação pelo empregador, disponha o '~mpregJdo de qUinze dias para se manifestar

Voto, pois. pela aprovação da Subemenda. que esta compattvel

com a leg.islação orçamentana e adequada do ponto de vista tinancelro

PROJETO DE LEI N~ 4.496-C, DE 1994
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Cria cargos no ~dro Pennanente de Pessoal da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da l8~ Região e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público J pela aprovação, com emenda; da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e da
emenda adotada na Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Puôlico; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade J juridicidade e técnica legislativa des
te, com emenda, e da emenda da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Píiblico, com subemenda. -

(PRillETO DE LEI Ng 4.496, DE 1994, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial

11- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas (1994)
- termo de recebimneto de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pelo Comissão
- texto final

111- Na Comissao de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas

parecer do Relator
- emenda e subemenda apresentadas pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda e subemenda adotadas pela COmissão
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o P R • 8 I~D • C ~ ~

raÇo .aber que o conqr••llo lIacional c1.C:r.~a

IAi:

D A R • • O • L I C A

• .u .anciono a ••9\llnt.

Art. lo - rica. criaclo•• no OUadro P.rsanont. el•
.... iloel da sacrataria d9 Tribunal Rllqional do Trabalho da UO' R'l!.loo. carqo••• co.l ••lo con.tant•• do Anelto I;. e o. -carqo••fetivo.
conatant•• ~o An.XO 11 d.~tc Le!.

Pariqrato único· - O proviaClnto do& carIJo. pr.viatoa
n••ta IAi tar-a.-i ele acordo co. o artlqo 37. inci.o. I e 11 da
Conetituiçlo r.d.ral. ob.ervando-.. quanto • jorn.da d. trabalho. o
diapo.to •• h L

Art. :lO - Salvo •••ervidor pl1bllco. nlo poder' ••r
de.iqnado a•••••or. ou auxlliar de .aql.trado c6njuga, co~airo ou
parenta con.anqüln.o. atA o t.rceiro qr.u. incluaiv., d. qualquer doa
jul.e... atividade.

Art. JO - As d••pe.a. decorrente. da aplicaçlo d••ta
IAi correrlo 1 conta da. dotaç6a. do Tribunal R.q1on.l 40 Trabalbo da

li· 1le9110.

Art. •• - E.ta IAl entra e. vlqor na data de .ua
publicaçfo • revoga a. di.po.iç6aa e. contrArio.

Sr••Uia-D'. ,

pand6ncia e 10'0 de R.epllbl1ca.

da

ANEX.O I

(Att. 1- da Lei ri' ,de. de)

QUADRO PERMANENTE DE PeSSOAL DA UCRETARIA DO

TRIBUNAL REGDW. DO TRAIWJtO DA 1.. REGIAO

~ EII COIIISIAo

caIJIO ~ WIIIm COOIao
.......... .nal 07 ~.11-.0&8.102.5

DIDÇIO .......- (SftII)
IUR-

!RIca - CóDIGO- ......... 04 ~.11·.0&8.102.5
••11·.0&8.100 (QQftD)

D~ D& la2Il'D- 01 ~.11-.D&a.l0l.5

au • CQI'l'IIOta (a.)
lJi'fUliO I &DD~
D~ D& .-:::aftA- 01 ~.11·.D&a.l01.5

aIA • nuau. (a.)

DI:I:ftCla D& la2IrD- 01 ~.11-.D&8.101.5

aIA .. C'IIIÇ'DPI'O • (011)
Pl"D1I!IÇM

D~.aanço 0:1 ~.11·.0&8.1.1.4

(DOU)
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ANUO I

IM. t- ..... ri' ,... oi:: t~

ClIJADM) l'IlUIANINft a.I'UIOI'. 'IA ACIlITAAA 00

TIIIIlUNAL~Dl)~~ tC'~h

CMOOQ 1Rt'NDQ

GlWt'O CATIOONA NlJIIUO ~ - -êuuuotollUQ
I'UNCIOIW.

TtCMCO a m.t".AJ.aI -A-·I.ri
JllOIC1'fIO IQUAMNTAI lNl"o'd~ "t/'·I.• VI

~
llIlàI "C" '''VI

.=..u.ao OI'ICIAL DI -~·I••
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AVALIADOIl I~ c.... ......, "C"·"IA
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JUClIClÁIM ndIt ... ......

11
ATINIlINTI

"=tI nn'.t• .A.I.- -"-.1••
.IUIlQÚIO INMI ....1.'"... ....,.,

:o. CONTADOR • nn'.t....... -"-,I.C
llÍ HML (WI'IIlI. (fCr.;I~ ...·1.'".... "C".,.'"
~....- T·,.,.\,

JUSTIFICATIVA

A~_""'.~_~'\l81ar1lR:l

MBNlrlllI elO Cclr'q.- .......... palD 0rgAD~.. T/INlaI .....

RllOLuçAo 1lDMHITftATrtA ". 10114. ,..... 110 D.LU. • CD '.
......_~lIOcIIIIOIDpalD tndaD~..v ....
•~ F.... s-a.crtaeIlt CIIIP"'~'"

VO.IIII~IIO~ '811_._ T/INlaI .
TNllIIlD. ,. A8gIIQ, ..... _ ~._~ _ EIlIIda

• Gala ,. -...........,.......,. ........
GoitI.~ ca-. TrIIlnl, -"c.-.-.~ ... ConciIIeQIO.
~ u idDQ ,. IIO_...

llIIllCllM'~ _ cIIiIpanIIIeII..-. biátii_._• ..-

JuIIi9IEII*' "eM a.;a.-wn - iuI, O..----_......_~~ -... .
CiIIl~e ;lr ..~ .... _/'IIIIGlIIII ~·rlljIla -
....................... -lli·'1 .fT

l'llf*lIr. i\1IdNe. 11"-. ";ie /ft'fldIi.,. ......
• drlar elO 6rlIID .._ i 1 $ -

Itr1buoçee.. pelO que ... ptopO.t l'l:tl~ dO' c.argot~"1I\MIde, AM_ • ; 11 do anleptOo

.ela <la ;.. ar; 1~=me!ldo ~ IptllC11ÇAo dt Va.... li:'.:.......... OI qual' r._.... qyanl'l.

1..0 tnlMncl C., O Illlll<llm....to ..."..gtotW"'Ti da. nec••I"'1_. clT teeutlO' humanat

jO T"but!TIR~" dO T'lbfl1tO data" R~Ao. no EJlMJo clT GciiIT.

Con__ O , ..,....... doi I~IO. Itlb<:l/lt_ llbNIldos _ J...l~". r;

gr6':;~ ....:.m= «l rcan<U1 ........",.",_ 41 1Pf~~ dD P,""*-. dIv«~ _

~.lC<:Je 1i.:J1lC01UI1c1oce1: ~dlnTclTO 41on~ dII Oltdat'o-a.T1. "-"'~de~

I.....~ P'~'.Ah.Aç')ot;clT rnactNe QW canll.tuTm 1lTlg(lt\II\l" 10m.. clT petqul.... alfIlUItTT '••

aondIl,~ de suIldN,do -" STCRWI... STI'I1ÇOe da ;drnol\t*~ do TnbunTl. Indu

II'IC "" zte,~dClé ICnnotl~ no A_,to n""44IGPIII ela CClI1e elaC~ no ......
do dO """,,_~cçto da~ O<l ConltOlO Inlc:mo doa llI'gb CICIiUIlM~.

"""'~10 I!s 11 ,:ncçto «lO~ carvoo. Cl.flT ;llTfCÍQOT r;qu;tllll ..

......~ dO nl..... quTltftQçaO • 'MPl!"'ITllo!IclTdT.
P« O&MD _.~ 0llUN. _ OT c;.-rgo; J)reY1- no "'- " do .

IIIlC~ ela .... alO TO~ doa~ ela JuTtiG8 do TrTbTllO. "'"

VI'" q..-18O OT_~ OT---__....- ptqM8doe pala .....

",*~. OI QUIlIS ..-~ "*- l*T TI _."'.... clT ....
___do TnllIN R;goon;I do TrTllTIllO clT ,. "TQIIIo' clM JurtlTT ela ConoIiTçIo

•~ .... junTdoc:lOllaclal.

a.- • diljlOálç6D conlJcla no Tlligo Z' elO~ Q4ClT __

~~ w.,... loCITn" do .-1beIiICIdo no~W- do .. 425 da

RtIQllf*110 1nI_ dnIT TnllIN.~ .. ,.~ q..- • medidI rMUIlOU da ...,.
~~ ... "ANO 10lIl4. __Ill.1CIO jUIlII\cTINII no~. SucwWM

CClllT lOIn O ......-..o. -*'da ne l'roojTIlI clT LTI e-pIei:_" que cITpIe ....

hlaII*I clT .................. pulilllc:Tde no D.J•.U. clT 21 clT .......... "n, no;

~..-
a PrctTlO ptMdl~ clT~~ para o ....._

díllTll'OTflIICI. no *"lltIo do Podar JudIa4no. ela _ *""""1It1lJv'.~ •C~
IM c:ont..- flOIlt1l it; 9&. I. lelt.. ''ll'' ."r!' O lt1 9ll do Pro,eIo veda. "" qyTlqult lnllllr.

ou JUizo••~. l*T c;rgo CCllIlIUIo, ou • c1Tl9\TÇIo, par.~ grTllIlcTcl8. clT

~.~ IN p"'enllI a I'"*"' 11"" CMl. 14'lC:iuIIYe. clT qulllqu;r doi r.1p«llo

~ - ou JUi-. .... TIlYIdTdT. UIvo .. ITfVtdot TIeIMl clT JUizo ou ItlbYNl: Comple

""""Indo • IloIjllltlÇlo canltTnlT do SIIIliII do Tlt it. NU p;r6grTIQ únIl:o ..,.pul. que nIo

llOdT - ~"_ ou TWlIIiar clT m;gi1ltTdr" qu;IquTr dM _ rTlanda;

,,"M Tl1lglI. Eua úlIama regra~ poo" q..- c:6rtUllT.~ ou par""•. ... o

1.-0 11"" 0VIl. da~ tnTmllnl clT ltollunTl ou da JUIZ, "" TlrtIcITdII. pa... _ ......

~ •• Mor4iO ... CllllftInçI:l 0lIl 0UlI0 lI1llIMlTI ou JUizo. saNo te Iot HMdor eITINo, ~ clT now
qye. prooDtçIo M _. -.n.•~_~.... o ""*"' 1JI'8U,a:.n~

ou .,.., ou ..... "" dToCn'tnCllI do _lncuio TCIOCNO.·

vanr.c.ee.... _ •~ canbdll na lll1. Z' do lI\ITprqTIO 0<8

llbMbdo • C_ LTgITlalN8 nIo --. onov;ç60. poMo qyec~..... _
cor:eta .. /t...... ..... T ,..... TIlIII.NIll~

'...... t· ; ~ ltegIITa. .... ....,. Tr1IIuNl, ri' I.Otl, de •.01." b.w
__....,. ......cNtIlt. T...... 1lagIoMIT _ T........

com ..... 4D1TldIlÇ)M ltàlllI'r o __ B'16IprajTIO de lei ...

CIllCIo .... PCldTr l.TgiTIalivO MI*Ifldo qye •~ lllWTQI • mlIiT ... TCOlhiClI

1lllfIWeIlTl-' "" ITI oom •~ pclllTiv;l.

~·1üM·'~
(",. " 7ftn..... ~ C......4.,...,....fll

LEGJSLACAO CITADA,

ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMJSSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
UPúaLICA J'EDEIUlTJYA DO lUUl5IL

1111

Titulo IH

DA OROAI'IJZAc;AO DO ESTADO
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or.S'1'8'I'.GDG.GP••• .110 /'4.

Br..11ia-Dr,~de aarço de 1"4.

8enbor ftUi~~,

Tanbo a honra de anca.inhar a V. Exa. para a .

apreciaçio pelo Congr.•••o Hacional, no. terllO. do. arti90a
9', inciao I, al1ne. "b" e inciao 11 I alin.. "b" da: Conati-·

tuiçio F.daral, o anexo Anteprojeto de 14i ~ crio. c.r~Qo

efetivoa e e. co.iaalo 'tlO QUadro Perean5nte d. Peacoal Ci.:.:

Secretaria do Tribunal Re9ion.l do '1'r&bl.:} 1.10. da 16- ~ito,

.ediado •• GOi&nia-GO., aco.panhado da reapactiva

Justificativa.

Ha oportunidade, reito~" ~'V.~-!:!. pmt,(".r~n~· ali
esti.a e consideraçio.

EXIlO. Sr.
Deputado JOS. IMOC:*IICIO OLIftDA
DD. Pr••idente da ca..radoa Depu~cSo.

BwtLIA-Pl

COMlssAo DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇAO E Sf;RVI('O PúBLICO

TERMO DI! kECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.496194

Nos termG. do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da CIm8rII doi
Deputados; o Sr. Presidente determinou a abertura • e divulgaçAo na Ordem do Di.
dai CI\misSl.'es· de prlZO para apresentaçAo de emendas, a partir de 1!5J03195, por
cinco sesa6e... Esgotado o prazo, nAo foram:recebidas emendas ao projeto.

Sala da ~omissAo. em 22 ele março dw i995.

0j)~c.U>--
T~Y~da de AlmeIda

Secretária
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Os cargos em comissão estão assrm dlstrlbuidos.

- Assessor de JUIZ DAS 102 5 07

~,Jf',6eeJi;e. 0.1/.11
cOMISSÃO DE TAAIIJU.HO. DE ADMINISTRAÇÃO t SERViÇO PÚBLICO

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em axame prelende a criação de 113 (cento
e selenta e tres) cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secratarla do
Tribunal Regional do Trabalho da 16' Reglilo. com seda em GoiAnia a
jUrlsdiçio em todo o Estado de Goiás.

Dessa total. 16 (dezesseis) são cargos em comissilo a 157
(cento a cinquenta e sete) são cargos de prownento efetivo.

Esta pratrca resultou em II1suflc.énc,a dlf recursos humanos
nas Secratarlas estrangulandO os serviços de apoIo à preslação jUl'lsdlClonal.

A prevlsào do Tnbuna/ Regional do Trabalho da Go,às é de
que os cargos obleto deste pr[)jeto. tão logo cnados. provarilo o atendimento
emergenclaJ de suas neceSSIdades de pe.soal

. Com relação ao art 2° do projeto de lei. que contém
reslrlção ao preenchimento de funções por parenles de magIStrado. SlJllBTlmoS
alteraçilo da redação na forma de emenda subslrtullva

Essa al/eração pretende tomar a medida mais abrangente
e padroniZá-Ia. tomando por base leiS de cnação de cargos recentemente
edltadal e outros projetos de lei em tramitação nesta Casa.

Em vista do exposto. votamos pela aprovaÇilo. no ménto.
do PL n' 4 496194. com a emenda SUbSlllullva em anexo.

Sala da CorOlssão. em j.' de ,~. .'. l ~ .1 de 1995.

Depulado SANDRO MABEL
Relator

..04

..03

• As~essor DAS ~ 02 5

· OlTelor de Secrelarla DAS 101 5

• OlTelorde Serviço, DAS 101 4 02

Os cargos de provimento efellvo distribuem-se entre:

- Contador. 26

Além drsso. norma semelhante consta do Regimento
Interno do TrlblJnal Regional do Trabalho da 16' Regláã.

- Agente de Segurança Judlclána.. 23

- Alendente Judlcláno.. .23

EMENDA SUBSTITUTIVA

Di-sa ao artigo 2' do proJelo a segulnle redaçilo:

PARECER DA COIIIWO

Deputado SANDRO MABEL
Relator

"Atf 2' Salvo se serVidor ocupante de caf90 de
proVJf"enfO efebYo do quadro de pessoal da Justiça do
Trabalho da 18' Regláo. "60 poderá ser nomeado para
caf90 em comlssio ou deSJgnadO para funçlo de
conhanr;a C!8sse quadro, ",cluslVe para Assessor ou
AuxilIar de JUIZ, cónJuge. companhlllro ou pa('/Jnte. até o
terceIro grau CIVIl. "'cluslVe. C!8 Juizes em atlll/dade ou
aposentadOs há menos de 5 (c/rlco) anos, "

Sala da Cornlssio. em ~ L -de "~ .. ,', .0; ." de 1995.

A CoaLulo de Trabalho, de AdlILnLaeraçlo e Sen'Lço
?6bl1eo, aa reunilo ordin.tria raalisada haja, APIIOIIOU,
unani__nte, coa ..Jlda, o Projeto da Lai n l •••911,., no.
ta".,. cio parecar cio }lalator.

.43

02

.. 40

- OfiCiai de Justiça Avaliador

• Técnico JudiCiáriO

• AUXIliar JudiCiáriO

O Iluslre Mlnlslro-Presldenta do Tribunal Superror do
Trabalho argumenta que a proposla de cnação de cargos fez-se neces.árla
devido a um vertrglnoso aumento da. demandas pela prestação JUrisdiCional.

ASSim, a criação dos cargo. anteriormente CitadoS
conslílul-se em prOVidencia no sentido de dotar a estrutura do Tribunal
Raglo"al dos recurso. humano. IndISpensáveiS ao desampenho sallsfatórlo
das atrlbIJlçOes de sua competéncla,

Jusllflca ainda que a disposição contida no artigo 2' do
prOlelo da leI. que Impede a deslgnaçilo de cónJuge, companhelfo ou parente
até o tercelTo grau ClvH para exerciclO de cargo em comissão ou funçilo
gratificada. deve-se ao fato de a Suprema Corte ter-se posIcionado desta
forma. notedamente no Projeto de Lei Complementar que dispõe sobra o
Estatuto da Magistratura NaCional. publicado no DJU de 21 de dezembro de
1992.

Salientamos que após o envio deste projeto de lei a esta
Casa. foram sollclladas Informações adiCionaiS alravés de OfiCIO do' Sr.
Presldante da ComlSsilo de Trabalho. de Adminrstração a Serviço Público.
posteriormente rematldas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Finda a legislatura anleTlor antes que pudessa sar
apraclada a matéria. este prolelo de lei permanece Iramrtando normalmente,
vlSIO tratar-sa de propoSlçilO de IniCiativa de outro Poder (art. 105, incISO V, do
Reglmenlo '~'Ierno da Cãmara dos Depulados) ASSim, o PL nD 4496194 fOI
redlSlnbIJído a esta relatorra para apresentação de parecer

Nos tarmos do ar! 119 do Regimento Interno de CArnQ
dos Deputados. o Sr. Presldanle dasta Com,sNo datarmll10u a ebBttura de
prazo plll'll apresentaçilo de emendai, Esgotado elH prazo, nia foi
apresentada nenhuma emenda ao prDjBto.

Éoralatóno

11 - VOTO DO RELATOR

Em análise detalhada dai II1formaçO&s fomecidel paio
Tribunal Rag/Oflal do Trabalho da 16' Reglia. constatamos um consldarivel
acrUcimo das damlnClas trabllihistas naquela )Unsdiçlo.

PartindO-SI do pressuposto d'1 que aquela Corta possuia.
MIl 1992, um quadrO de ~.,ssoal compativel com sual necessldadal. o sl/11pl8
acrelClmo da demanda lusllflcana o pleito

Além diSSO. lorna-se eVidente a necesSldada da amplJaçilo
<:IesH quadro quando analr~amos a leglslaçào que tem cnado no~as Turmas a
Juntas de CôncllraCão e Julgamenlo- no TRT que reslnng'u-se a Cfla<;io dOI
cargos necenanos à consecução ,jas allvldades-flm ,jaqueles Ó1'glos.
ojefenndo tratamanto secundáno, quando o fez, aos cargos relaclonadol as
atlvldades-melo

Eetivaraa prasantea o. lenhoraa Deputado. Joa.
Pi_neal, Vica-Pralidenee no axareieio da PraaicYltCla, lUa
llelarra, Vice-Praaidante, Sandro Habel, Roberto 'rança, 'aulo
'aia, Valdoairo Maqar, JOI. Carloa Aleluia, Maria Laura, Xiquel
lIo..atto, Ild_r Itu..lar, .aulo Rocha, Wiqberto 'l'artuea, Man
lousa, Jair Hanequalli, Ubaldo Corr'a. Inoc'ncio Oliveira,
Wilaon Cunha, Ubiraean Aquiar e JoAo Halllo Xato.

Saia da CoaillAo, a. 5 da abril da 1"5•

.' )
., I

• ''(1..-..".._.......:.-, /
DaP:!l1=ado oloat 'IIIIlI'nL

Vica-Pre.idanee no axareleio
da Pralid'neLa

........
Depuead.,. líllJIÍIllO Maau.

Relator

EMENDA ADOTADA. CTASP

06-.. ao artigo 2" do projeto a seguinta redaçlo:

"Art. 2' salvo H MlVldor ocupama de cargo de provimanto efetiva do

quU'o de PHIoel de Julliçll do Trabalho da 18" Regilo. nto~ IM llOlIlNdo
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ANUO.

........, -
1*11 c.rgo em camiulo ou deaign8do PI" funçIa de conIi8nÇa deIM quedro,

incluIive 1*11 ÁlIIMIClr ou AuxiIier de Juiz, c6njuge..~ ou I*W'II, ... o
terceirO ;rIU cMI, incIuIive, de juIzM em atividade cu~ há l'llIr1OI da 5
(cinco) anos".

sala de Comiasio, 5 da àiI de 1ll85.
-

"""'....... ,.. .... .,. I
_..-HTIae_DAIICMT_DO

_MQOOlI,Il.DO tMULHO DAt._
_tnllYOI

l'tlNClOIW.
TtCNICO 43 TltT 1.AJQU W·I ••
..lUDCWUO (QUA8HTA E (NIvM~ "r.I'VI

TIlIUYAQAIi 'C'" ......

;~~-JóSiPíM~m.

Vice-Presidente no --.:leiO

da Pralid6nCíll
.,..,.,...,.
,lUOOC"'1O

23 (VIN1aE TftU) llfr.1•.AJ.Q25 w-' ••
tHMI~"'~I''''

COMISSJl.o DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ/(O

TERMO DE RECEBI:~ENTO DE EME.NDAS

PROJETO DE LEI N9 4.496-A/94

~:os termo,!; do art. 119, caput, l, do neq1r.tento Interno

áa cãmara dos Deputados, alteraêo pelo are. 19, :, da Resoluçio n9 la

de 1991, o Sr. Presl,dent.e determinou a abertura. e divulgação na Order.t

do Dia daIS Comissões de prazo para apresentação de emendA., a par-

DapuIadOsMõtti~.-
RII8tOt

PROJETO DE LEI NC UH. DE 11M
(elo Tribunal SupariOr elo TrabalhO)

'Cria cargos no QUIdto Permananta da
PIssoal de Secretaril elo Tribunal RagiOnll elo
Tr.tlalhO d. 18" RIglIo I d6 ouna
provldJlncIU",

TEXTO FINAL· CTASP

~"':CONTADOft
"",". COOOClO,
1ntr.1•.NUOIl

W·' ••
21(WfTEESEIt TJrf.1 ·1 ....

<""" "C'.I.YI
.oo-·rv.v

O Exmo. Sr. MlnIatro PrHidenIa do Tribunal Superior do Tra
bIIho, nos termos do disposto nos arts. 96, inc. I, ali.- "b" I inc. li, ali.- "b", de Canal
luiçIo Fadara!, III\ClIminha para aprac:iaçIo legislativa o plHenle pnljeIo di lei, lCXlmpI
nhado de respediva justilicativa.

A presanla propoIiçto, di lWlrta do Tribunal Superior do
Trabalho, visa a ctiaçio di 157 (cento I cinqüenta. Iate) cargos di plOvimanlo Itdvo I
115 (dezlsHls) em comisslo no Quadro Pelmanente di Pessoal da Secrelarla elo TrtbunaI
Regional dO Trabalho - 18" ReglAo.. confomle lSpICitIcaçio contida nos Ar1IJca. I I "
(p6gs. 2 I 3) dista projeto.

Em SUl iustilicativa, argumanta o autor sobra a naeassidada
di ctlaçio di novos cargos no Tribunal referido, dentre owos motivos, o crescimento elo
volume di aç6as .Juizadas no último tri6niO. a a insufICiência di recursos humanos dispo
nlvais para o ftJn<:ionamentO daquela JustiÇa Especializada. Para ela, a "eslrututa admi
nistrativa nlo acompanhou, a contento, o vertiginoso lIUlIMIIl10 daI demandes pela ~ste
çIo jurisdicional que a lia compal•••m deltlmento da C9II\POslçio dos conftiIoI; orIun<:l.)s
das rataç6es di trabalho que constituem o obje1o di .... atividade nm I, por via lk. con:*
qQ6ncia. em prajulzo dos jurlsdicionados."

A~di Trabalho, di AdmiIliItraçIo I SeIviço PúbIk:O
de etmara doi 0epIlIad0s manilestotil_ favoravIlman18 quanto 10 milIlo de propoIi
çIo, com aprovaçlo uninima elo projIftl/llOIlemloI elo parac»r elo RaIaIor.

Na Comis~ de Fonanças a TrIMaçIo nIo folam apre_
ciai emendas dentro do pra:lD regimen~.

11· VOTO 00 RELATOR

Secretária

17/04/95, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

de '9~=-.abrilSala. da Comissão, em 27 de

t1r de

recebidas emendas ao projeto.

f',6.e.iCC-P- OÁ COMISSÃO DE FINANÇAS c '(RIBUTAÇÃO

I·RELATÓRIO

Sala da Cornlsslo, em 5 de abril da 1995.

(Art. 1· de Lei n" •di de de
QUADRO I'ERMAH!NTl! DI! PESSOAL DA SECRETARIA DO

TRIBUNAL lUiGIONAL DO TRABALHO DA 1.. REGIAO
CARGOS EM COMlSsAo

ANEXO I

\ ' .\

'!l~~JôS~Í'lM!N~!L
Vice-Prlsldente no IxercíCIO

da PresldêllCla

. ..LI..c"'" ... -' I

Deputado SANORÕ MABEL
Relator

o CONGRESSO NACIONAL decrlla:
Art. 1·· Ficam criados, no Quadro Pannanentl de Pessoal de Secralllria elo

Tribunlll RIQiOnII elo Trabalho da 18· Reg.1o os cargos em comlssio constal'lllS elo
Antixo I, I os cargos afetivOS constantls dO AnIXO 11 desll Lei.

Parágrafo únICO • O proVimento dOs cargos prlVIStOS nlsll Lei fl:r.... de
acordo com o artigo 37, incisos I I 11 de Conslltuiçto FldlIral, obsIrvandO-M quanto
• jomIda de trabalho o disposto em lei.

Art. 2" • Salvo SI servidor OCUpantl de cargo de provimento afalivo elo
quadro da pIAOII de Justiça dO Trabalho de 18· Regilo, nIo podar. _ nomeado
1*11 cargo em eotnissio cu designado para tunçio di~ dessa quadro,
inclusiva para Assauor ou Auxiliar de JUIZ. cOnjugl, companhairo ou paranII, 1116 o
tan:liro grau civil. inclusiva, dlI jUízes em alividadl ou apo.."lIdOs há l'llIr1OI de 5
(cinco) anos.

Art. 3" - As despe..s dl<XlO'enles da aplicaçlo delta Let corrarIo • conta
das elotaçOes dO Tribunal Regional do Trabalho da 1B" Rltgllo,

Art. 4· • Esta lei entra em vigor na dali di sua publicaçlo I lWVOgI as
disposiçOas em contrário.

GlWPO CARGO, NúMERO cODIGO
AsseSSOR OE JUIZ 07 (SETE) TRT.1.0AS.l02.5

ASSESSOR ,04 (QUATRO) TRT.1.,DAS,102.5

DiRETOR DA seCRETARIA 01 (U~) TRT. 1•.0AS.l0l.5

OIREÇAo e ASSES- De CONTROLE INTERNO E

SORAMENTO SUPE- AUOiTORIA

RIOR - COOlGO- DIRETOR DA SECRETARlA'Ol (UM) TRT.1•.0AS.l01.5
RT, 1•. DAS. 100 OEPESSOAL

OIRETOR DA SECRETARIA 01 (UM) TRT,18".OAS.101.5
De ORÇAMENTO E
FINANÇAS

OIRETOR OE SERViÇO 102 (OOIS) TRT.l•.DAS.l014

Nos termos do art. 53, inciso li, elc art. 32, inc. IX, allnel/l,
do Regimento Interno, cabe • esta 6rgio l6cnico o exame da proposiçio quanlo _ as
pectos lIr\llncIIro I orçamentário pIlblicol I sua compatibilizaçio ou adlquaçlo com o
plano plurianual. a lei di di"'lrizes orçamentáriu a o orçamanto anual.

Da análise que fizemos, caba consld.rar o seguinte:

Quanto 10 Plano Plurianual - PPA (Lai rf' 8.44ll, di
21.07.92), nIo faz esle instrumento de p/lnejamanto qualquer "'f....nd. 10 assunlo em
foco, por tratar-se de matéria Istranha aos objetivos do PPA, di vez que o mesmo c0n
templa despesas de capital e outras delas deCOlTlllles, bam como as relativas 101 p!ogra
mas de duraçio continuada, conforme o e5tatuído no arl. 185. §1·, de Conltiluiçio Fada
ral. O projeto sob análi.. envolve apanas despesas de pessoal.

No que concerne á Lei de Dir.trizes Orçamantáliu • LOO
(Lei .,. 8.931. di 22 de membro de 1994), o projeto.m exame nio apresenta incompali
bilid~de, em razio da excaçio conferida pelo disposto no arl. 53, f1·, inc. VII desta inllN
r .r'.., normativo, na saguin1e forma:
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"AIt. M. A dNpeu com (».-/ e _Il1OS
~, .", C*le Poder, nIo fKICIe" exceder, no ex"
cicio de 1llt5, lqueIe COfI'NPOndenIe 10 efeito anual
de clNpeal ,.,.,.,. 10 mI. de abtll de 1P84, 
çJdo do ,..,. dIcoI7anIe dia ,...... geraI$, lncIu
IÍW di. lII/ICi(»Ç/JU n/ltrills. di~o dos
,..spectivoa~.~ a /Igis1IçIo perti
nen/l1tn ,,;gor. e Itne.peciII, odI~ nos arla. 37,
X, e 15P, li, di COMl/tuiçfo FedIIa/.

§1" Rlsnlvlm-.- do d&poStD til'" artiQo li
deflll$lls~ntesde:

••U •••u ••N 0.0

-.IllcIo~ que h6 dOtaçIo~ suficlente 1*8r-r- fIO aumento
_ gatÔt CXlIII flUIOlII cIIcxln'enlH de llpI'O'oÓIQIo cio projeto.

Seti.r.iIe .... condiçlo, o projeto de lei .m anjUsa ••fj Id..
quedo~ • nn.ncelramente • L.i de Diretriz•• OrçImenláril • LDO e 10 01ÇlI
menlo Anuel.

Foi aprovada nl Comi.do de Trabalho. de Admini.lraçio •
8ervIço PllbIIcO lII1Illde IUbsllMlve que viII modme. o texto cio proj.to OIiglnel cIjl
TRT·18" RegiIo tio sornenta quinto e re.1riçio 10 preenchimento de funções por"......
IM de meglllrado. O texlo de emende nIo tem repercu.sIo no P?A nem incide OIS vadio
9llu • rel1llç6M /mpoIlII pele LDO do exen:lcio. De me.me forme. nIo gera lmpeclo OI
re<:eIlII • OI dnpne OlÇIITlIIlfjrie., de I0Il. que nIo tU! quelquer lncornpetibilidade com
OI~ de plenejemenlo acime ref.rido•.

Fece •• raz6e. expos"s neste perecer. opinemo. pele ADE·
CUAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA cio Projeto de Lei no .....96-A. de 1994. e de
Emende SubstIlullve ePlOVade ne Comi; mérito.

s."mslo'/I. cU. ~1""" d.< 1"l'J ç.
Dep do J).&"D~~A1xAo

~~r

PIlO,t:roSDE LEI.-scaw;Ao De:CAIIOOI
'JUIlAoIAJIllWOCAII DOTilAIIAIJlO

llI!II'EIASllOPl!II<ML
~AKILUEN1'OIlo\I:XeCUÇAoOOOltÇANINTO'1W1

1-1U4IiSDEDE Im"U'OIIÇAoEM 1WM't'$)

"""""' fi N'DE

UC). "" IX. . CNlOOll

lJ!lN' ... JCll
UU-N"U PA 11,-.", I '"J5J1M1tJ I "J:UI....,,) PA 1..-- I 'lO
)5Jl-MJ I "J5JJ.NfJ PA "JS:J4..A/9) S 19

mS-N9J s "]\)6..N9) 'PA ")5)7·""1 S "JSJl.MJ PA "J5Jf.""J S li,-...., s '"nn·",,) s ..
)S42-M) S 11
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obrado pe~ orlo 1'. I. do ResoIuçOo _, 10/91, OSr. Presidenle determinou ooberluro - ! diVll!goçllo no Ordlm do Dia
dos ComilSÕeS - de prOIO poro~~ de emendas oporfi de 11 /08 /9S • por cilco!le5!iÕeS. [sgolcdo
oprOIO. _00 forlJ!l reCl'bidos ernend1Js 1ID projclo

::DJ- PAUCBR DA COHISS~

A CCIIl1..io de Finanças e Tributaçio, IIJII reuniio

ordin4da reaU.ada hoja, concluiu, unan.Lme_nte, pela adequaçio
financeira e orç_ntAria do Projeto de Lei nS 4.496/94 e da

_nela adotada na COJIi..io de Trabalho, d. AdJainiatraçio e Serviço

Pdblico, nos t.poos do pjlrecer do relator.

E.tiver.. pr•••nt.. o. Senhare. Deputado. Gonzaga

Meta, Pre.idente, Edinho se., Herme8 Parei.nello, HOIMJro Oquido,

Lul. ROberto Ponte, Pedro NOvai., paulo Ritzel, Augusto Viveiro.,
F'lix MendonçA, JO.' Carlos Vieira, Manoel castro, Roberto Brant,
HUiJo LaiJranha, ROiJ'rio Silva, AntOnio Undir, Arnaldo Madeira,
S11v.io Torre., Cel,ao Danlel, Conceição Tavarell~ Fernando Torre8,
JOI' rortunati, JOS' Janene, Luiz Carloa Hauly, BujAcio Simões,

Jos' Chav.s e Joio Pinolatti.

CQIl'::X DE C(J~'5!nUI;AO EWÇI. EDl RE[lIÇ1D

T[IM"J O[ RlCfBJWéNTO O[ [UEIIlAS

P~JETO or lEi N' 4496/94

SolD do ClIIIIÍssOo. em 21 de agosto de 1995.

,u. ~:'1u[r~~
nte

1995.
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1- RELATORIO

atribuições • De carqoa previstoa no llnexo 11 do projeto de

lei.io essenciais ao funcionamento do. órgio. da Juatlça do

Trabalho.

entendemos que, d.!,

interpretação.

artiqo 19, redação da CTASP fls. 93)

va ser Bupresso

/'
Sala da ~omis.ão,

Com relação ao parágrafo único, do

DIAN'l'E DO ACIMA EXPOSTO, voto pe

la aprovação do Projeto de Lei n9 4.496, de 1994, com alte 

ração da Emenda aproyada na Comissão de Trabalho, de Admini& 

tração e Serviço Público na redação apenas, pois, o objeto é

mantido ,visando a impossibilidade de nomeação de parentes II

consanguíneos ou afins.

EMENDA n9 1
OFERECIDA PELO RELATOR

Retire-se o parágrafo único, do artigo 19 t'

desnecessário e cenflitanta com a Emend
a aprovado na CTASP /

referente a proibição de nomeaçio de parentes conaangu!neoB ou
afins.

IlIpóe-se a implementação de urqentes pro

no sentido de dotar .. estrutura do TRT- l8a. Reqii

indispensiveia ao desempenho satisfatório de suadoa lIeioa

vidência.

De autoria do Tribunal Superior do Traba 

lho, este projeto de lei cria cargoa da provi....nto efetivo e ell

Comissão no Quadro Permanente de Pesaoal da Secretaria do Tri

bunal lleqional do Trabalho da l8a. - Ileqião, sediado UI Goiânia e

COII juriadiçio ell todo o território do Estado da Goiãs

A COlll1ssão de Trabalho, da AdIlIiniatração

e Serviço Público aprovou a proposta, no mérito, com Ema!!.

da do Deputado Sandro Mabel, Relator, visando a impossibili

dade de nomeaçio, de parente. consanguíneos ou afina.

o crescimento de ações ajuizadas nos ülti 

mos anoa, bM como a lnauflinci& doa recursos humanos dispo

níveis para o func1on..-nto do TRT- l8a. Ileqião, cuja estrutura

administrativa não acoqJanhou, a contento, o vertiginoso aumen 

to daa damandaa pela prestação jurisdicialal, autorizam a

criação dos carqos objeto da proposição.

Na Comi.são de l'inançu e TributaçÃo, o

projeto de lei foi aprovado, em virtuda de atender aos requisi

tos ex1qidoa pela LDO, confrontando os recursos disponíveis I

para despesa de pessoal no Orçamento do respectivo Tribunal

com. .. sua projeção para o exercício, tendo como parâmetro I

os dadoa SIUI <Siatema Inteqrado de AcllIiniatração Financei 

ra) relativoe a execução orçamlEltiria

Inexistem Emendas

li o relatório.

SUBEMEIIDA

OFERECIDA PELO RELATOR

Dê-se ao artiqo 29 do projeto-de-lei n94. 496. de 199'

a seguinte redação

"Art. 29 - Não poderão ser nomeados, a qualquer título

para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Função Gratifico!

das, parentes consanguineos ou afins, até o terceiro grau, de

Juízes e Procuradores em atividades ou aposentados há menos /

de cinco (5) anos, exceto se integrantes do Quadro Funcional

11- VOTO DO RELATOR

Por considerar que o Projeto-da-Lei n'" II

4.496, de 1994 em exame respeita a boa técnica leqislativa e

contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constu

cionalidade , o no.so voto é por sua ,aprovação.

mediante concurso público" •

'"'" ,·4~· .,-""
fk~Deputado Nilson

111 _ PARECER OA COMISsAo

Visando uniforlll1zar o texto da pro,!,.

bição de nomeação da parentes, aprovado pela douta COlll1szÃo I

de Constituição e Justiça e de Redaçio, o Relator apresenta II

Emenda idêntica, a08 CasOIl anteriores.

Estio atendidaa as 'preliminares de

ada1ssibilidade • Não há 15bices de natureza constitucional I

que i_ça a ,apreciação da propoata. A técnica leqislativa

••ti corretamente utilizada.

A Comissao de Constituiçao e Justiçs e de Re

daçtlo, em reunllo ordinária realizada hoje, opinou L.nanlme
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnics legi!

lativa, com emenda, e da emenda. da Comissllo de Trabalho, de
Adrninlstraçlo e Serviço Público t com sub emenda , nos termos

do parecer do Relator. Deputado Nilson Gibson.

Estl veram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - O funci.onamento de Bancos de Olhos é

pe~tido nos te~s desta lei.

Paráqraf'o único - Para os fins do que dispõe osta

lei, entende-se como Banco de Olhos a inst:L tuição legalmcmte

'.struturada para atuar na remoção, exame, avaliação, preser

vação • distribuiçio de olhos humanos doados, ou qualquer

parte anatê~ca desses órgãos para f~ns terapéuticos o

cientificos.

Art. 2° - Os Bancos de Olhos devem estar legalmente

estruturados, com Estatutos Sociais registrados em cartór1o.

S 1° - Os Bancos de Olhos subordinar-se-io aos

principios do Sistema Único d~ Saúde - SUS, podendo a 1nicia

tiva privada exercer tal atividade mediante contrato de direi

to público ou convênio, tendo preferência as entidades

filantrópicas e as sem fins lucrat1vos.

S 2° - 08 custos e honorários relativos a08 procedi

mentos necessários ao funcionamento das ~nstituições referidas

no caput deste artigo correspondGrão aos fixados pelo Sistema

Único de Saúde - SUS.
do

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o parágrafo único do art. 19

projeto.

Deputado

Lira, Nelson Trad, Régis de Oliveira, Vilmar Rocha, Ary Ka
ra, De Velasco, Gilvan Freire, 1vandro Cunha Lima, Udson
Bandeira, Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Alzira
E~erton, Darci Coelho, Gerson Peres, IbraMim Abi-Ackel, Jair
Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Almino
Affonso, Oanilo de Castro, Edson Soares, Marconi Perillo,
Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, José GenoIno, Luiz Mai
nardi, Marcelo Déda, MIlton Mendes, Coriolano Sales, ~nio

Bacci, Matheus Schmidt, Aldo Arantes, Moisés Lipnik, Ricardo
Barros, Rodrigues Palma, Paulo Delgado e Nilson Gibson.

Sala da Comissao, em 11 de abril de 1996

EMENDA DA CTASP

SUB EMENDA ADOTADA - CCJR

Art. 3° - J1uI instituições de que trata esta lei

deverão fUnc~onar sob a responsab~lidade técn~ca de médico

leqalmante habilitado.

Art. 4° - As ~nst1.tuições de que trata esta lei,

para obtenção do alvará de funcionamento, submeterão à au~or1

dade sanitár~a competente os sequintes documentos:

I - estrutura adm~n1strativa da inst2tuiçào;

II - re~ponsável méd~co;

III - estatutos dev~damente reg~strados em cartório;

IV - documentos comprovantes do atend~mQnto aos

dispos1tivoS legais pertinentes à$ inst1tu2ções de saúde;

V - descr~ção de estrutura técn~ca ex~gida para 05

Bancos de Olhos.

Paráqrafo único - ~ autor~dade5 competentes somente

autorizario o func10namento de um Banco de Olhos dentro de uma

área geográfica com 50 (c2nquenta) quilômetros de raio. Exis

tindo mais de um Banco de Olhos na mesma área geográfica, o

Alvará de Funcionamento sQrá expedido somente ao ma~s antigo,

legalmente existente.

Art. 5° - Aos Bancos de Olhos, e somente a eles,

competem as seguintes atribuições, observados os li~tQS

determinados na leqislação Vigente:

I - promoção Q divulgação para obtenção de doadores;

II -remoção, exa.rne,avaliação, preservação e distri

bUiÇão de córne~,Qsclera ou qualquer outra parte anatômica dos

olhos doados.

Pará.grafo único - as 1nstitu~ções de que trata esta

lei deverio manter-se em funcionamento de forma continua e

in~nterrupta para a r~a12zação das competenc~as a elas

atribuídas

S 3° - Os Estatutos Socia~s devem ter inseridos em

sua redação a obediência a08 princip~os de ética.

abril de 1996

Depu~ado AL S10 NU S~RA
Presid nte

Sala da Comissão, em 11 de abril de 1996

Deputado A

Sala da Comissão, em 11

"Art. 2Q Não poderão ser nomeados, a qual
quer título para funç~es de Gabinete, Cargos em
Comissão ou Função Gratificadas, parentes con
sanguíneos ou afins, até o terceiro grau, de
Juízes e Procuradores em atividades ou aposent!
dos há menos de cinco (5) anos, exceto se inte
grantes do Quadro Funcional medtante concurso
público" .

Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redaç~o:

Presidente É vedado aos Bancos de Olhos, seus

PROJETO D~ LEI N° 4.831-D, DE 1990
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 4.831-C, DE 1990,
que "dispõe sobre o funcionamento de Banco de Olhos e

dá outras providências".

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, E DE CON~

TITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

func1onár2os ou colaboradores:

I - receber 1mportâncias ou vantagens sob qualquer

titulo para efetuar o disposto no art2go anter~or, executando

S8 o preVisto no § 2° do art. 2°,

II - prestar, direta ou l.nd2retam.ente t ass.i!ltência,
médica c2rúrglca ou hosp~talar,

Art. 7 c - Os Bancos de Olhos d~str~bu~rão, somente a

médicos legalmente habil_tados, aS p~rtes anatõm~cas dos olhos
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doados, respei tando a ordem de J.nscr~ção de paCi&ntos cadiuJ

trados, com exceção dos casos de emergéncJ.a comprovada.

~arágrafo únJ.co - Somente poderão .ser utilizadas

para fins cJ.entif.icos ou terapêutJ.cos as partes anatõmicas

cedidas por Banco de Olhos legalmente estabelecJ.do.

Art. 8~ - Só poderão ser dJ.strJ.buidas pelas insti

tU1.ções de que trata esta lei as partes anatômi.cas cujos

doadores foram submetJ.dos a testes laborator1.ai5 ou invQsti

gação clin1.ca, confonne o caso, para a detecção de moléstias

potenci.almente transmissíveJ.8 através de transplantes.

Art. 9° - Os Bancos de Olhos adotarão como padrio de

conduta o Código da Ética InternaC10nal doa Bancos de Olhos.

Art. 10 - O di.sposto nesta lei será fiscalizado, no

que couber, palas direções fed&ral e estaduais do Siatema

Único de Saúde - sus.

Art. 11 - 08 Bancos de Olhos já eXistente. deveria

compati.bilizar suas atividades, Qstrutura e funcionamento da

acordo com o di.sposto .~.esta lei, no prazo de 180 (cento e

oitenta) dias,a partir da sua regulamentação pelo Poder

Executi.vo.

Art. 12 - O responsável PQlo não cumprimento do

disposto desta 19i será punido com P'i!na de datenção de 3

(três) an08.

Art. 13 - Esta lei entra Qnt vi.qor na data de sua
publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, ..l''l de março de 1994.

J"'"~~ ~ LQC< ~_\.~
~ c~

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n° 53, de 1994 (PL nO 4.831, de
1990, na Casa de origem), que "dispõe
sobre o funcionamento de Banco de Olhos
e dá outras providencias".

ORD'NARI~

Emenda n·l
(Corresponde à Emenda n· 1 - CAS)

Suprima-se o parágrafo único do art. 4·.

Emenda n· 2
(Corresponde à Emenda n· 2 - CAS)

Suprima~se, no caput do art. 5°, a expressão "e somente a eles", que
passa a ter a seguinte redação:

"Art. S· Aos Bancos de Olhos competem as seguintes atribuições,
observados os limites detenninados na legislação vigente."

Emenda n° 3
(Corresponde à Emenda n· 3 - CAS)

De-se nova redação ao inciso rdo art. 6·:
"I - receber importâncias ou vantagens sob Cjualquer título para

efetuar o disposto no artigo anterior, excetuando-se o previsto no § 2· do
art. 2°;"

Emendan04
(Corresponde à Emenda n· 4 - CAS)

- De-se nova redação ao art. 2·:
"Art. 2· Os Bancos de Olhos devem estar registrados no COMelho

Regional dé Medicina e autorizados pela autoridade sanitária competente."

Emenda n· S
(Corresponde à Emenda n· 5 - CAS)

De-se nova redação ao art. 7":
"Art• .,. Os Bancos de Olhos distribuirão somente a médicos

especialistas em Oftalmologia as partes anatômicas dos olhos doados,

respeitando a ordem de inscrição de pacientes cadastrados, com exceção
dos casos de emergencia comprovada."

Senado Federal, em:lf de março de 1996

////"é ~~?<:?
- 7Senador José Sarney

Presidente do Senado Federal

SINOPSE

Projeto de Lei da Câmara n° 53, de 1994
(PL n· 4.831, de 1990 na origem)

Dispõe sobre o funcionamento de
Bancos de Olhos e dá outras
providencias.

Apresentado pela Deputada Benedita da Silva

Lido no expediente da Sessão de 4/4/94, e publicado no DCN (Seção lI) de 5/4194.
Despachado à Comissão de Assuntos Sociais.
Em 8/5195, leitura do Parecer nO 29l!95-CAS, relatado pelo Senador Lúcio Alclntara,
favorável ao projeto, com as Emendas nOs 1, 2 e 3-CAS. A Presidencia comUlÚca ao
Plenmo que a matétja ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões ordinárias, a fim de
receber emendas. nos tennos do art. 235. lI, "d", do Regimento Interno.
Em 1615195, a Presidência comUlÚca ao Plenmo o ténnino do prazo para apresentação
de emendas ao projeto, sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 23/5195, anunciada a matéria é lido e aprovado o Requerimento nO 800195,
subscrito pelo Senador Ramez Tebel, solicitando o adiamento da discussão da matéria,
a fim de que a mesma seja feita na sessão de 22 de junho de 1995.
Em 2216/95, anunciada a matéria, é lido e aprovado o Requerimento nO 962, de 1995,
subscnto pelo Senador Pedro Piva, solicitando o reexame da matéria pela Comissão de
Assuntos Sociais, ficando prejudicado o Requerimento n· 963, de 1995, subscrito pelo
Senador Eduardo Suplicy, tendo usada da palavra o Senador Lúcio Alcântara.
Em 23/6/95, à CAS para reexame da matéria, confonne Requerimento n° 962195.
Em 29/2196, a Comissão aprova parecer do relator, Senador Lúcio Alcântara (Parecer
nO 86/96-CAS), favorável ao projeto com as emendas que apresenta, de n·s 1 a 5-CAS.
Em 2713/96, anunciada a matéria, usam da palavra no encaminhamento da discussão os
Senadores SebaStião Rocha, Lúcio Alcântara e Benedita da Silva. Aprovado O projeto,
com as Emendas nOs 1 a 5-CAS, sendo que às Emendas foram votadas em globo. À
CDIR para redação final. Leitura do Parecer n° 141/96-CDIR (Relator Senador Júlio
Campos), oferecendo a redação final das emendas do Senado ao projeto. Aprovada,
nos tennos do Requerimento n° 295196.
À Câmara dos Deputados com o Oficio SFIN·../{l((,~ ).. U(- 5i fp

Oficio n· '1) 4 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

ComUlÚco a Vossa Excelencia que o Senado Federal
aprovou, em revisão, com emendas. o Projeto de Lei da Câmara n· 53, de 1994
(PL n° 4.831, de 1990, nessa Casa), que "dispõe sobre o funcionamento de Bancos
de Olhos e dá outras providencias".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes às emendas em apreço, bem como, em c1evoluçio, um da proposição
primitíva.

Senado Federal, em]. 'I de março de 19~

;rpJ~
Senador Ney Suassuna

Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpY.
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
a leitura do expediente, passa-se ao a reforma agrária e começar uma política agrícola

IV - PEQUENO EXPEDIENTE verdadeira no Brasil.

Tem a palavra o Sr. Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho alertando desta tribuna pard
a gravidade da situação no campo, onde pessoas e
grupos inescrupulosos vem manipulando simples
trabalhadores nessas criminosas invasões.

Eles querem ver o circo pegar fogo e utilizam a
bandeira da reforma agrária como pretexto para o
caos.

A solução está numa política agrícola verdadei
ra, que gere empregos e melhores condições de
vida para o trabalhador.

A reforma agrária não é solução para nada. Ela
fracassou em todos os países em que foi aplicada,
inclusive no Japão. E aqui no Brasil os assentamen
tos são verdadeiras favelas rurais.

Lastimavelmente, o MST de há muito vem se
lançando pelos caminhos do desafio e da guerrilha.
Quanto mais se lhe concede, mais ele exige e mais
se arma.

Habituados a que, diante deles, as autoridades
geralmente cedem e a mídia os promove, os líderes
do MST vêm se tomando cada vez mais arrogantes
na escalada da violência, com vistas à tomada do
Poder, objetivo expressamente consignado em seus
documentos oficiais.

No Documento Básico do MST aprovado no VI
Encontro Nacional, realizado em Piracicaba, São
Paulo, em fevereiro de 1991, lê-se:

As ocupações e outras formas massi
vas de luta pela terra vão educando as mas
sas para a necessidade da tomada do poder
e da implantação de um novo sistema eco
nômico: o socialismo.

Enfrentar abertamente a polícia foi-se tomando
para eles rotina, uma vez que o fazem impunemen
te. Não é de espantar, pois que, em determinado
momento, uma tragédia tenha eclodido. Eldorado de
Carajás não é a primeira, e pode-se prever que não
será a última, a menos que se tomem medidas le
gais urgentes e eficazes para coibir a ação crimino
sado MST.

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais da
Câmara do importante comunicado da TFP, publica
do hoje na Folha de S. Paulo, sobre a tragédia de
Eldorado de Carajás.

COMUNICADO A QUE SE REFERE O
ORADOR

EM FACE DA TRAGÉDIA DE ELDORADO DE
CARAJÁS A TFP APRESENTA REFLEXÕES

SERENAS E PONDERADAS

A opinião nacional recebeu com suma conster
nação e perplexidade a notícia da tragédia ocorrida
em Eldorado de Carajás, no Pará, onde integrantes
do MST, que bloqueavam importante rodovia, en
frentaram a Polícia incumbida da missão de restabe
lecer a ordem no local.

Consternação porque nosso bom povo aborre
ce desavenças e desarmonias, sobretudo quando
elas desfecham em mortes: com efeito, o coração
brasileiro sangra quando vê a concórdia ceder lugar
à violência e a benquerença ser substituída pelo
ódio.

Perplexidade porque, intuitivo como é nosso
povo, não lhe agrada que essa tragédia seja noticia
da num estado emocional que só pode favorecer os
pescadores de águas turvas.

Sobretudo não é de boa lei, num clima alta
mente aquecido e mesmo apaixonado, tomar medi
das de suma gravidade, como seria um apressa
mento e radicalização da Reforma Agrária socialista
e confiscatória, em relação à qual a opinião pública
vai se sentindo cada vez mais distante e desconfia
da.

A TFP, partilhando essa consternação e essa
perplexidade, apresenta às autoridades e ao público
reflexões serenas e ponderadas sobre aspectos fun
damentais dessa tragédia. Com isso, deseja ela con
tribuir para satisfazer os melhores anseios de nosso
povo, tão sofrid~, mas também tão ordeno, cordato e
desejoso de verdadeira, paz.

Reflexões serenas e ponderadas eram a carac
terística constante de nosso Fundador, o muito sau
doso Prof. Plínio Corrêa de Oliveira. Evocando seus
ensinamentos e seguindo seu exemplo, iniciamos
estas considerações com os olhos postos no Sagra
do Coração de jesus e no Imaculado Coração de
Maria. Esperamos assim que, para melhor servir o
Brasil, nossas reflexões tenham o equilíbrio e a força
que marcaram os pronunciamentos daquele a quem
a TFP deve sua fundação e que lhe serve de modelo
e constante inspiração.

1. O MST nos caminhos da guerrilha: a tra
gédia inteiramente pr~visível.
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Lastimavelmente, o MST de há muito vem se lan- b) contava com cerca de 500 homens armados
çando pelos caminhos do desafio e da guenilha. Quanto (cir. idem, 1Q-3-96);
mais se lhe concede, mais exige e mais se anna. c) como ameaçava saquear a cidade, o próprio

Habituados a que, diante deles, as autoridades Ministro da Justiça autorizou a Polícia Federal a en-
geralmente cedem e a mídia os promove, os líderes trar no acampamento para desarmar seus integran-
do MST vêm se tornando cada vez mais arrogantes tes (cfr. idem, 2-3-96);
na escalada da violência, com vistas à tomada do d) o superintendente do INCRA no Pará infor-
Poder, objetivo expressamente consignado em seus mou que os sem-terra haviam sido cadastrados há
documentos oficiais. três meses, e que das duas mil famílias acampadas,

No Documento Básico do MST, aprovado no VI apenas 350 eram de sem-terra. Os restantes eram
Encontro Nacional, realizado em Piracicaba (SP) em flutuantes que moravam em cidades próximas (cfr.
fevereiro de 1991, lê-se: As ocupações e outras for- O Globo, 6-3-96);
mas massivas de luta pela terra vão educando as e) promoveu uma invasão gigante na Fazenda
massas para a necessidade de tomada do poder e Macaxeira, com ajuda de políticos (cir. O Liberal, 6-
da implantação de um novo sistema econômico: o 3-96);
socialismo. f) após a invasão, as autoridades estaduais e o

Enfrentar abertamente a Polícia foi-se tomando INCRA apressaram-se em negociar com os sem-ter-
para eles rotina, uma vez que o fazem impunemen- ra. Estes, depois de se fazerem de rogados, aceita-
te. Não é de espantar pois que, em determinado mo- ram uma negociação altamente vantajosa para eles
mento, uma tragédia tenha eclodido. Eldorado de e ameaçaram com novas invasões. Sem-terra já se
Carajás não é a primeira, e pode-se prever que não preparam para ampliar invasões - A vitória da nego-
seja a última, a menos que se tomem medidas le- ciação na Macaxeira foi um incentivo para os sonhos
gais urgentes e eficazes para coibir a ação crimino- de ocupação era o título da notícia (idem, 8-3-96).
sa do MST. g) em 9 e 10 de março do corrente ano vários

São numerosos os depoimentos sobre o cará- jornais estamparam fotos dos sem-terra armados e
ter guerrilheiro do Movimento dos Sem Terra. Em mascarados, prontos para operações paramilitares.
entrevista ao Jornal da Tarde (São Paulo, 15-7-94), Um diário noticiava: Sem-terra do Pará lembram
o Cel. João Carlos Machado Ferreira, por exemplo, guerrilha zapatista (O Estado de S.Paulo, 10-3-96).
declara: Eles agem como guerrilheiros, não como 3. O MST tem interesse em fazer mártires
trabalhadores rurais. Os próprios líderes dos sem-terra se mostram

Em recente invasão havida em Andradina (SP), interessados em fazer mártires entre seus sequazes,
os sem-terra formaram um pelotão de elite, com- para assim alcançar mais propaganda. Não parece
posto de cavaleiros portando armas de fogo, comu- ser outra a interpretação a dar ao fato ocorrido na
nicando-se pelo rádio com os acampados, fazendo própria região de Curionópolis, em novembro último.
reféns etc. O Jornal do Comércio (Rio de Janeiro, Naquele mês, um comboio do Exército foi im-
9-1-96) comentou que essa operação se assemelha pedido de continuar viagem por um magote de sem-
a manobras profissionais de guerrilha. terra, quiçá os mesmos de agora. Ao final, os milita-

Sobre a gênese, os objetivos, a ideologia e o res conseguiram contornar a situação e prossegui-
modo de atuar do MST, bem como sobre a proteção ramo Um dos líderes dos sem-terra teve então a des-
de que inexplicavelmente goza, a TFP de há muito façatez de declarar: Se eles (os militares do Exérci-
vem alertando as autoridades e o público. E advertiu to) fizessem um massacre seria melhor para mostrar
que a atuação do MST não poderia deixar de desfe- ao mundo inteiro a causa dos sem-terra (O Liberal,
char em tragédias, como a agora ocorrida no sul do 19-11-95).
Pará (1). Ante declarações como essa, como deixar de

2. Guerrilheiros do sul do Pará perguntar se a atual tragédia não foi provocada para
Com relação ao setor do MST que atua no sul ser mostrada ao mundo inteiro? Já a mídia vem pu-

do Pará, protagonista dos trágicos acontecimentos blicando protestos de associações de direitos huma-
de Eldorado de Carajás, seu caráter guerrilheiro res- nos de vários países...
salta de vários antecedentes: 4. Um episódio ainda obscuro

a) já havia ameaçado invadir a Prefeitura de Diante de um fundo de quadro tão comprome-
Curionópolis (cfr. O Liberal, Belém, 29-2-96); tedor, não há como estranhar a declaração do 'pri-
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meiro soldado ferido pelos sem-terra em Eldorado truindo o q"ue resta de civilização cristã em nossa
de Carajás: Eu estava no pelotão da frente, que são Pátria.
os soldados só com escudo e cassetete. Fomos em Se hoje a terra é invadida e os invasores, ao
direção aos sem-terra para afastá-los do meio da invés de serem punidos, são premiados, estamos
pista. Quando eu estava a uns três metros deles, re- diante de uma situação absurda, na qual o crime
cebi um tiro no peito. Caí. Não me lembro de ter ou- compensa! Assim, amanhã será a casa invadida e
vido nenhum disparo antes disso. Comecei a ouvir depois a indústria e o comércio, É a escalada da vio-
vários disparos (Folha de S. Paulo, 20-4-96). lência que se vai estabelecendo.

Outros detalhes da operação policial indicam a Não se pode pois reduzir o triste episódio de
cautela que é preciso ter ao tentar definir as culpabi- Eldorado de Carajás a uma defesa unilateral dos di-
lidades. Antes de iniciar a operação para desalojar reitos humanos dos sem-terra, como se aos que
os sem-terra, um grupo de 68 policiais, liderados agem na defesa da lei tivessem sido supressos os
pelo Major Oliveira, parou a 600 metros da barricada direitos humanos.
armada pelo MST. Segundo a Folha de S. Paulo 6. João Paulo 11: A Igreja não pode apoiar in-
(19-4-96) o major destacou então quinze homens vasões de terras. -
para negociar com os sem-terra, os quais foram re- Sobretudo não se pode, em nome desses direi-
cebidos a tiros. tos humanos, querer forçar uma Reforma Agrária ra-

Em vista disso, apressar-se em fazer da Polícia dical, que venha a ferir a fundo dois Mandamentos
um bode expiatório e da tragédia um pretexto para da Lei de Deus, Não roubarás e Não cobiçarás as
acelerar a Reforma Agrária é imaginar que o clima coisas alheias.
emocional criado em tomo do acontecimento tolheu Não é levantando-se contra a Lei Divina que se
a capacidade de discernimento dos brasileiros. faz bem aos pobres. Basta ver a Reforma Agrária le-

Aliás, até o insuspeito presidente do Incra, Raul vada a cabo no Brasil desde 1964, a qual só tem
do Valle, que se tem mostrado pronto a ceder diante produzido miséria e desolação para aqueles mes-
das exigências dos sem-terra, agora responsabilizou o mos que pretendeu beneficiar.
MST pelas mortes dos 19 colonos no Sul do Pará. De Falando a Bispos paulistas, em 21 de março de
acordo com ele, não havia razão para o movimento 1995, S. S. João Paulo 11 advertiu: A Igreja não pode
promover o bloqueio da estrada, já que o Incra vinha estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movi-
cumprindo rigo~osamente o programa de assentamen- mentos de ocupação de terras, quer por invasões
to na região... E óbvio que o MST tem culpa. E acres- pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira
centou que, embora considere o uso da violência ex- das propriedades agrícolas (Acta Apostolicae Se-
cessivo e desnecessário, entretanto a violência não foi dis, 10-11-95).
gratuita (O Estado de S. Paulo, 19-4-96). 7. A Reforma Agrária não é solução para

A opinião pública deseja sem dúvida que todas nada. Ela vem favelizando o campo brasileiro.
as responsabilidades sejam ~puradas. Ma~ ?e !orma É importante insistir: o resultado que a Refor-
alguma se deve per~er de vista ~ue a poliCia e u~a ma Agrária vai produzindo em série é a favelização
força da ordem e agia no cumpn~e~to de uma mls- do campo, sem beneficiar os trabalhadores rurais.
são que lhe fora legalmente atn~U1da. Ela estav~ Este processo de favelização está descrito com
portanto atuando na defesa da SOCiedade contra agl- abundância de detalhes e documentação no livro da
tadores que obstruíam uma importante rodovia, ~ TFP: Reforma Agrária semeia assentamentos - As-
que resistiram a uma ação policial legal, o que é cn- sentados colhem miséria e desolação. A obra, lança-
me, ainda mais quando tal resistência é feita à força. da em fevereiro último, vem tendo grande acolhida

5. Quem lidera os sem-terra? por parte da população brasileira e já está em sua·
É sabido que alguns líderes nacionais ou re- segunda edição.

gionais dos sem-terra, dos mais propagandeados, ti- Desde 1960, sob a sábia direção do saudoso
veram prisão preventiva decretada, estando em Ii- Prof. Plínio Corrêa de Oliveira, a TFP vem alertando
berdade condicional, sob fiança. Há mesmo quem para o fracasso da Reforma Agrária no Brasil e em
responda processo por homicídio, como é o caso de todos os países em que foi aplicada.
José Rainha Jr. 8. Impõe-se abandonar o atual programa de

O povo brasileiro clama que se ponha fim a es- Reforma Agrária e adotar uma política agrícola
sas invasões que vão corroendo a paz social e des- adequada.
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A TFP não tem cessado de mostrar que o bem 11. Pedido à Padroeira do Brasil.
do trabalhador rural não passa pelas vias dos assen- Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Bra-
tamentos comunitários de tipo social-comunista, em sil, proteja e inspire nossas autoridades nesta cir-
tudo dependentes do Governo. Só uma política agrí- cunstância crucial da vida do País, e conceda ao
cola que favoreça a iniciativa e a propriedade priva- nosso povo graças abundantes de harmonia social e
das, dentro das vias de uma civilização autentica- prosperidade autêntica, na linha das melhores tradi-
mente cristã, pode melhorar a situação social e eco- ções de nossa Pátria.
nômica do homem do campo. São Paulo, 22 de abril de 1996. - O Conselho

Tal política agrícola deve criar novos em- Nacional da TFP.
pregos no campo, favorecer o sistema de parce- Notas
ria e arrendamento, estimular os pequenos pro- (1) O Informativo Rural da TFP, j:i em abril de
dutores, já legítimos proprietários, e facilitar o 1993 advertia, em manchete na primeira página: In-
acesso à terra de outros ainda não proprietários, vasões abrem uma esteira de sangue.
sem que isso redunde numa perseguição à gran- Nesse mesmo ano, em declarações à impren-
de e média propriedade - tão necessárias em sa, o Prof. Plínio Corrêa de Oliveira denunciava: As
qualquer organização rural sadia - e às quais o invasões são um fenômeno artificial, que não expri-
Brasil tanto deve. mem o Brasil real.

Aliás, como bem observou o Secretário de
Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Ca- Em 1994, um estudo da TFP, em quatro fascí-
brera Filho, não adianta nada o Governo assentar 40 culos, distribuído em forma de suplemento com o In-
mil famílias com programa de Reforma Agrária, en- formativo Rural, teve grande difusão. Continha análi-
quanto outras 50 mil estão deixando o campo por se dos documentos oficiais do MST, declarações de
causa da crise na agricultura (Gazeta Mercantil, 4- seus líderes, entrevistas com personalidades brasi-
10-95). leiras que acompanham o ássuntó e com trabalha

dores rurais, inclusive com antigos membros do
9. Ampliar uma Reforma Agrária feita às ce- MST. Tudo toma patente o risco que eles repre-

gas é aumentar o caos e a violência. sentam para o Brasil.

Como se pode falar em intensificar a Reforma Ademais, a TFP tem entrevistado inúmeros tra-
Agrária, se até aqui ela vem sendo feita às ce-

balhadores rurais autênticos, mostrando que pratica-
gas?(2) Os próprios órgãos competentes do Gover- mente todos condenam as invasões de terras.
no têm deixado claro que ignoram tudo sobre o re-
sultado dos assentamentos até agora implantados Igualmente a revista Catolicismo, de grande di-
no Brasil (3). vulgação nacional, tem apontado os abusos e absur

dos cometidos pelos sem-terra.
A medida que a Reforma Agrária veio sel}do

aplicada a miséria cresceu no campo, e a formação (2) A TFP tem pedido reiteradamente que se
de grupos de tipo ideológico-guerrilheiro foi encon- publiquem dados oficiais e completos sobre os resul-
trando caldo de cultura propício para seu desenvolvi- tados da Reforma Agrária.
mento. a) Em maio de 1994, numerosos agricultores,

organizados pela TFP, pediram, ao então Presidente
Assim, não se vê que a Reforma Agrária seja Itamar Franco, a publicação do cadastro das terras

solução para evitar acontecimentos trágicos como o disponíveis nas mãos do Estado, para serem crite-
de Eldorado de Carajás. riosamente distribuídas aos trabalhadores rurais vo-

10. Espírito de colaboração. cacionados e a proprietários ativos e empreendedo-
As reflexões acima, serenas e ponderadas, po- res, em lugar de estar investindo contra as proprie-

dem parecer destoantes num clima apaixonado e fe- dades dos particulares.
bril. Elas são feitas num espírito de colaboração com b) Em novembro de 1994, grande número de
as autoridades constituídas e de esclarecimento ao produtores rurais e pessoas ligadas ao ager brasilei-
povo brasileiro sobre o verdadeiro fundo da questão. ro, orientados pela TFP, enviaram Mensagem ao

Ou seja, uma Reforma Ag'rária'feita às cegas Presidente eleito Fernando Henrique, pedindo-lhe
e com prejuízo do direito de propriedade poderá que determinasse, assim que empossado, um levan-
ter como desfecho o agravamento da atual situa- tamento criterioso e o quanto possível completo de
ção..do .trabalhador rural e a intensificação da vio- qual foi o real aproveitamento dado - desde a pro-
lência. mulgação do Estatuto da Terra, em 1964 - às terras
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desapropriadas e não distribuídas, como também
dos resultados obtidos com as efetivamente distri
buídas, além de uma investigação completa do que
está por trás do Movimento dos Sem-Terra.

c) Havendo o Sr. Presidente respondido que
encaminhara o pedido ao Ministro da Reforma Agrá
ria, a TFP promoveu uma petição no mesmo sentido
ao Sr. Andrade Vieira, a qual obteve rapidamente
30.310 assinaturas. As petições foram entregues
pessoalmente ao Sr. Ministro, em Brasília, em 17 de
maio de 1995, por uma comissão de 35 pessoas,
compostas por agricultores, sacerdotes e trabalha
dores rurais. As petições estavam encadernadas em
152 volumes, pesando 115 quilos! Entre outras coi
sas, os signatários lembravam que um governo au
tenticamente agro-reformista é o maior interessado
em tornar transparente para o público os dados que
justifiquem a execução de sua política de Reforma
Agrária. A audiência foi noticiada pela imprensa, e
uma reportagem completa sobre a mesma, publica
da no Informativo Rural ela TFP foi enviada a todos
os deputados, senadores e ministros de Estado, e
também aos secretários estaduais da agricultura.

d) A propósito da formação de um bloco católi
co no Congresso Nacional, a TFP enviou, em no
vembro de 1995, carta a todos os parlamentares
apontando os riscos da Reforma Agrária.

(3) São dignas de nota as seguintes declarações:
'a) Importante documento elaborado por técni

cos do Incra, sob responsabilidade da Confederação
Nacional das Associações dos Servidores do Incra
(CNASI), dado à publicidade em fevereiro de 1995,
vitupera a completa desorganização em que vem
sendo feita a Reforma Agrária brasileira, com ausên
cia de dados sobre os resultados da Reforma Agrá
ria e falta de acompanhamento do que acontece nos
assentamentos (cfr. Incra - Entre o concreto e o so
nho da Reforma Agrária).

b) Recém saído da presidência do Incra, Fran
cisco Graziano fez uma palestra na Universidade de
São Paulo, em 8-12-95. Aí desabafou: Não há nú
meros confiáveis sobre o estoque de terras realmen
te improdutivas e sobre os resultados dos assenta
mentos (Folha de S.Paulo, 9-12-95).

c) Ainda mais recentemente, um documento do
Incra demonstra que o órgão não detém dados bási
cos relativos aos assentamentos existentes no País.
Segundo a Folha de S.Paulo (27-2-96), a deficiên
cia é reconhecida pelo próprio presidente do Incra,
Raul do Valle. O Instituto desconhece até mesmo o
número e a identidade dos assentados. Nós temos
consciência de que é necessário ter um melhor grau

de conhecimento sobre os 1.300-assentamentos que
existem hoje em todo o país, afirmou Raul do Valle.
O Incra, de acordo com o documento, desconhece o
volume exato de dinheiro repassado aos beneficiá
rios da reforma agrária e pouco conhece sobre o es
tágio de desenvolvimento dos assentamentos. O ór
gão também não tem controle das atividades produ
tivas desenvolvida~, dos níveis de produção e de
emprego criados e dos níveis de renda bruta gera
dos pelos produtores assentados (cfr. Folha de
S.Paulo, 27-2-96).

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, registro que o desemprego em mar
ço foi o mais alto depois do Plano Real. O número
de desempregados em São Paulo chegou a 7,2 milhõ
es, o que corresponde a 25% da população economi
camente ativa. No Rio de Janeiro, há dez anos o em
prego na indústria não chegou a um nível tão baixo.

Sr. Presidente, o quadro começou a se agra
var, pois já estava péssimo desde de março, quando
o setor de serviços, que vinha contratando trabalha
dores dispensados pela indústria, também começou
a demitir.

Sr. Presidente, data venia, a situação é preo
cupante e só de reverter se ocorrer aperfeiçoamento
e adoções de medidas, visando equilibrar o Plano
Real, no que, infelizmente, não acreditamos, em
face do interesse do Govemo Fernando Henrique
Cardoso de somente -investir no sistema bancário e
a ocorrência de corrupção na administração e ainda
os graves problemas sociais.

Sr. Presidente, foram fechadas 57 mil vagas
em fevereiro e 82 mil no acumulado em doze meses,
portanto, ocorre um crescimento inesperado do de
semprego. O Governo, efetivamente, mantém a es
tabilidade da moeda, mas segurar o crescimento
econômico em 3% ao ano, taxa insuficiente para ge
rar empregos, não será fácil.

Sr. Presidente, o risco no Brasil está, por várias
razões, aumentando nos últimos dias. A inflação
está subindo, em parte por conta dos erros do pró
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso. O défi
cit público parece, no momento, totalmente fora de
controle.

O FMI avisou que a crise bancária pode atingir
outros bancos, o que, efetivamente, não constitui ne
nhuma novidade. O massacre do Pará, além de ser
uma tragédia que" confisca esperanças de brasilei
ros, pode estar sendo visto pelos investidores como
sinal de que o Brasil tem um Chiapas em potencial.
Exageros? Mas é assim que parece.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

REF: PGR Nº 08100.004171/94-72
Direitos Constitucionais.
Direito à Saúde.
Sistema Único de Saúde (SUS). Serviços PÚ

blicos de Saúde. Transferência de gestão à iniciativa
privada. Município de São Paulo (SP) e Castro (PR)

- Convênio celebrado em 15-9-92 entre o Esta
do do Paraná/Instituto de Saúde do Paraná, com o
Município de Castro. Cláusula prevendo a possibili
dade de transferência, para pessoa jurídica de direi
to privado, da administração e manutenção do Hos
pital Ana Fiorillo Menarim.

- Termo de contrato de comodato firmado em
21-4-92 pelo Município de Castro com o Conselho
Comunitário do Hospital Ana Fiorillo Menarim, tendo
por objeto prédios, instalações e equipamentos do
Hospital Municipal Ana Fiorillo Menarim (60% da
área útil), de propriedade do comodante.

- Providências judiciais adotadas pela Prefeitu
ra Municipal de Castro que, considerando irregulares
os atos questionados, recuperou, por via judicial, a
gestão do Hospital Municipal Ana Fiorillo Menarim.

- "Carta de Internação· firmada em 4-4-94, en
tre a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e
a Associação Paulista de Medicina, para parceria no
gerenciamento da saúde pública municipal (sic),
para gerenciar Unidades da Rede Municipal de Saú
de, dentro dos princípios do SUS e do plano diretor
do SMS (sic). Previsão de transferência de gestão
para a Associação Paulista de Medicina, de unida
des da Rede Municipal de Saúde.

- Informação prestada pelo Prefeito Municipal
de São Paulo, afirmando estarem ultrapassadas as
idéias contidas na Carta de Intenções e que os ser
viços de sáüde podem ser executados por parte de
pessoa jurídica de direito privado.

- Termo de Aditamento a Convênio celebrado
entre a Prefeitura do Município de São Paulo, a Es
cola Paulista de MediCina e a Sociedade Paulista
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O panorama visto de lá é de crise fiscal, crise recursos federais para essas unidades públicas ter-
bancária, conflito social, corrupção. Nesses momen- ceirizadas e privatizadas.
tos não há compartimentos estanques na conjuntura Peço essa transcrição nos Anais pela impor-
de um País. Os dilemas se misturam e um agrava o tância que tem esse problema não apenas em São
outro. Paulo, mas em outras cidades que têm tomado es-

Sr. Presidente, a percepção do conflito pela sas providências ilegais e inconstitucionais, no senti-
terra pode parar o processo de entrada de investi- do de privatizar e terceirizar os serviços públicos de
mentos diretos, que estava, nos três últimos meses, saúde.
engordando estatísficas do Banco Central e fazendo
a alegria de muitos. Pode também confirmar a ten
dência negativa da entrada de capitais de curto pra
zo nos últimos dias.

Sr. Presidente, Chiapas é um conflito armado,
localizado, de uma população indígena que tem sido
excluída há anos de tudo.

No Brasil, há um movimento eficientemente or-
ganizado que cresce em importância e que migra.

O problema é tão rural quanto urbano.
É tão dos sem-terra quanto dos sem-teto.

Sr. Presidente, urgências de porta arrombada
que não apagam a mancha do crime, mas, quem
sabe?, podem apontar a saúde um dilema cuja solu
ção tem sido adiada por vezes na história do Brasil.

Sr. Presidente, a imagem do Brasil vem melho
rando em muitos aspectos, mas continua a mancha
dos direitos humanos. O que ocorreu no Pará piora
rá ainda mais a nossa imagem, mas não creio que
haja qualquer correlação com o Chiapas. De fato,
são dois episódios diferentes, de dimensões desi
guais, mas vistos de foré! podem ser confundidas.

Sr. Presidente, solicito a V. EXª que autorize a
divulgação do meu pronunciamento nos Anais da
Casa, no jornal Hoje na Câmara e em A Voz do
Brasil.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sªs e Srs. Deputa
dos, peço a transcrição nos Anais, de despacho do
Ministério Público Federal, assinado pelo Dr. Álvaro
Augusto Ribeiro Costa, Subprocurador-Geral da Re
pública e Procurador Federal dos Direitos do Cida
dão, a propósito de representação que eu havia fei
to, contestando a legalidade dos atos de privatiza
ção e terceirização dos serviços público de saúde
em várias cidades do Brasil, particularmente na Ca
pital do Estado de São Paulo.

O despacho do Subprocurador-Geral da Repú
blica é cristalino. Há, inclusive, orientação de S. Ex!!
para que o Ministro da Saúde tome providências e
comunique às Prefeituras a respeito da ilegalidade
dessa prática nos serviços públicos, além de pedir
ao Ministro Adib Jatene que suste a transferência de



Cuida a espécie de representação formulada
por José Roberto Batochio, Presidente do Conselho
Federal de Ordem dos Advogados do Brasil; Hércu
les Sidnei Pires Liberal, Secretário-Geral do Conse
lho Federal de Medicina; Eduardo Jorge, Deputado
Federal e Mozart de Oliveira júnior, Secretário Exe
cutivo do Conselho Nacional dos Secretários Muni
cipais de Saúde, além de outras 59 (cinqüenta e
nove) pessoas (v. fls. 03/06), das quais se destacam
Secretários Municipais de Saúde, técnicos do Minis
tério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde, além de professores universitários da
mesma área.

O objeto da representação é a noticiada trans
ferência de gestão de serviços públicos de saúde,
exemplificada nos documentos anexos à repre
sentação, pertinentes aos Municípios de São Paulo
e de Castro (PR).

Sustentam os representantes que a aludida
transferência de gestão afronta a Constituição Fede
ral e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (que
dispõe sobre as condições para a promoção, prote
ção e recuperação da saúde, a organização e o fun
cionamento dos serviços correspondentes e dá ou
tras providências).

Com a representação vieram os documentos
de fls. 07/25, onde se verifica:

a) que o Estado do Paraná, pela Secretaria de
Estado da Saúde/Instituto de Saúde do Paraná, em
data de 15 de setembro de 1992, celebrou convênio
com o Município de Castro, (sic) visando garantir o
pleno funcionamento do Hospital Ana Fiorillo Mena
rim (v. fls. 10/17);

a.1) que o referido convênio estabeleceu, para
o Estado, dentre outras obrigações, a de transferir
ao Município a administração e a manutenção do
aludido hospital, bem como a prestação do atendi
mento médico-hospitalar á população local, de acor-
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para o Desenvolvimento da Medicina, firmado em 28 do com as normas e princípios do SUS (v. Cláusula
de julho de 1994, através do qual foi transferido o Segunda, I, b e c);
gerenciamento e a administração do Hospital Muni- 8.2) que o mesmo convênio, em sua Cláusula
cipal Vereador José Storopoli, bem como todos os Nona (com o título Da Gestão), dispôs que a obriga-
móveis, equipamentos e instalações nele existentes. ção prevista na Cláusula Segunda, I, c - de adminis-

- Inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos trar e manter o Hospital Ana Fiorillo Menarim, bem
que tenham por objetivo "terceirizar" a gerência e como o serviço de transporte de pacientes - poderia
administração de hospitais que integram a rede pú- ser cumprida por pessoa jurídica de direito privado,
blica de saúde. sem fins lucrativos, conveniada ao Município, na for-

- Recomendações que visam por cobro aos ma da Lei, resguardada a responsabilidade solidária
atos administrativos eivados de vício. deste (v. fls. 15);

Senhor Procurador-Geral b) que o Município de Castro, em data de 21
1_ Dos Fatos de abril de 1992, firmou Termo de Contrato de Co

modato com o Conselho Comunitário do Hospital
Ana Fiorillo Menarim, tendo por objeto os prédios,
instalações e equipamentos do Hospital Municipal
Ana Fiorillo Menarim,de propriedade do Comodan
te, equivalente a 60% da área útil (v. fls. 07/09);

c) que a Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, em data de 4 de abril de 1994, firmou Carta
de Intenção com a Associação Paulista de Medicina,
para parceria no gerenciamento da Saúde Pública
Municipal (v. fls. 20/24);

c.1) que o objetivo da parceria, segundo a alu
dida Carta, é o de gerenciar Unidades da Rede Mu
nicipal de Saúde (v. fls. 20);

c.2) que a mencionada Carta prevê um crono
grama de transferência de gestão, e as condições
para a sua implementação, pela Associação Paulista
de Medicina, das Unidades da Rede Municipal de
Saúde incluídas no convênio, além da inclusão su
cessiva de outras unidades do distrito na parceria
estabelecida (v. fls. 20/23).

O Procurador-Geral da República já solicitou
aos Prefeitos Municipais de São Paulo e Castro/PR
os necessário esclarecimentos sobre a questão (v.
fls. 27/28).

A Prefeitura Municipal de Castro/PR, por inter
médio do Sr. Prefeito, Rivadávia Menarim, informou
que, ao tomar posse, constatou a irregularidade e a
ela pôs cobro ingressando com várias medidas judi
ciais que resultaram, até o momento, na retomada
da posse do Hospital já referido por parte da munici
palidade (fls. 30/33).

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio
de seu representante legal, o Sr. Prefeito Paulo Ma
luf, informa, em síntese, que o único ato da munici
palidade que se relaciona com a representação for
mulada foi a assinatura de uma Carta de Intenções,
pela municipalidade com a Associação Paulista de
Medicina e outras entidades sem fins lucrativos.
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Deste modo, em se tratando de uma simples
"carta de intenções·, e por não ter ocorrido, a trans
ferência de gestão de serviços públicos municipais
de saúde para a iniciativa privada, prejudicado esta
ria o presente apuratório.

Assevera mais que, a par de inexistir ato con
creto de transferência de gestão que se possa pre
tender prevenir, as idéias constantes da "Carta de
intenções" já estão ultrapassadas em virtude de no
vas alternativas que estão em fase de análise (fls.
36).

Observa, ainda, verbis:
"Em nenhum momento cogitou-se, nos

estudos de aperfeiçoamento dos serviços
públicos de saúde do Município de São Pau
lo, de desviar-se dos princípios constitucio
nais inseridos nos arts. 196 e 200,9.a Consti
tuição da República; respeitadôs sempre os
princípios constitucionais de descentraliza
ção, universalidade do atendimento e partici
pação da comunidade.

Esses princípios, porém, não impedem
que o Poder Público, mantida a sua respon
sabilidade, venha a receber a colaboração
de entidades privadas, especialmente as
sem fim lucrativo e as assistenciais, como
expressamente consignado no art. 199, § 1º,
da Constituição da República.

Nos estudos realizados, o que se co
gita é apenas receber a colaboração de
entidades, mantida sempre a universalida
de do atendimento e a responsabilidade do
Poder Público, com a finalidade de instruir,
junto a unidade de saúde, um gerencia
mento profissional, enquanto atividade
meio, que possa reduzir gastos, melhorar
o atendimento e otimizar a utilização de re
cursos materiais e humanos, não infringin
do, assim, o disposto no art. 37, 11, da
Constituição Federal.

( )

Consoante o sistema constitucional,
portanto, os serviços de saúde podem ser
exercidos livremente pela iniciativa privada,
ou permitidos ou concedidos a ela. No Siste
ma Único de Saúde, poderão conviver o se
tor público e o privado, mediante contrato de
direito público ou convênio, sempre segundo
normas e integrada ao sistema. Qualquer
que seja o executor, os serviços e ações de
saúde caracterizam-se por sua relevância
pública."

Às fls. 47 peticiona o Conselho Municipal de
Saúde da Cidade de São Paulo, juntando documen
tos, onde afirma:

"Hoje, na cidade de São Paulo, não
existe mais o temor, mas a certeza de que o
gerenciamento de hospitais municipais e a
administração dos imóveis que os abrigam
estão sendo transmitidos a entidades estra
nhas à Secretaria Municipal de Saúde, con
trariando exigência expressa da Lei Orgâni
ca da Saúde. De fato, em 28 de julho de
1994, a Prefeitura do Município de São Pau
lo assinou um convênio - que denominou de
termo de aditamento - com a Escola Paulis
ta de Medicina e com a Sociedade Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina trans
ferindo o gerenciamento e a administração
do imóvel onde está localizado o Hospital
Municipal Vereador José Storopoli, bem
como todos os bens móveis, equipamentos
e instalações nele existentes para a Escola
(Paulista de Medicina) que doravante o ad
ministra, na sua plenitude, com a estreita co
laboração da Sociedade Paulista para o De
senvolvimento da Medicina... (cláusula se
gunda do referido convênio).

Em face do convênio acima referido, acostado
às fls. 49/56, e segundo se observa das declarações
prestadas pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde de
São Paulo, que a transferência de gestão no caso
do Hospital de Campo Limpo seria parte de um pIa
no piloto para terceirizar a gerência da saúde daque
la cidade, qualquer atraso na ação do Ministério PÚ
blico Federal, em uma gestão cuja incidência legal
define muito claramente a solução, poderia dar en
sejo a que outras transferências de tal natureza se
jam efetivadas, criando fatos consumados, cujo des
fazimento é notoriamente mais difícil do que os re
sultados de uma ação preventiva, como é recomen
dável no momento.

Do Direito

Da incidência das normas constitucionais e in
fra-constitucionais sobre os fatos, que já evidencia
ram com a juntada dos documentos carreados aos
autos, exsurge clara a inconstitucionalidade e ilegali
dade nos procedimentos adotados pelos Secretários

. Municipais e Prefeitos dos municípios já referidos,
conforme apontado na representação.

Transcreve-se, aqui, a título de fundamenta
ção, trechos do parecer subscrito pela Professora



A ilegalidade flagrante que sustenta a
referida representação decorre da simples
leitura dos arts. 17, IX, e 18, I, da lei ora
examinada, que conferem à direção do SUS
nas esferas de govemo estadual e munici
pal, a competência para gerir sistemas públi
cos de alta complexidade e para "gerir e
executar os serviços públicos de saúde." É,
portanto, manifestamente ilegal qualquer
proposta que vise transferir a administração
de um hospital ou a gestão de serviços de
saúde em geral (hospitais. postos de saúde,
ambulatórios, unidades de saúde mental ou
outras) de propriedade do Poder Público
para qualquer entidade."O único gestor le
galmente competente parà executar a tarefa
de gerir sistemas e serviços públicos de
saúde é a secretaria de saúde ou órgão

"Ora, a Constituição Brasileira criou um
sistema único, integrando numa rede as
ações e serviços públicos de saúde, que
deve ser organizado tendo como diretriz, en
tre outras, a descentralização, com direção
única em cada esfera de govemo (art. 198,
I). A própria Constituição estabeleceu que o
Poder Público é competente para regula
mentar, fiscalizar e controlar ações de saúde
"nos termos da lei" (art. 197). E o poder pú
blico cumpriu sua primeira obrigação quan
do, em 19 de setembro de 1990, editou a Lei
nº 8.080, que regula, em todo o território na
cional, as ações e serviços de saúde, execu
tados, isolada ou conjuntamente. em caráter
permanente ou eventual, por pessoas natu
rais ou jurídicas de direito público ou privado
(art. 1º).

Dando cumprimento ao mandamento
constitucional, essa lei, conhecida como Lei
Orgânica da Saúde - LOS, dispôs em seu
art. 9º, que a direção do Sistema Único de
Saúde - SUS - é única, de acordo com o in
ciso I, do art. 198, da Constituição Federal,
sendo exercida em cada esfera do governo
pelos seguintes órgaõs:

"li - no âmbito dos Estados e do Distri
to Federal, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente; e

111- no âmbito dos Municípios pela res
pectiva Secretaria de Saúde ou órgão equi
valente."
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Sueli Gandolfi Dallari, e constante dos autos, a sa- equivalente na esfera do govemo estadual
ber: ou municipal, conforme o caso."

No primeiro caso concreto apontado na repre
sentação, o Município de Castro-PR, por meio de
seu Prefeito Municipal, em 21 de abril de 1992, ce
deu em comodato os prédios, instalações e equipa
mentos do Hospi~al Municipal "Ana Fiorillo Menarim"
ao Conselho Comunitário do Hospital "Ana Fiorillo
Menarim." Cinco meses depois, em 15 de setembro
de 1992, firma a municipalidade convênio com o Es
tado do Paraná, visando garantir o pleno funciona
mento do Hospital Ana Fiorillo Menarim.

Deste modo, o Estado do Paraná, ao cumprir
a cláusula segunda., inciso li, do aludido Convênio,
em verdade, está transferindo patrimônio (alíneas
a, c e e) e pessoal (alínea h) do Estado para a
gestão de entidade privada, já que é o próprio
Convênio que permite que a administração e ma
nutenção do Hospital Ana Fiorillo Menarim, bem
como o serviço de transporte de pacientes, pos
sam ser realizados por pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, conveniada com o
Município (cláusula 9ª).

Contudo, as informações prestadas pelo atual
Prefeito de Castro/PR, dão ciência de que o Hospital
já se encontra, novamente, sob a gestão pública e,
ainda, que o Município está pleiteando judicialmente
a reparação dos danos que lhe foram causados pela
gestão privada, admitida pela administração anterior.

No segundo caso concreto, embora o Prefeito
de São Paulo negue que tenha havido, efetivamen
te, a questionada transferência de gestão, os docu
mentos acostados às fls. 49/56 demonstram justa
mente o contrário.

Constata-se que foi firmado, em 28 de julho de
1994, Termo de Aditamento ao convênio celebrado
em 31 de julho de 1992, entre a Prefeitura do Muni
cípio de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina
com a interveniência da Sociedade Paulista para ~
Desenvolvimento da Medicina, através do qual a
Prefeitura transfere o gerenciamento e a administra
ção do Hospital Municipal Vereador José Storopoli, e
de seus bens móveis e imóveis, 'Escola Paulista de
Medicina e á Sociedade Paulista para o Desenvolvi
mento da Medicina.

Deste modo, não se trata mais de mera possi
bilidade de transferência de gestão de unidades da
rede pública municipal de saúde, mas de caso con
creto.

As considerações trazidas pelo Prefeito de São
Paulo sobre o regime de concessões e permissões
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da administração pública e, ainda, sobre a colabora- dica. Daí resulta, como uma de suas funções institu-
ção das entidades privadas com o mister estatal de cionais, a de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
proporcionar serviços de saúde á população em ge- Públicos e dos serviços de relevância pública aos di-
ral, embora bem elaboradas, não se aplicam à hipó- reitos constitucionais do cidadão (art. 129, 11, da
tese dos autos, uma vez que aqui se cuida de ges- C.F.).
tão administrativa dos serviços de saúde integrantes É direito constitucional do cidadão o direito à
do Sistema Único de Saúde que, por Lei Federal, in- saúde (art. 196, C.F.)
cumbe, apenas, à Administração Pública. Acrescente-se, por oportuno, que os arts. 12 e

E não se trata de se negar a possibilidade de 22, a Lei Complementar n2 75, de 20 de maio de
cooperação entre as mais diversas entidades e o po- 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União),
der público no que se refere à melhoria, eficiência e repetem a prescrição constitucional, especificando,
melhor eficácia dos serviços públicos de saúde a se- ainda, que compete ao Ministério Público zelar pelo
rem oferecidos à população. Esta poderá continuar efetivo respeito dos Poderes Públicos da União
existindo, e é até salutar que assim o seja, mas não quanto aos direitos assegurados na Constituição Fe-
pode chegar ao ponto de ser transferida a gestão deral relativos às ações e aos serviços de saúde e
administrativa das unidades públicas a pessoas es- educação, bem assim em favor do princípio da lega-
tranhas ao próprio poder público, ao arrepio de nor- Iidade (art. 5º, inciso V, alíneas a e b).
ma expressa de lei. O art. 11 da mesma Lei, por sua vez, dispõe

E certo que a execução dos serviços de saúde que a defesa dos direitos constitucionais do cidadão
pode ser feita pelo Poder Público, diretamente ou visa a garantir de seu efetivo respeito pelos Poderes
através de terceiro e, também, por pessoa física ou Públicos e pelos prestadores de serviços de relevân-
jurídica de direito privado, segundo o art. 197 da cia pública e atribui esta defesa, no âmbito do Minis-
Constituição Federal. tério Público Federal, ao Procurador dos Direitos do

Np entanto, como já afirmado anteriormente, Cidadão (arts. 11, 12 e 40).
não é isso que se discute no caso e sim, a transfe- Em face dos arts. 13 e 14 desse mesmo Esta-
rência da gestão dos serviços públicos de saúde tuto, se o Procurador dos Direitos do Cidadão con-
para pessoa jurídica de direito privado. cluir que os direitos constitucionais foram ou estão

No presente momento histórico em que se afir- sendo desrespeitados, deverá notificar o responsá-
ma, a todo tempo, a necessidade de o Estado reti- vel para que tome as providências necessárias a
rar-se e não se imiscuir em atividades outra que não prevenir a repetição ou que determine a cessação
sejam aquelas típicas de Estado, para que possa do desrespeito verificado (art. 13). Não atendida, no
oferecer ao cidadão, de forma eficiente e global, ser- prazo devido, a notificação prevista no artigo ante-
viços como de educação, saúde e segurança,j não rior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão repre-
nos parece lógico e nem mesmo razoável que até sentará ao poder ou autoridade competente para
mesmo no que toca a tais serviços possa a Adminis- promover a responsabilidade pela ação ou omissão
tração Pública deles se eximir, transferindo-se à ini- inconstitucional (v. art. 14).
ciativa privada. Além disso, o inciso XX, desta mesma Lei, afir-

Em face do texto constitucional, o princípio ma competir ao Ministério Público da União expedir
maior, no que se refere à saúde, é o de que ela é di- recomendações, visando à melhoria dos serviços
reito de todos. públicos e de relevância pública, bem como ao res-

Entretanto, a Constituição não se limitou a peito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
enunciar, abstratamente, esse princípio. Estabele- caiba promover, fixando prazo razoável para a ado-
ceu, também a contrapartida do direito à saúde, pro- ção das providências cabíveis.
clamado que a ele corresponde o dever do Estado Assim sendo, diante de todo o exposto sugiro
que há de ser inalienável, sob pena de transformar que:
em letra morta o comando da Lei Maior. I - seja levada a efeito comunicação ao Senhor

Deste modo, parece que a esta altura pode-se Ministro de Estado da Saúde para o fim de:
afirmar que qualquer ato tendente a terceirizar a I.a - no âmbito de sua competência fixada
gestão de unidades públicas de saúde arranha a pelos arts. 9º, I, 15, 11, 16, XIII, da Lei n2

CQr:Jst~tuição Federal e a Lei nº 8.080/92. 8.080/90, oriente, preventivamente, os diversos
Segundo a Constituição Federal (art. 127), in- estamentos gerenciáis do Sistema Único de Saú-

cumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurí- de sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de
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setransferiragestãodomesmoparapessoasjurídi- cre. O POVO capixaba manifestou sua indignação
casquenãoaquelasprevistasnaLeinº8.080/90; com uma vigília, uma missa celebrada por quinze

I.b - no âmbito de sua competência fixada no padres para oitocentas pessoas e caminhada até o
Slrt. 33, § 1º, da Lei acima referida, suste a transfe- Incra.
rlência de recursos federais para as unidades de É impossível permanecer indiferente ao mas-
saúde que, mesmo eventualmente, se apresentem sacre de Eldorado dos Carajás e outros, como Co-
geridas por pessoas jurídicas que não aquelas pre- rumbiara, que, se,não foram esquecidos, com o tem-
vistas no art. 9º, da Lei nº 8.080/90; po vão sendo amortecidos na memória, principal-

11 - seja comunicado ao Ministério Público do mente de quem se recusa a perceber sua gravidade.
Estado de São Paulo o teor deste pronunciamento, Se, de um lado, cobramos dos responsáveis, se exi-
para que adote as providências que entender perti- gimos justiça, se defendemos a reforma agrária
nentes, no âmbito de suas respectivas atribuições; como uma saída para os problemas brasileiros, não

111 - sejam comunicados o Conselho Nacional podemos deixar cair no esquecimento tais aconteci-
dle Saúde, os Governadores dos Estados de São mentos.
Paulo e do Paraná e os respctivos Secretários Esta- Sr. Presidente, enfatizamos esse aspecto, ini-
dluais de Saúde, das conclusões do presente proce- cialmente, porque nos quer parecer que tem sido
dlimento para que, no âmbito de suas respectivas esta a tática deste Governo, ao jogar com o esqueci-
competências, adotem as providências pertinentes; mento, e muito mais preocupado com sua imagem

IV - sejam comunicadas aos Prefeitos Munici- exte~~ do que c~~ os efetivo~ problemas do. povo
pais de São Paulo e de Castro/PR as presentes con- br~Sllelr? O ex-MInistro da Agn~~ltura apr~~eltou a
clusões, para que adotem as providências pertinen- deixa e Isentou,-s~ da re~ponsabllldade demitindo-se
tas no âmbito de suas respectivas competências, d? car~o. O pr~p~CJ PreSidente tenta, c0":l.manobras
com a revisão, na parte em que afronte as normas discursivas, eXI~l1Ir-~e da sua responsabilidade. S~-
constitucionais e infraconstitucionais invocadas, dos mente neste pnmelro ano do Go~erno temos mais
altos administrativos em causa' de noventa mortes no campo, dOIS massacres que

V t d
. t T ' d C . mostraram a verdadeira face do latifúndio, resultado

- en o em VIS a o ermo e ompromlsso d 'd d h' ,. d
l' d t P d -G I d R 'bl' e mais e quatrocentos anos e Istona a concen-
Irma o en re o r~cura or ~ra a epu Ica E. os tração fundiária neste País.
Procu~dores-Gerals de Justiça dos Estados, que
sejam remetidas as aos Chefes dos Ministérios PÚ- Frente. ao_problema ~O~? .que acena o Gover-
blicos Estaduais cópias de inteiro teor do presente ~o com a cnaçao de um MI~lster:o d~ Reforma Agrá-
dlespacho, para que, também no âmbito de suas res- na, com muda~ças na leglslaçao., E .ber:" v~rdad:
pectivas atribuições, adotem as providências que o qu~ se necessita de mudança~ ,lnS~ltuclonals. ~a
caso está a reclamar. m_ulto tempo os trabalhadore~ reiVindiCam que_ o or-

, . gao govemamental responsavel pela execuçao da
Bra~III~, 15 de março de 1995. - Alvaro Au- reforma agrária esteja ligado diretamente à Presi-

gl~s~o Ribeiro Costa, Subprocu~d?r-Geral ~a R:- dência da República, de modo a eliminar a morosi-
publica PrOCurador Federal dos Direitos do Cldadao dade do processo administrativo e dar agilidade às
-, PFDC. decisões políticas que se fazem necessária.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o Hoje, a estrutura do Incra está defasada, enve-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. De- Ihecida. Basta lembrar que não existem, em vários
putados, esta Casa e o povo brasileiro assistiram, Estados, técnicos para realizar as vistorias. O último
mais uma vez, à manifestação brutal da violência do concurso público para provimento dos cargos na-
latifúndio e ao modo como os governantes tratam a quela instituição aconteceu ainda na década de
questão da reforma agrária neste País. O sangue 1980. A decisão do Presidente deve ser mais do que
manchou a terra novamente no massacre de Eldora- a formalidade de desvinculação, mas de dotar o Es-
do, no Estado do Pará. As imagens amplamente divul- tado de um órgão ágil, capaz de fazer frente às de-
gadas pelos jomais, pela televisão, não necessitam de mandas.
palavras para explicá-Ias. Ficam patentes a brutalidade A respeito da legislação, cabe à esta Casa agi-
e os excessos que não se limitaram a matar, mas fize- Iizar as modificações necessárias na lei do rito su-
ram a atrocidade de trucidar as vítimas. mário e no Código de Processo Civil. O primeiro é

No Espírito Santo, nos últimos dias, acompa- necessário para se corrigir os vícios que vêm se for-
nhamos os diversos atos de repúdio a esse massa- mando durante o processo de desapropriação. E o



Curiosamente, o Governo se alegra com a que
da dos preços pagos aos agricultores, como se o
Plano Real dependesse da inviabilização do Brasil
rural. Ora, inviabilizar o campo é aumentar o êxodo
rural ou o número de trabalhadores sem terra; é
inadmissível que o Governo, para se movimentar,
depende da repercussão internacional de chacinas
como aquela a que o mundo recentemente assistiu,
no Pará.

Se fôssemos fazer uma crônica da chacina
anunciada, começaríamos lembrando que o Plano
Real foi traduzido, na prática, como 40 mil produto
res desempregados e 12 milhões de hectares a me
nos de áreas plantadas.

Ora, para que o setor agrícola nacional possa
competir com os estrangeiros, é necessária uma
certa coerência, uma certa isonomia tributária; o Go
verno, para lastrear o real, aumenta enormemente a
dívida pública, será através das altas taxas de juros,
seja através de ajuda direta aos bancos. Curiosa
mente, a proposta é que as leis do mercado valham
para todas as empresas, menos para os bancos.

Os agricultores, que não podem fugir dos em
préstimos e dos altíssimos juros, pagam o pato em
primeiro lugar. Mas, ameaçada a agricultura, é toda
a sociedade que está ameaçada mas, ameaçada a
agricultura, é toda a sociedade que está ameaçada,
srªs e Srs. Deputados.

O Brasil já foi quase auto-suficiente em trigo;
ano passado, porém, só produzimos- 20% da maté
ria-prima do pão nosso de cada dia. E os agriculto
res estão desesperados, pois o Governo parece se
preocupar mais com a reeleição do que com o setor
primário da economia.

Ora, enquanto o Executivo vê com bons olhos
o baixo preço do frango, não vê que o produtor pre
cisa vender quase vinte frangos para comprar uma
pizza, um caderno escolar, srªs e Srs. Deputados
custa ao produtor 88 quilos de milho, para pagar um
corte de cabelo, há que se vender 150 quilos de mi
lho. O preço pago ao pecuarista, por cada litro de
leite, é seis vezes inferior ao preço do litro de refrige
rante. E o Executivo sorri, como se o Real pudesse
por muito tempo, lastrear-se no sofrimento dos pro
dutores rurais.

De um lado, a baixa remuneração; de cima, os
caprichos climáticos; de outro lado, os altos encar-
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segundo para permitir o contraditório nas ações de Como resultado, o Brasil registra, agora a se-
reintegração de posse. É da responsabilidade desta gunda maior quebra de safra dos últimos vinte
Casa e da Presidência, dar celeridade ao processo anos. A primeira se deu em 1990, e a ela se se-
de aprovação dessas leis, dando desta forma nossa guiu a recessão dos anos Collor, de triste memó-
contribuição, neste momento, para resolver os pro- ria.
blemas que se avolumam no campo.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é ne
cessário que promovam as mudanças institucionais
suficientes. Quer nos parecer que este Governo, até
o momento, fez somente propaganda em cima dos
cadáveres. E vagas promessas, sem nenhum com
promisso com soluções definitivas para a situação
agrária do País. Aquela mão espalmada da campa
nha fechou-se no dia em que seu dono adentrou o
Palácio da Alvorada. Isto fica evidente quando com
paramos os resultados e as intenções.

Em 1995, o Governo assentou apenas 12 mil
famílias, sendo que muitas apenas como regulariza
ção de posse em conflitos antigos. Entramos o ano
de 1996 com mais de 20 mil famílias acampadas em
todo Brasil. Enquanto isso, sabemos que o Orça
mento da União é insuficiente para atender às de
mandas, e o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentá
rias para 1997 apresenta em seu anexo a reduzida
meta de 60 mil famílias, quando pela promessa de
campanha deveria constar corno meta 80 mil famílias.

Do jeito que o assunto está sendo conduzido
pelo Governo, caberia o anúncio procura-se um Mi
nistro desesperadamente, tal o desconcerto, a in
competência e noção- de anti-reforma agrária que
orienta as ações e as propostas apresentadas até o
momento.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quere
mos manifestar que, se esta Casa não quiser passar
como omissa, como conivente com os massacres,
com os desmandos e a violência no campo, deve
aprovar ainda esta semana as alterações que se fa
zem necessárias na Lei do Rito Sumário, de forma a
garantir a agilidade e a eficácia do processo de re
forma agrária.

Muito obrigado.
O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB-RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e
Srs. Deputado, a agricultura vem sendo desprezada
pelos estrategistas do pianejamento nacional, e há
muito pede socorro a esta Casa.

Acuados pela concorrência estrangeira, que
baixa seus preços para conquistar o mercado nacio
nal, os agricultores brasileiros enfrentam ainda pro
blemas como os juros estratosféricos, a tributação ir
racional e a insensibilidade neoliberal com os desas
tres climatológicos.
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~os financeiros, que artificialmente atraem o capital
internacional e nos dão a ilusão de uma moeda las
treada.

Ora, a agricultura precisa de soluções perma
nentes; o Brasil precisa de uma política agrícola que
não seja mera coadjuvante das flutuações do dólar
ou das taxas de juros. O Brasil, Si'. Presidente, pre
cisa de estabilidade social, e não de uma pretensa
estabilidade monetária que se mantenha às custas
do desemprego nos campos e nas cidades.

Pouca gente se lembra, e alguns fazem ques
tão de esquecer, mas a agricultura era uma das cin
co prioridades com que Farnando Henrique Cardoso
acenava aos eleitores. Os pequenos produtores que
acreditaram na promessa de campanha foram os
grandes perdedores, pois para eles, não existe o far
to caudal de dinheiro sempre posto, pela equipe
econômica na mão de banqueiros nacessitados.

Ora, mas a pequena agricultura é fundamental,
seja pelo fato de responder por mais da metade do
abastecimento interno, seja por empregar 80% dos
trabalhadores rurais do País. É difícil imaginar como
o Banco Nacional, ou o Banco Econômico possam
ser mais importantes; mas o Executivo tem agido
como se fossem, ao deixar totalmente abandonada
a idéia de uma política agrícola, após um ano de
mandato.

A situação, como está, é insustentável; a maior
parte do Congresso já percebeu isso e exige, da
Presidência da República, providências imediatas.
Não para salvar a imagem do Governo brasileiro no
exterior, mas para salvar o interior do Brasil.

A agricultura, srªs e Srs. Deputados está mor
rendo à míngua. Basta de adiarmos as soluções.
Basta de pensarmos no próximo mandato. Pessoas
estão morrendo, diariamente, em função do descaso
governamental. Para à pequeno agricultor que perde
suas terras para o banco credor, não existe muita
esperança. Basta de comtemporizações. A agricultu
ra precisa de um plano de socorro imediato.

O SR. PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Município de Campos dos Goytacazes
vive momentos decisivos em sua história, decidindo
quais os nomes que devem concorrer à Prefeitura
Municipal e à Câmara dos Vereadores. O problema,
que em outros Municípios pode parecer simples, em
Campos tem compiladores vários, sobretudo porque
há lideranças novas e antigas que buscam ou assu
mir ou manter seus espaços, dentro de padrões de
respeitabilidade aceitáveis e observados os limites
da ética que sempre fazem bem ao ambiente político.

Cresce em Campos a preocupação com o fato
de que o novo Prefeito deve ser alguém que se dis
ponha a dedicar-se em tempo integral aos proble
mas do Município, à solução de questões que de há
muito subsistem, tais como saneamento básico para
os distritos, melhoria das condições de emprego, ex
pansão de redes de telefonia e de eletricidade em
acordo com a União e o Estado, atendimento priori
tário aos problemas de educação e de saúde, sobre
tudo no que diz respeito à seletividade e qualidade
dos alimentos da merenda escolar, implementação
de projetos e programas sociais que visem diminuir
o número de carentes e de menores nas ruas, apli
cação seletiva dos recursos públicos de modo a que
sejam priorizados os projetos indicados pela popula
ção, equação do problema de moradia com a distri
buição financiada de lotes ou de casa para as pes
soas de baixa renda, valorização do servidor munici
pal mediante programas de capacitação e de atuali
zação, que permitam lilelhoria nas condições de sa
lários aos que se submeteram aos treinamentos es
pecíficos para cada carreira e implantação de um
Plano de Carreira.

O novo Prefeito há de estar atento às neces
sidades das escolas, dos postos de saúde, das
vias de transportes, há de zelar pela limpeza públi
ca, pela coleta de lixo, pela recuperação dos par
ques municipais e, entre estes, principalmente as
sedes das escolas urbanas ou rurais, há de man
ter bom relacionamento com os Governos do Esta
do e da União, tendo em vista a necessidade de
estudos conjuntos de problemas que dependem
ou de recursos da União ou de verbas específicas
do Estado.

Sobre este tema, Sr. Presidente, e abrangendo
outros aspectos sumamente importantes quanto ao
perfil do novo Prefeito a ser eleito no Município de
Campos, Q empresário Murilo Diégues bem se ex
pressou em artigo publicado no jornal Folha da Ma
nhã, edição de 5 de abril de 1996, onde, sobretudo,
destaca a necessidade de qualificações morais irre
cusáveis para que alguém chegue a merecer o voto
popular nas eleições municipais deste ano.

E do mencionado artigo, cujo título é

"Qualidade Básica", destaco os seguin
tes e importantes textos: ...não se pode go
vernar a cidade e, ao mesmo tempo, cuidar
da preparação de saltos futuros na escalada
política. Os eleitores deixaram bem claro
que não desejam este tipo de jldministrador
para Campos em recentepêsquisa realizada
por uma instituição respeitada e especializa-



"O salário mínimo, os benefícios manti
dos pela Previdência e os valores expressos
em cruzeiros, nas Leis nº 8.212 e nº 8.213,
ambas de 1991, serão reajustados a partir
de 1996, inclusive, pela variação acumulada
do IPC-r nos doze meses imediatamente an
teriores, nos meses de maio de cada ano.·

O INPC passou a substituir o IPC-r em todas
as obrigações e contratos, a partir da vigência da
Medida Provisória nº 1.356/96.

Se a lei fosse cumprida automaticamente, o sa
lário mínimo terá um reajuste de 20%.

Se o Governo insistir em não cumprir a lei, o
Partido dos Trabalhadores, bem como as entidades
representativas dos trabalhadores e aposentados a
nível nacional, entrarão com uma ação no Supremo
Tribunal Federal.

Nós estamos na luta não somente pela reposi
ção da inflação dos últimos doze meses, mas tam
bém para que o assalariado, o aposentado e o pen
sionista tenham um reajuste real dos seus venci
mentos.

Nesse sentido, apresentamos o Projeto nº
01/95, que garante um salário mínimo de 180 reais
para 1996.

A nossa justificativa para esse projeto é a se
guinte: o Brasil é um dos piores países do mundo,
conforme o Banco Mundial, em redistribuição de ren
da, só perdendo para Batsuana. De mais a mais, o
salário mínimo de 180 reais que estamos propondo
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da. Mais de 70% dos entrevistados reitera- um quarto salário mínimo terá esse direito, ou seja,
ram que preferem o governante de tempo in- não deu em nada;
,tegral e exigem uma qualidade básica: ho- h) prometeu a reforma agrária e o que aconte-
nestidade e correção no trato da coisa públi- ceu foi o massacre covarde e em massa dos traba-
ca.... Os candidatos a prefeito devem ir além Ihadores sem terra, que só em seu Govemo já ultra-
das próprias panelinhas partidárias e se passa oito dezenas;
questionarem sobre a questão levantada pe- i) prometeu emprego e salários. O desemprego
los principais institutos de pesquisas de opi- é o maior acumulado em toda a história deste País,
nião pública em vários pontos do País. A de e os salários nunca tiveram tão arrochados como es-
que o povo, o homem comum, não espera tão hoje.
mais de seu Prefeito que uma ação política O arrocho salarial é tão grande que os servido-
voltada, exclusivamente, para o município.' res públicos não tiveram um centavo de reajuste em

Aspirante que sou à indicação de meu partido sua data-base, em 1º de janeiro. FHC acabou com
para as eleições municipais deste ano, candidato a toda e qualquer política salarial.
Prefeito em Campos dos Goytacazes, posso afirmar, E é nessa linha que repudiamos e condenamos
desde agora, que de fato minhas preocupações se a política FHC no que tange ao salário mínimo. Con-
limitarão às soluções dos problemas do Município, forme o DIEESE, o salário mínimo é o menor pago
voltando-me exclusivamente para ele durantê o pe- em média, desde a sua criação em 1940.
ríodo que me for dado para ser Prefeito Municipal de O Governo FHC se nega a cumprir o que esta-
Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Ja- belece a Lei nº 8.880/94, em seu art. 29, que dispõe:
neiro.

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a di
vulgação do meu discurso nos Anais desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl&s e Srs. De
putados, o Govemo FHC fez do marketing, do uso
da mídia, a principal bandeira de sua administração.
Não há um único dia em que o Presidente da Repú
blica não apareça na imprensa falada ou escrita di
zendo que está tudo resolvido, mas, na 'Jerdade,
nada está acontecendo.

Vejamos alguns exemplos:
a) FHC disse que nenhum professor ganharia

menos do que 300 reais. Os professores do Nordes
te não recebem sequer o salário mínimo;

b) a campanha contra a fome não deu em
nada;

c) FHC instalou uma Comissão para combater
o trabalho escravo: nada;

d) instalou Comunidade Solidária, qual o resul
tado?

e) criou a Comissão de Combate à Prostituição
Infantil. Resultado concreto: nada;

f) em 20 de novembro de 1995, deu um show
de marketing prometendo a reparação aos de
scendentes de escravos. At~ agora, nada!

g) FHC anunciou que os deficientes teriam di
reito a um salário mínimo. Na regulamentação da
Lei, entretanto, diz que só quem conseguir viver com
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é a média paga nos países que compõem o Merco
sul.

Lembramos ainda que, se a Constituição Fede
ral fosse cumprida, o salário mínimo seria de 750
reais.

Temos certeza de que somente com uma gran
de mobilização a nível nacional conseguiremos
aprovar um salário mínimo digno para os trabalhado
res e aposentados. É preciso também que aqueles
que percebem mais de um salário mínimo entendam
que a luta pelo aumento do salário mínimo impulsio
na o crescimento de todos os salários, inde
pendentemente de faixa, pelo efeito dominó.

Gostaria de lembrar o que ouvi e assisti na noi
11e de entrega do Oscar 96, apresentada pela atriz
Whoopi Goldberg. A atriz quis fazer um protesto por
que nenhum ato ou diretor negro havia sido premia
do pela Academia. A atriz negra disse: Vocês que
estão aí fora, vocês que foram marginalizados, não
sabem o poder que têm. "Vocês podem estar aqui
dentro, isto é possível!"

Simbolicamente faço a mesma análise em rela
ção ao povo brasileiro. No dia em que os trabalhado
res entenderam a força que possuem, nós também
assumiremos o poder e pela força do voto construi
remos um Congresso em que a maioria não seja fi
siologistas e teremos um presidente que represente
a maioria do povo brasileiro, que são os trabalhado
IreS, aposentados e os seNidores e não fiquemos
eternamente lamentado um salário mínimo que nos
envergonha perante o mundo.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, voltamos mais uma vez a esta tribu
na para transformar nossa indignação em ação con
creta de denúncias contra as violações dos direitos
básicos do ser humano, ocorridos no campo e nas
cidades, e a omissão e culpa do Governo.

Mais uma vez, trabalhadores sem terra são
assassinados. Não podemos permitir que situa
~(ões como Carandirú, em São Paulo; lanoma
mis, Roraima; Corumbiara, em Rondônia; IDR,
l~m Caruaru; Pernambuco, e agora, Eldorado de
Carajás, no Pará, continuem acontecendo impu
nemente.

Massacre e selvageria como essas não podem
mais acontecer. Os sem-terra assassinados, obstruí
I'amcomo em outras localidades do País, uma rodo
via, para chamar a atenção das autoridades, devido
ao grave problema porque passavam. Encontravam
~;e ali há vários dias, já sem comida, crianças doen-

tes e desnlltridas, segundo informações da própria
imprensa.

A maneira de afastá-los seria a negociação,
como tem feito o Governo do meu Estado, Pernam
buco, onde milhares de trabalhadores sem terra ocu
pam diversas áreas, já tendo tomado rodovias e
pontes, mas, com competência, o Governador Mi
guel Arraes tem nagociado as desobstruções, sem
ferir ninguém.

Os sem-terras assassinados no sul do Pará,
ganharam uma identificação que é o retrato do Bra
sil. Corpo 1 Corpo 2, Corpo 19, etc. Em vida não ti
nham terra, mortos, nem nome têm.

Os corpos encontrados, mesmos subtraídos
seus documentos dé identificação pela própria Polí
cia Militar, ganharão terra para destruir-lhes, pior os
corpos ocultados, que nem terra terão para cobrir
lhes. Quem sabe foram jogados nos Rios e Igarapés
ou triturados em compactores de lixo, como ocorrera
com dezenas de corpos no massacre de Carandiru,
São Paulo.

É hora de reflexão. Ninguém deve, nem pode,
se julgar mais sábio que a uma grande maioria.

O movimento dos sem-terra toma conta do
País inteiro, enfrenta dificuldades, porém não desis
te. O que falta? Falta ação do Governo par resolvê-lo.

Terra é o que não falta. Existem milhões de
hectares de terras improdutivas que podem ser de
sapropriadas.

Dinheiro! também existe muito dinheiro em po
der do Governo Federal. Existe sim. Existem bilhões
para salvar bancos privados que quebram por irres
ponsabilidades de banqueiros. Existe dinheiro para
mordomias; existe dinheiro para obras faraônicas,
porque não existe dinheiro para a Reforma Agrária!
Existe sim, falta ação política.

Nossa solidariedade às famílias enlutadas e o
nosso veemente repúdio pelos assassinos-policiais
e Governos.

O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PPB//RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, tanto os índios como os sem
terra não passam de massa de manobra de interes
ses políticos e econômicos, apenas que os índios
são usados pelos norte-americanos, enquanto que
os sem-terra são usados pelo Partido dos Trabalha,
dores.

Como se explica o fato de apenas 250 mil ín
dios já serem donos de 11 % do território nacional
enquanto que os 8 milhões de sem-terra quase nada



MANIFESTO À SOCIEDADE BRASILEIRA

Educação, Democracia e Qualidade Social

As entidades da sociedade civil e os educado
res preocupados com a educação nacional concla
mam a sociedade brasileira para inte!Vir na política
educacional, definindo elementos para a elaboração
democrática de um Plano Nacional de Educação.
Com este objetivo, convocamos o I Congresso Na
cional de Educação a ser realizado em Belo Hori
zonte, no período de 31 de julho a 3 de agcsto de
1996, buscando tomar realidade o preceito constitu
cional de educação como direito de todos e dever do
Estado.

A sociedade brasileira vem sendo sistematica
mente excluída da possibilidade de participar dos ru
mos da educação. Apesar da retórica governamen
tal, não são criados mecanismos efetivos de partici
pação democrática. Ao contrário, a política educa
cional imposta caracteriza-se como profundamente
perversa e nefasta aos interesses da maioria da po
pulação brasileira. Essa política tem gerado a exclu
são de milhões de crianças da escola e tem sido in
capaz de resolver o grave problema de jovens e
adultos analfabetos. Não é sem motivos que o Brasil
possui um dos mais baixos índices mundiais de alu
nos que atingem a 5ª série do 1º grau. Apenas 16%
dos alunos matriculados na 1ª série conseguem che
gar ao segundo grau.

Essa situação decorre de uma série de fatores.
O baixo investimento em educação constitui-se em
uma das principais causas. A aplicação de apenas
3,7% (1995) do PIB na educação coloca o Brasil, se
gundo dados da Unesco, no 80º lugar entre os paí
ses do mundo inteiro. Os salários dos professores
também são dos mais baixos. Ao invés de resolver
esta questão, o Governo rompe com acordo firmado
por ocasião do Plano Decenal de Educação, não fa
vorecendo valores compatíveis com o trabalho do
cente. Agravando ainda esta realidade, o Governo
propõe a redução do gasto/aluno/potencial de
R$621,55 para R$300,OO, conforme dados da
CNTE. O ensino superior vem sendo igualmente
submetido a drásticas restrições orçamentárias, sen
do atingido em sua autonomia e capacidade de pro
dução científica e tecnológica, com o evidente objeti
vo de acabar com a sua gratuidade.

Este diagnóstico revela a absoluta falta de prio
ridade com que os diversos níveis do Governo vêm
tratando a educação brasileira, gerando o sucatea-
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vêm conseguindo com desapropriações ou assenta- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
mentos?

No primeiro caso, a cobiça americana pela
abundante riqueza existente nessas áreas, hoje já
demarcadas, como por exemplo a área indígena ia
nomami, a mais rica do planeta e contígua com a
Venezuela, o que vai facilitar sua independência fu
tura, foi feita de maneira gradativa e sob o beneplá
cito das autoridades brasileiras. O que hoje inexiste
nos Estados Unidos a título de recursos minerais
não renováveis é abundante na reserva ianomami,
em especial o Tório, matéria-prima para a energia
nuclear, com o fim do Urânio, mais raro no planeta.

Nota-se que essas grandes áreas, novas naçõ
es do futuro, apadrinhadas pelo Grupo dos Sete (G
7), servirão não só para o bem-estar de seu povo,
bem como para nos manter na situação de semi-es
cravos, pois só quem domina todo o ciclo da energia
nuclear é que é respeitado no mundo atual e futuro.

Já os sem-terra, por decisão do PT, não po
dem ser assentados, pois, se isto viesse a ocorrer,
sua principal bandeira eleitoral deixaria de existir, di
ficultando-se, e muito, a tomada do poder pela via
do voto por parte daqueles que não o conseguiram
pelo uso da guerrilha, no passado.

Contudo, o futuro do Brasil é incerto, devido ao
quadro político ora reinante, pois o princípio da auto
ridade já vem sendo por demais questionado a partir
das pregações do PT, que, curiosamente, tem en
contrado um estrondoso eco nos meios de comuni
cação.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
hoje a Comissão Especial que trata da PEC nº 233
votará o relatório do Deputado José Jorge sobre a
reforma educacional.

Neste mesmo dia, reunidos em Brasília, edu
cadores do Brasil inteiro lançaram um manifesto à
sociedade brasileira, chamado Educação, Demo
cracia e Qualidade Social, em que condenam as
mudanças apresentadas pelo Projeto de Lei de Di
retrizes e Bases da Educação Nacional, aprovado
no Senado. Também criticam duramente a propos
ta de emenda constitucional do Governo, que esta
belece como prioridade a desconstitucionalização,
e, na verdade não aumenta as verbas para a edu
cação.

Gostaria que constasse nesse nosso pronun
ciamento e nos Anais da Casa este manifesto à so
ciedade brasileiré::, assinado por dezenas de entida

. des,. que. convocam para julho o I Congresso Nacio
nal de Educação.
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mento das escolas e universidades públicas e, como
conseqüência, a baixa qualidade do ensino.

Os sucessivos projetos educacionais apresen
tados têm-se caracterizado pelo autoritarismo, pelo
verticalismo e pela falta de interlocução com a socie
dade. O projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional (LDB), aprovado no Senado Federal,
é expressão do descompromisso do Governo com a
escola pública e gratuita de qualidade.

A política adotada pelo Governo brasileiro, a
exemplo de diversos países latino-americanos, tem
como eixos norteadores a privatização, a descentra
lização e assistencialismo através de ações emer
genciais. Essa política vem sendo introduzida a par
tir de agências como o Banco Mundial, o Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento (BID) e a Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL), cuja
orientação visa ao ajuste neoliberal, descomprome
tendo-se com o atendimento das demandas sociais
da maioria da população. Ela vem se concretizando
através de provas que pretendem avaliar a educa
ção nacional, da reforma curricular, da reorganiza
ção do ensino técnico, das parcerias com empresas
privadas, da perda da autonomia universitária, entre
outras iniciativas.

Tal situação exige a nossa intervenção para a
construção de alternativas comprometidas com o fim
da exclusão social, com a democracia e com a quali
dade da educação brasileira. O I Congresso Nê cio
nal de Educação define-se como espaço público de
participação através do debate e da construção de
práticas e pesquisas alternativas ao modelo vigente.
Pretende resgatar o acúmulo histórico de resistência
e de proposições das diversas entidades, movimen
tos e educadores comprometidos com a escola pú
blica, visando à construção de um projeto político
pedagógico para a educação brasileira, pautado
pela ética e pela participação democrática.

O I Congresso Nacional de Educação será um
importante marco no processo de mobilização da so
ciedade civil e de ampliação elas forças comprometi
das com a cidadania, na perspectiva de construção
de um Plano Nacional de Educação, tendo como
eixo norteador Educação, Democracia e Qualidade
Social. A participação de todos na concretização
deste projeto toma-se fundamental para que, juntos,
possamos construir a escola pública, gratuita, demo
crática e de qualidade.

Brasília - DF, 24 de abril de 1996

O SR. ADElSON RIBEIRO (PSDB - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Srs. Deputados, há muito tempo· o Brasil clama por
uma reforma agrária. Ela pode ser feita de forma jus
ta, de modo a se evitar a violência incubada entre os
latifundiários e os sem-terra.

Não é preciso que o Estado intervenha de for
ma paternalista; precisamos de um Estado capaz de
elaborar e aplicar uma política agrícola e uma políti
ca agrária inequívoca, eficiente e imediata.

De onde vêm os sem-terra? Eles são continua
mente gerados pela ausência de garantias aos pe
quenos agricultores, cujo fim previsível é sempre a
venda das terras para pagar os escorchantes juros
bancários.

Ora, assim como esta Casa se responsabiliza
pelo salvamento do sistema financeiro nacional, de
veria também criar um fundo emergencial para a pe
quena agricultura, responsável, srªs e Srs. Deputa
dos, por 80% dos empregos rurais e por mais da
metade do abastecimento nacional.

Evidentemente, basta pensar um pouco para
perceber que os pequenos agricultores merecem
que lhes seja destinada uma verba tão substancial
quanto a que foi destinada aos Bancos Nacional e
Econômico. A questão, porém, é a ausência de uma
política agrícola que norteie os investimentos fede
rais.

Esta Casa viabilizará, cedo ou tarde, essa al
mejada política. Pensemos desde já, portanto, nas
características desejáveis para o setor primário da
economia.

Em primeiro lugar, a agropecuária brasileira
deve priorizar o abastecimento do mercado interno.
De nada adianta sermos o maior exportador de fare
lo de soja, enquanto dependermos do exterior para
colocar arroz, feijão e pão na mesa dos brasileiros, a
preços baixos.

Para que o campo desenvolva uma dinâmica
de abastecimento do mercado brasileiro, os produto
res rurais necessitam de estabilidade; não da estabi
lidade cambial, onde o real se equivale ao dólar, gra
ças ao terrível aumento da dívida interna. Pelo con
trário. A dívida interna e os juros altos que a alimen
tam são o calcanhar de Aquiles da agropecuária,
sempre exposta aos caprichos meteorológicos e,
portanto, sempre exposta à necessidade de emprés
timos a longo prazo.

Chegamos, portanto, ao segundo requisito
para uma boa política rural: a existência de linhas de
crédito imunes aos malabarismos da equipe econô
mica. Ora, a agropecuária não é como a bolsa de
valores, onde o dinheiro entra e sai com a rapidez



o SR. EURIPEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputadosr não bastassem as dificulda
des enfrentadas pelas Lideranças do Governo, na
condução dos projetos de emenda constitucional
que se encontram em tramitação na Câmara Fede
ral, parece que o Relator da PEC nº 173-A, que mo
difica o capítulo da administração pública, pretende,
de forma pretensiosa, tumultuar a votação desta pro
posta.

É sabido por todos que a proposta, como che
gou à Câmara, com certeza, sofreria alterações,
dada sua complexidade, bem como por ser polêmica
a questão da estabilidade do servidor público.

No entanto, para surpresa de muitos, o Relator
da emenda constitucional, Deputado Moreira Fran
co, resolveu apresentar mudanças profundas no ca
pítulo da administração pública, razão pela qual utili
za-se da própria PEC nº 173-A, dificultando, desta
forma, ainda mais sua aprovação.

Salvo melhor juízo, o Deputado Moreira Franco
está cometendo um grande equívoco, ao propor mu
danças na área da segurança, sendo que o projeto
de emenda encaminhado pelo Governo propõe mu-
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de uma ligação telefônica; pelo contrário, os investi- danças tão-somente no capítulo da administração
mentos no campo demoram meses, anos para co- pública, razão pela qual deverá ser apresentada
meçarem a dar retomo. Não se pode, de uma hora uma proposta de emenda constitucional nesse senti-
para outra, trocar uma plantação de laranjas por um do porque, depois de passar pela Comissão de
plantei de ovelhas, nem se pode esperar retomo Constituição e 'Justiça será criada uma comissão es-
imediato do dinheiro aplicado. pecial para tal fim.

Sem dúvida, para uma boa política agrícola, a Num tema polêmico como este, antes de mais
reforma agrária é fundamental. Esta pode vir em de- nada, se faz necessário um grande debate envol-
corrência de uma boa reforma tributária, por exem- vendo o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados
pio. Ou do fato de os pequenos agricultores, graças do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, o Mi-
a uma política creditícia digna do nome, poderem re- nistério Público. Enfim, todos os segmentos da so-
cuperar as terras que são continuamente devoradas ciedade brasileira têm que ser ouvidos.
pelas taxas de juros. Ainda no ano passado, tive a oportunidade de

As soluções são muitas, e não são, necessa- participar, como membro titular, de uma comissão
riamente, complexas. Mas é urgente que algo sejá" especial, para proferir parecer a uma proposta de
feito desde já, pois aos agricultores desempregados emenda apresentada pelo Deputado Hélio Bicudo,
não convém morar nas cidades como pedintes, as- que visava acabar com a Justiça Militar e a desmili-
saltantes ou guardadores de carro. E os brasileiros tarização da política, além de outras mudanças.
se envergonham de estar importando comida do ex- Dentro do prazo estabelecido, esta Comissão
terior, com tanta terra, e com tanto agricultor desem- Especial teve a oportunidade de ouvir autoridades
pregado. de todo segmento ligado à questão segurança públi

ca, entretanto, a proposta de tal emenda não chegouA agricultura foi um dos compromissos prioritá-
rios do Governo eleito, e cumpre-nos elaborar um a lugar algum.
código agrícola que possa ser imediatamente posto O Deputado Moreira Franço, na condição de
em vigor. Conto com a ajuda das srªs e Srs. Deputa- ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, sabe
dos aqui presentes; essa é a nossa responsabilida- muito bem que a segurança pública de um povo não
de para com este País. se muda com uma simples emenda constitucional. O

Deputado sabe muito bem que a mudança que pre
cisamos para melhorar esta área é acabar com as
desigualdades e injustiças sociais existentes em
nosso PaIs.

Enquanto a pobreza continuar aumentando, é
evidente que a violência aumentará na mesma pro
porção, razão pela qual lutamos por uma melhor dis
tribuição de rendas, criando oportunidade de empre
gos para todos, sem esquecer de investir na educa
ção do nosso povo.

srªs e Srs. Parlamentares, durante anos os in
tegrantes dos órgãos de segurança pública lutaram
para constitucionalizá-los, visando a unificação dou
trinária, estrutural e procedimental das polícias, unifi
cação esta que urge para fazer com que as polícias
dos Estados ajam de forma entrosada contra a crimi
nalidade que se organiza cada vez mais, demandan
do repressão uniforme.

É importante salientar que a Polícia Militar,
através de carta aberta do Conselho Nacional de
Comandantes Gerais e Corpos de Bombeiros, solici
ta que o tema segurança pública não seja discutido
dentro da PEC da Reforma Administrativa, por en
tenderem também que são inoportunas as mudan
ças propostas pelo Relator.
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Da mesma forma, as entidades representativas
da Polícia Civil distribuíram nota através da impren
sa, reafirmando a necessidade da manutenção da
Polícia Judiciária, dirigida por delegados de polícia
de carreira, bacharéis em Direito, por entender que
não pode deixar a vida, a liberdade, a honra, o patri
mônio dos cidadãos em mãos de quem não conhece
o Direito.

Concluindo, gostaria de dizer que tema tão re
levante como este não pode ficar à mercê de capri
chos inexplicáveis.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, constrangido com os últi
mos acontecimentos no sul cio Pará, que causou a
morte de vários agricultores sem terras e ferimentos
em elementos da polícia do Pará, venho mostrar
todo o meu repúdio pelo que aconteceu.

Todos nós, infelizmente, presenciamos, por in
termédio das emissoras de televisão, a verdadeira
guerra travada entre os sem-terra e os policiais mili
tares do Estado do Pará.

Mas devemos, antes de tudo, pensar por que
se chegou a esta situação, que só se compara a
guerrilha urbana, e como poderemos solucionar es
ses entraves.

Algumas sugestões já começam a aparecer. E
informamos a este Plenário que tramita nesta Casa
um projeto de lei de autoria do Deputado Silvio Lo
pes, aprovado na Comissão de Viação e Transpor
tes, que autoriza os sem-terra e plantarem ao longo
das rodovias, nas faixas de domínio público. Fomos
Relator do referido projeto e apresentamos um substi
tutivo, também de nossa autoria, para adequá-lo e as
sim conseguirmos uma fase transitória até a solução fi
nal para o problema do assentamento dos sem-terra.

Para conseguirmos iniciar uma reforma dentro
dos padrões mundiais e sem conflitos, teremos de
contar com o engajamento das três esferas do Po
der Executivo, ou seja, a Municipal, a Estadual e a
Federal, e assim, finalmente, levarmos a contento a
reforma, de modo a atender ao interesse de todos
os envolvidos na questão.

Hoje, a reforma agrária tem de ser uma das
nossas prioridades, para que não se repitam nem se
assistam mais a cenas como as que aconteceram
no Pará, objetivando com isso evitarmos que o nos
so País apareça em matéria negativa nos jornais do
mundo inteiro, repercutindo mal entre as demais so
ciedades civilizadas.

Com isso, com uma reforma agrária e o assen
tamento bem-planejado dos sem-terra todos os po
vos do mundo nos darão o merecido crédito, como
um País voltado principalmente para o social, pois
uma nação que não cuida de seus filhos menos afor
tunados não conseguirá atingir suas metas de igual
dade e fraternidade, nem tampouco conseguirá con
quistar um futuro melhor.

O SR. CARLOS NELSON (Bloco/PMDB/SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, retoma, periodicamente à
consideração desta Casa e da população em geral o
tema da reeleição para os cargos de Presidente da
República, de Governador de Estado ou do Distrito
Federal, e de Prefeito. Como um Parlamentar com
certa experiência no exercício de cargos no Executi
vo, não me furtarei a· tecer algumas considerações
sobre o tema.

O meu objetivo central é chamar a atenção
para a complexidade do assunto. Do ponto de vista
teórico, histórico e da comparação entre países, a
questão não é tão simples como os debates têm
dado a entender, nem pode ser resolvida pelo mero
recurso a um princípio democrático, de caráter muito
geral, de que a maioria deve decidir sobre tudo, em
qualquer situação ou momento. Ou seja, não basta
dizer que a recondução ao cargo passará por uma
decisão da maioria dos eleitores para resolver a dú
vida sobre a conveniência da reeleição.

Começo por chamar a atenção para o que se
convencionou chamar de defesa da tradição brasilei
ra de se proibir a reeleição. Colocado nesses ter
mo&, o argumento não tem grande poder de conven
cimento. Para que ganhe força, é preciso contextua
Iizar a tradição.

Desde a República Velha, faz parte da estru
tura da prática política brasileira a preocupação de
colocar limites à capacidade de o Presidente da
República fazer seu sucessor. Mesmo em um pe
ríodo liderado por elites agrárias, com projetos de
governo largamente convergentes, havia a convic
ção de que o grupo no exercício efetivo do poder
devia variar em alguma medida (por exemplo, com
a famosa intercalação entre governos mineiros e
paulista).

Não devemos subestimar a argúcia política da
queles homens. Pode-se defender que a preocupa
ção da época resultava do próprio caráter oligárqui
co da política vigente, em que a inexistência de um
recurso efetivo ao eleitorado tomava mais importan
te impedir por outros meios o arbítrio do Poder Públi
co. Não é menos certo, contudo, que existe algo de



De início, a estrutura jurídico-eonstitucional
deste País não se preocupou formalmente com a
possibilidade de reeleição para cargos eletivos. Só
em 1951 foi aprovada uma emenda à Constituição
destinada a proibir uma terceira eleição para o sargo
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intrinsecamente democrático na idéia de alternância derais. Com adoção da reeleição para o cargo de
no poder. Presidente, viria a acontecer, certamente, uma sub-

, A idéia de que um projeto político pode ser im- missão ainda maior do Congresso Nacional ao po-
plementado por pessoas diversas, que comunguem der avassalador do Executivo.
de um mesmo ideário, constitui talvez o substituto A longa tradição brasileira de impedimento da
moderno a idéia de que uma mesma oligarquia deve reeleição impõe outra linha de raciocínio. Se chegar-
governar através de diferentes grupos e pessoas. mos à conclusão de que vale a pena alterar a regra
Com a alternância do chefe de govemo, o partido vigente, não devemos esquecer que isso envolve
político no poder deixa de ser um grupo de homens uma operação delicada de adaptação de todo um
que acompanham o líder para se tomar um grupo de quadro legal com o qual estamos profundamente
homens que propõem e implementam um projeto co- acostumados. A engenharia institucional, como sa-
mum. bemos, não é uma tarefa simples. Não basta permitir

Ademais, o revezamento no cargo de direção é a reeleição, é preciso definir como fazê-Ia.
a garantia de que o partido vai se organizar demo- O debate a respeito da reeleição tem me pare-
craticamente para permitir a todos os membros parti- cido particularmente incorreto quando se faz referên-
cipação no delineamento do projeto de governo e vai cia à experiência internacional. Primeiro, porque
se preocupar com a formação de quadros que pos- muitas vezes se remete para o exemplo de países
sam substituir os que estão 'no,comando. A'lógica do parlamentaristas que permitem a reeleição do chefe
presidencialismo é de tal ordem que, havendo reelei- de Estado. Ora, os poderes do Presidente em um re-
ção, não existe condições para o próprio partido op- gime parlamentarista são infinitamente menores que
tar por outro candidato que não o detentor atual de em um regime presidencialista. Em termos de poder
mandato. que detêm, a comparação mais adequada seria en-

É de se perguntar, também, se as condições tre o nosso Presidente da República e o Primeiro-Mi-
da prática política no Brasil mudaram a tal ponto que nistro nos países parlamentaristas. No entanto, as
possamos prescindir da altemância obrigatória nos diferenças de regime são tais que impedem qual-
cargos de direção do Executivo como forma de con- quer comparação convincente.
trole do poder. É certo que o Primeiro-Ministro, normalmente,

Sejamos realistas. A situação atual é, ainda, de pode permanecer no cargo por um período indefini-
grande concentração de poderes. Antes de tudo, do. Contudo, ao contrário do Presidente, ele também
concentração de poderes no Estado, por contraposi- pode ser afastado a qualquer momento, desde que
ção a um corpo social que vai se articulando, como perca a poio do Parlamento - ou, em alguns países,
esforço a algum heroísmo, mas que se caracteriza desde que séria dúvida sobre o apoio popular leve o
pela dispersão, pela carência de recursos materiais chefe de Estado (Presidente ou rei) a convocar no-
e de informação, enfim, pela incapacidade de resistir vas eleições.
aos instrumentos de manipulação do Estado. Esta Além disso, a própria lógica do sistema parla-
fragilidade da sociedade civil se reflete, por exemplo, mentarista leva a que só se possa governar com um
na fragilidade das estruturas partidárias. apoio partidário consistente, evitando que o Primei-

Em segundo lugar, existe uma clara concentra- ro-Ministro possa jogar com o apoio de outros parti-
ção de poderes na União, por contraposição às uni- dos contra os seus próprios correligionários. No sis-
dades federativas. Um Presidente da República do- tema presidencialista, a possibilidade de reeleição
tado da possibilidadb de ser reeleger distorceria ain- coloca o presidente acima de seus partido.
da mais a balança dos poderes em detrimento dos Entre os sistemas presidencialistas, avulta o
Governos Estaduais e Municipais. Ora, a distribuição exemplo dos Estados Unidos, democracia historica-
eqüitativa de poderes entre as unidades federativas mente consolidada, que permite a reeleição do Pre-
é um dos pilares do regime democrático em um país sidente da República. Mesmo aqui, porém, a históri-
das dimensões do Br.lsil. ca é um pouco diferente da que costuma ser conta-

Para complicar a situação, ó Poder Executivo, da.
no Brasil, é excessivamente poderoso. Ou seja, se
quer se pode dizer que a concentração de poderes
na União, em detrimento dos Estados e Municípios,
é contrabalançada por uma efetiva divisão de pode
res entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário fe-
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de Presidente. Ou seja, quando o legislador constitu- considerações sem manifestar minha opinião sobre
cional estadunidense regulou especificamente a um aspecto fundamental de qualquer emenda cons-
possibilidade de reeleição presidencial, foi para Iimi- titucional que eventualmente venha a permitir a ree-
tá-Ia - demonstrando preocupação em garantir a al- leição.
ternância,de pessoas no exercício do poder público. Caso aprovado, a emenda não deverá alcançar

Aliás, não se eliminou apenas a possibilidade apenas alguns dos atuais detentores de mandato.
de uma terceira eleição consecutiva. A vigésima se- Restringir os seus efeitos aos mandatos que tenham
gunda emenda à Constituição dos Estados Unidos início após a promulgação constituirá um mecanis-
começa de forma cristalina: "Ninguém poderá ser mo consistente para retirar do debate e da decisão
eleito mais de duas vezes para o cargo de Presiden- os interesses dos atuais ocupantes de cargos e de
te.... Ou seja, quem exerceu por dois períodos o seus respectivos grupos de apoio. Afinal, alterações
mandato de Presidente, ainda que não consecutiva- constitucionais não podem e não devem ocorrer a
mente, não poderá voltar a exercê-lo nunca. partir de uma visão apenas conjuntural, para atender

No plano dos princípios, a idéia de se permitir a a interesses circunstanciais, dentro de um horizonte
reeleição se apóia no princípio da soberania popular, estreito.
expressa pelo voto da maioria, capaz de reconduzir Votar e aprovar uma proposta, como esta da
ao mesmo cargo do detentor atual de qualquer man- reeleição, apenas para atender, neste ano de 1996,
dato. No entanto, a idéia do revezamento no poder aos Governadores e ao Presidente da República em
se apóia firmemente no princípio, também democrá- exercício, configura um ato de casuísmo e fisiologis-
tico, da igualdade entre os cidadãos. Nas suas ori- mo que a Nação, futuramente, lamentará.
gens gregas, o princípio da igual capacidade dos ci- Era o que tinha a dizer.
dadãos ~a~ o,exercício do pode~ público era ~onsi- O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia
derado tao Intn~.eco à demo~r.acla, que parecia na- o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs.
tural qu~. um regime demo~r~tlco se paut~sse pelo Deputados, somente com uma política de pesca de-
preenchimento de cargos publlcos por sorteio. finida o Governo Federal evitará o naufrágio desse

srªs e Srs. Deputados, parece-me que o as- segmento industrial brasileiro.
sunto da reelei?ão não es~á sendo disc~~ido. e~ t?da É lamentável que o Brasil, com seus 7 mil qui-
a sua complexidade. Por ISSO me permitir vir a tnbu- lômetros de litoral, com seu vasto território marítimo,
na tecer essas considerações. ~spero q~e ~:>utros, participe com apenas 0,6% da produção mundial de
mais informadc:s, ve~h~m tambem. contribUir para pescado, resultante do abandono a que o Govemo
que o debate nao se limite a generalidades em defe- relegou o setor pesqueiro do País.
sa de posições políticas tomadas previamente. M . t . d ' b P ,

ais preocupan e aln a e sa er que o ais
Sabemos, por exemplo, que a reeleição do está no fronte do Atlântico Sul sem armas para evi-

Presidente passou a ser permitida, recentemente, na tar que as grandes corporações pesqueiras interna-
Argentina. Mas não conhecemos uma análise objeti- cionais, como as do Japão, Rússia e Coréia, engu-
va do efeito da permissão sobre o sistema político Iam, de vez, o pequeno e quase artesanal produtor
do país vizinho. Claro que é muito cedo para se ter brasileiro.
uma avaliação definitiva do resultado da m~d~nça. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, há mui-
N? enta_nto, em ne~hum caso ~odemos nos.llmltar a to vimos lutando, nesta Casa, pela criação da Secre-
aflrmaçoes generallzant?s cio tipO A Argentina, ado- taria Nacional da Pesca, órgão que, entendemos,
t~u recentement~, log~ e bom, ou logo é mal. E pre- poderá dar novos horizontes ao setor.
CISO estudar as sltuaçoes. Estamos nos esforçando para tentar reconhe-

Ainda assim, mesmo numa primeira análise, cer a boa intenção do Governo em criar o Grupo
não deixa de ser preocupante a informação, veicula- Executivo do Setor Pesqueiro, mas não fazemos
da pelos jomais, de que, na Argentina, ~á se ~s!á porque temos certeza de que este órgão não tem as
discutindo a possibilidade de uma terceira el«:;lçao dimensões de que o setor ;:>esqueiro precisa. Ele
consecutiva para a Presidência da República. E um não atende ao que a maioria do segmento deseja:
indício de que um sistema de equilíbrio de poderes uma política capaz de solucionar os problemas
pouco estruturado não pode se arriscar a desequili- emergentes.
brar-se a favor de seu pólo mais poderoso. Cabe lembrar que a Síndrome da Vaca Louca

Em qualquer caso, não posso finalizar essas é apenas um aviso de quantas outras pragas podem
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se abater sobre a pecuária e a cultura animal. E sa- (SUDEPE), encarregada de fomentar as operações.
bemos que, enquanto o gado está sendo dizimado O Estado assumia, então, o paradigma do paterna-
nos pastos da Europa, o oceano guarda fontes ines- Iismo.
gotáveis de alimentos, e o Brasil tem supremacia Hoje, a pesca brasileira pede socorro e os ecos
neste quinhão que, no entanto, não pode ser explo- mal conseguem ser ouvidos a quilômetros de distân-
rado, porque o Governo não tem uma política defini- cia do Planalto Central. O País parece minimamente
da para tanto. interessado em domesticar uma vocação de extrair

Mais uma vez, Sr. Presidente, dirijo veemente do mar alimento e matéria-prima de alto valor co-
apelo ao Presidente Femando Henrique Cardoso, mercial. Ao atingir maioridade, no início da década
para que atenda aos anseios do setor pesqueiro na- de 80, o pai abandonou a filha e esqueceu de trans-
cional e determine a criação, no Ministério da Agri- ferir o dote prometido. Sem crédito, s.am pesquisa,
cultura, da Secretaria Nacional da Pesca, conforme sem incentivos e sem endereço. Extinta a Sudepe, a
emenda que já apresentamos a catorze reedições pesca passou a ser controlada pelo Instituto [3rasilei-
da medida provisória que trata da reestruturação do ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
Ministério. váveis (IBAMA). O órgão, mais voltado às questões

Não podemos ficar na dependência de um gru- preservacionistas do que aos aspectos econômicos,
po para decidir sobre uma questão de primordial im- canalizou esforços para conter a morte dos peixes,
portância para o País, que é a exploração racional sem constatar que morria, afogada num mar revolto,
de nosso potencial marítimo e da nossa produção de a estrutura criada para atender ao chamamento do
pescado. Governo. O máximo que se atingiu foi a produção

Solicito seja transcrito nos Anais desta Casa recorde de um milhão de toneladas - exatamente a
artigo de autoria do Sr. Giacomo Vicente Perciavalle, metade do volume previsto.
Presidente do Sindicato da Indústria da Pesca de Desprovido de petrechos indispensáveis, o se-
Itajaí, cujo título é "Receita de Peixe Escaldado·. tor insistiu em lançar seus anzóis em pescarias de

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- resultados cada vez mais frustrantes. A produção
DOR: nacional nos últimos tempos, não ultrapass::l 700 mil

toneladas por ano, numa prova de que houve des-
RECEITA DE PEIXE ESCALDADO vios.

"O mar não está para peixe". Se o antigo adá- A frota jogou âncoras. O preço do óleo diesel
gio popular se explica a diversos setores da econo- marítimo no Brasil é igual ao do automotivo, custa
mia brasileira, hoje mergulhados num oceano de difi- 360 dólares por tonelada. A Argentina adota 200 dó-
culdades, serve bem para definir a situação da pes- lares por tonelada e, no ano passado, exportou
ca, que perdeu o leme em meio à tormenta e ficCllU à 108% mais peixe do que came bovina e derivados.
deriva, enquanto outros setores sequer imaginavam Há cerca de 5 anos apresentava produção de pes-
a proporção da tempestade que se aproximava. Por cado bem inferior diante da nossa. O que é pior,
isso ela é um ótimo exemplo para todos refletirem está alimentando o parque brasileiro de conservas.
sobre o momento em que vivemos. Sem sair dos limites do Mercosul, são detecta-

Eleita filha predileta do Governo Federal na dé- das disparidades flagrantes. No Brasil, o produtor
cada de 60, a pesca conseguiu, naquela época, con- paga, na aquisição de insumos nacionais, 17% de
quistar lugar de destaque em programas institucio- ICMS, de 10% a 20% de IPI e 2,65% de PIS/Cofins.
nais de desenvolvimento econômico. Mas acabou Nos vizinhos Uruguai e Argentina, essa tributação
herdeira de uma orfandade inesperada. Os investi- inexiste. No que se refere à importação, novamente
dores subiram a bordo de uma embarcação furada, o Brasil navega contra a correnteza, não permitindo
no momento em que confiaram nas promessas do o ingresso de barcos e aplicando, sobre matérias de
Governo e foram capturados por uma rede de engo- pesca, 17% de ICMS, de 14% a 58% de imposto de
dos. Ele lançou atrativas iscas, traçando meta de importação, de 10% a 20% de IPI.
produção de dois milhões de toneladas de' pescado Agora o Governo acena com liberação de cré-
anuais, com investimentos da modernização da fro- dito para diferentes setores econômicos. Repetindo
ta, pesquisa, incentivos fiscais, linhas de crédito o conto de 30 anos atrás, anuncia financiamento
para as atividades pesqueiras. Assim, adotava um para a pesca. A medida surgiu como tábua de salva-
setõr para o qual prometia recompensar. Criou a Su- ção e confiamos na possibilidade de emergir da cri-
perintendência para o Desenvolvimento da Pesca se. Nova decepção: sob argumento de que todo o
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dinheiro disponível foi absorvido pelo setor agrícola, de tudo, mantido a estabilidade-"econômica, com ine-
a equipe econômica negou a possibilidade de recu- gáveis benefícios para as camadas mais pobres. E
peração do fôlego. também o de ter proposto uma ampla reforma do

Para sair do fundo, é preciso muito mais do Estado e das regras econômicas que são necessá-
que uma onda de empolgação. É imprescindível: rias, urgentes e modemizantes.
saldar dívidas, sanear as empresas, contar com estí- Mas não basta. Cresce a impaciência com o
mulos institucionais, investir em altemativas de pro- abandono da agenda social, tão nítida e claramente
dução como a aqüicultura sustentada por tecnologia definida no discurso de posse do presidente Fernan-
adequada. De caniço e samburá, os empresários do Henrique Cardoso. Foi ele quem apontou a "falta
tentam fisgar recursos capazes de impulsionar a de justiça social "como" o grande desafio do Brasil
pesca e fazê-Ia zarpar rumo a horizontes mais pro- neste final de século". FHC convocou, então, "um
missores. Protagonistas de um drama, cuja solução grande mutirão nacional para varrer do mapa do
parece estar mais perto do que pensamos, o setor Brasil a miséria e a fome".
amarga a triste realidade de ter caído no conto do É mais do que tempo de transformar a retórica
peixe frio. palaciana em prática de govemo. No que se refere à

O SR. ELlSEU PADILHA (Bloco/PMDB - RS. miséria absoluta (caracterizada por renda inferior ao
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. necessário para alimentar-se e à família), um estudo
Deputados, em editorial publicado na Folha de S. do Banco Mundial, recentemente resumido pela Fo-
Paulo edição de domingo, cujo título é O outro lado lha, mostra que, com apenas 0,7% do PIB ao ano (o
da moeda, ficou comprovado que o que vimos em que equivale hoje, grosso modo, a R$4,2 bilhões),
Eldorado dos Carajás, em Corumbiara, em Vigário seria possível retirar da marginalidade absoluta to-
Geral, na Candelária e nas esquinas das grandes ci- dos os 7 milhões de miseráveis que maculam de
dades do País, é reflexo da grande dívida social que vergonha o mapa do Brasil.
nós, o Estado brasileiro, os que fazem parte dos Po- Não é uma quantidade assombrosa de recur-
deres Legislativo e Executivo, temos a responsabili- sos. Ainda mais se comparada ao fato de que, para
dade de resgatar perante a sociedade brasileira. auxiliar o sistema bancário em dificuldades, o gover-

Solicito, Sr. Presidente, que o referido editorial no vai alocar uma quantia aproximadamente três ve-
seja transcrito nos Anais da Casa e divulgado no zes maior.
programa A Voz do Brasil e no jomal Hoje na Câma- Esse contraste mostra que se trata de definir
ra. prioridades. E o próprio presidente, pelo menos na

EDITORAL A QUE SE REFERE O sua posse, disse que a prioridade é enfrentar a mi-
ORADOR: séria e a fome. Urge voltar a ela e, mais do que isso,

sair do mero discurso.
O OUTRO LADO DA MOEDA Esta Folha reconhece, como é óbvio, que o

O tecido social brasileiro está chegando ao seu desafio é imenso e árduo. Mas, a partir do pressu-
ponto limite de esgarçamento. Dívida social, uma ex- posto de que é também de urgência inquestionável,
pressão que nasceu com sabor acadêmico para de-inicia a partir do próximo domingo uma série de re-
signar as brutais carências do país nessa área, ga- portagem e editoriais que tentarão ir além da crítica
nha, cada vez mais, rostos e locais concretos: os fácil.
mortos de Corumbiara e Eldorado dos Carajás, de ~niciativas que dependem apenas de deci-
Vigário Geral e da Candelária, os mortos-vivos que são política para serem implementadas. Um exem-
desfilam sua condição subumana em cada uma das pio é o chamado Imposto de Renda negativo, uma
esquinas das grandes cidades e, crescentemente, tese que tem aceitação à direita e à esquerda, que
das cidades médias. permitiria dar uma renda mínima aos que hoje vege-

O caminho fácil, mas demagógico, já ensaiado tam na miséria absoluta.
pelos que imaginam beneficiar-se eleitoralmente de Mas há também ações indispensáveis nas
uma situação como essa, é o de culpar o governo de áreas de educação e saúde, sem as quais o ciclo da
turno pelas mazelas acumuladas há décadas, talvez miséria se etemiza. Crianças cujas mães se alimen-
séculos. tam mal, para dizer o mínimo, terão imensas dificul-

É inegável que a atual administração tem sua dades de aprendizado, quando há consenso hoje de
parcela de culpa, pelo menos por inação. Ainda as- que o grande ativo de qualquer país no mundo glo-
sim, deve-se reconhecer-lhe o mérito de ter, acima balizado é o conhecimento.



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

ELDORADO, TERRA SEM JUSTiÇA

Venho de Eldorado dos Carajás com o cheiro
da morte. Com a alma.vazia e amargurada. Nunca vi
tanto terror, desespero e angústia. Mas, para meu
espanto, não encontrei ódio. Apenas a revolta de
trabalhadores querendo o atendimento de seu direito
à terra.

A impunidade é onipresente e onipotente. Re
vela-se por meio do poder de vida e morte da Polícia
Militar do Pará e do latifúndio.

Não existe Justiça, governo ou Parlamento.
Muito menos presidente da República. Apenas a pis
tolagem bandida e a oficial. O latifúndio manda na
polícia, na Justiça e no governo.

O pior é que o Brasil é apenas uma versão am
pliada de Eldorado. Com Vigário Geral, Carandiru e
Candelária. Todos massacres igualmente impunes,
como Corumbiara, que não resultaram em reforma
agrária ou punição dos assassinos fardados e do la
tifúndio.

Pelo contrário, serviu para que se tentasse a
incriminação do MST, sua deslegitimação e para
que o governo FHC fizesse propaganda de que es
tava fazendo reforma agrária.
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Há também que se enfrentar a questão da ter- A responsabilidade política e social, ética e hu-
ra, sabendo-se que todos os países que se desen- mana dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislati-
volveram ou estão se desenvolvendo no mundo - vo é incontestável. E o primeiro responsável é o pre-
dos Estados Unidos no século passado aos tigres sidente da República, que se elegeu prometendo co-
asiáticos de hoje - fizeram algum tipo de reforma locar a justiça social e a questão da reforma agrária
agrária. como prioridades em seu governo.

Já passa da hora de resgatar a dívida social. A reforma agrária depende do governo federal
Ou se começa a fazê-lo já ou o país estará condena- e de sua maioria no Congresso Nacional, pau para
do a ouvir, a cada posse presidencial, o lamento: toda obra, menos para fazer justiça social.
Falta justiça social. Na ausência de ações, o lamen- Desde setembro do ano passado, após o mas-
to v~i se transformar na deplorável certeza de que o sacre de Corumbiara, o Fórum da Reforma Agrária
país se dividirá em duas partes irreconciliáveis: uma, vem exigindo do governo FHC medidas simples e
capaz de engajar-se no processo de globalização, e, objetivas para realizar a reforma agrária: recursos,
outra, excluída até dos requisitos mínimos de cida- desapropriaçõas, assentamentos e apoio técnico e
dania em sua própria pátria. financeiro.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem "reví:
Os meios legais já estão no Congresso. São os

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- projetos de lei sobre rito sumário e despejo, além
dos, desejo apenas solicitar que seja transcrito nos das leis visando acabar com a impunidade das Polí-
Anais da Casa artigo de autoria do ex-Deputado Fe- cias Militares.
deral e atual Presidente do Partido dos Trabalhado-
res, José Dirceu, intitulado Eldorado, terra sem justi- Os recursos para a reforma agrária também fo-
ça, publicado no jornal Folha de S. Paulo em que ram previstos para o orçamento de 96. Mas o gover-
analisa o ocorrido em Eldorado dos Carajás e traz no FHC não apoiou a tramitação desses projetos de
uma série de dados para que esta Nação efetivamente lei, seu ministro da Justiça não priorizou a punição
nunca mais venha a assistir a fato semelhante. dos responsáveis pelo massacre de Corumbiara e,

• pior, os recursos orçamentários para a reforma agrá
ria foram cortados de R$6 bilhões para R$1,2 bilhão.

O descaso do governo FHC não parou aí. Após
a demissão de Francisco Graziano, no também im
pune episódio da escuta telefônica do chefe do ceri
monial do presidente FHC, o Incra ficou seis meses
sem presidente. Com todo esse desleixo, FHC não
pode deixar de ser responsabilizado.

A luta pela reforma agrária revela que nossa
polícia e nossa Justiça representam classes, estão
supordinadas ao latifúndio. Que a bancada parla
mentar ruralista-latifundiária domina e chantageia
não só o governo e o Congresso, mas o país.

Revela que as Polícias Militares não podem
continuar existindo com seu poder ilimitado, inconsti
tucional, sua violência desmedida, sua impunidade,
agindo como polícia política, fazendo espionagem,
infiltrando-se nos movimentos políticos e sociais,
como fez o Serviço Reservado da PM do Pará. Es
pionou, identificou e ordenou a execução dos líderes
dos sem-terra.

Além de acabar com os serviços reservados da
PM é preciso iniciar uma mudança constitucional
para estadualizar, desmilitarizar e unificar as polícias
no Brasil, pondo fim ao fórum privilegiado de que go
zam e acabando com essa herança maldita da épo
ca ditatorial.
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Não há meio-termo. Ou se faz a reforma agrá
ria ou não se faz. Ela é um processo social, cultural
C~ político.

Não é uma operação econômica, não cajJe nas
análises dos nossos tecnoburocratas, dos nossos
cientistas políticos e economistas. Milhões de ho
mens e mulheres querem a terra para produzir ali
mentos, vida. Querem emprego para produzir rique
zas sociais. Têm a esperança e o sonho de justiça e
de dignidade que constroem as grandes nações.

Ela, e tão-somente a reforma agrária, pode co
meçar a mudar nosso Brasil, autoritário, elitista e in
justo.

Na viagem de volta de Eldorado para São Pau
lo pensei com dor e angústia que a reforma agrária é
nossa única oportunidade de evitar no Brasil confli
tos como os da Bósnia, do Líbano e da Tchetchênia.

Nossa única saída, portanto, é organizar fóruns
de apoio à reforma agrária, promover atos e manifes
tações em todo o país. Cabe à sociedade exigir do
Congresso e do governo a formulação e desencadea
mento imediato de um amplo plano de ação e assenta
mento visando a reforma agrária em nosso país.

A palavra de ordem é uma só: todo apoio ao
MST e terra para quem quer trabalhar e produzir
vida.

O SR. ANTÔNIO DO VALLE (Bloco/PMDB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr-s e Srs. Deputados, o contribuinte que se cui
de. A dívida interna brasileira (dos Governos Fede
ral, Estadual e Municipal) aumentou mais de 30% no
ano passado em comparação com 1994 e ultrapas
sou R$200 bilhões, representando 31 % do PIB. E,
devido ao esforço fiscal iniciado pelo Governo do ex
Presidente Fernando Collor, e aprofundado no segun
do ano da administração Itamar Franco, que produziu
um encolhimento nas dívidas do setor público, o verti
ginoso aumento não teve efeitos mais devastadores.

Com a chamada "crise financeira do Estado", o
dinheiro público parece destinado a cobrir basica
mente três tipos de despesas: os salários dos servi
dores públicos ativos e inativos, os benefícios do
INSS e os juros da dívida externa e interna (estes,
em média, de 35% a 40% ao ano, dentre os mais
elevados do mundo). As somas arrecadadas não
são mais revertidas em obras de infra-estrutura ou
para os setores de segurança, educação e saúde...

A impressionante evolução da dívida dos Go
vernos Estaduais foi analisada pelo Banco Mundial,
tendo sido o estudo publicado em novembro último.
Ele mostra um quadro inquietante: dois terços da dí-

vida estão concentrados nos Estados mais ricos do
País: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Ge
rais e São Paulo (de longe o mais endividado, com
cerca de 60 bilhões). O estudo lembra que em janei
ro de 1995, os novos Governadores assumiram e
herdaram uma dívida de R$95 bilhões, quase o
equivalente à dívida interna federal e do Banco Cen
trai, e a inadimplência chegava perto da metade
desse valor. Um ano mais tarde, a situação piorou
significantemente, as dívidas superaram o valor das
receitas, e a bola de neve acabará caindo sobre o
Governo Federal e, finalmente, sobre o cidadão co
mum, uma vez que, nos últimos anos, os estrangula
mentos de Iiquidez dos Estados estão sendo resolvi
dos com a transferência da responsabilidade desses
débitos para o Tesouro Nacional ou o Banco Central.

O Governo Federal é o avalista dessa gastan
ça sem limite e, indiretamente, o maior credor das
Unidades da Federação. Juros não pagos vão sendo
capitalizados, e o estoque das dívidas torna-se cada
vez maior e mais difícil de honrar, ameaçando seria
mente o programa estabilizador da economia im
plantado com o início do Plano Real.

A rolagem das dívidas tem servido para tirar o
Estado do sufoco imediato. Contudo, antes de hon
rar os compromissos facilitados que acabou de as
sumir com o Governo Federal, ele se aproveita de
brechas na legislação que lhe permitem contrair no
vas dívidas.

O próprio Banco Mundial reconhece que as op
ções para mudar esta situação são difíceis: se o Go
verno Federal apertar demais, os Estados são leva
dos à bancarrota, com conseqüências muito graves
para o sistema financeiro nacional e o conjunto da ~

economia. Mas, se o Governo não tomar medidas
duras, ele que ficará quebrado, o que se traduziria
em corte drástico dos gastos federais, aumento de
impostos e recurso a financiamentos inflacionários,
sendo novamente perdedor o cidadão comum.

O endividamento estadual está constituído por
cinco fatores, dois sob razoável controle: a dívida
externa controlada a partir de 1989, no período em
que os recursos no exterior para Governos Esta
duais eram muito difíceis; e a dívida junto a credores
externos e bancos oficiais federais, assumida pelo
Governo Federal reescalonada.

O Governo Central assumiu o estoque da dívi
da externa dos Estados em 1989, e reescalonou o
pagamento em vinte anos, com cinco de carência,
mantendo as taxas de juros originais dos contratos.
Em 1993, com a Lei nº 8.727, foi a vez de as dívidas
coni os bancos oficiais federais serem reescalona-
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das -por vinte anos. A legislação permitia, entretanto,
uma brecha: os Estados comprometeriam apenas
9% das receitas líquidas (o limite seria aumentado
mais tarde para 11%) com o pagamento do serviço
da dívida. O que excedesse esse limite seria deixa
do para um futuro acerto nos dez anos posteriores.

E a diferença entre o que recebe dos Estados
e as obrigações junto a credores externos e bancos
federais foi um ônus para o Tesouro Nacional. Mas
são os outros três blocos de dívidas que constituem
o grande problema, em decorrência do rápido cresci
mento:

- os empréstimos tomados junto a bancos co
merciais controlados pelos Estados;

- a dívida de emissão de título dos Tesouros
Estaduais; e

- a chamada dívida flutuante, que consiste em
uma série de expedientes que permitem aos Esta
dos fugir do controle do Governo Federal.·-··

A dívida financiada por títulos é dominada pe
los Estados mais ricos (MG, SP, RS). Os papéis são
subscritos pelos bancos comerciais e vendidos a
bancos privados e investidores.

Em 1995, os bancos privados começaram a
evitar o carregamento desses papéis, e a saída foi o
Governo Federal. Os papéis dos Estados ficaram na
Carteira do Banco Central que os trocou por Letras
Série Especial, facilmente aceitas pelo mercado e a
taxas mais baixas que as do risco do Governo Esta
dual.

O terceiro bloco é composto, entre outros, de
atrasos de pagamento a fornecedores e ao funciona
lismo, que acabam sendo uma maneira para finan
ciar o déficit. Uma forma comum de endividamento
está nas obras públicas, onde as empreiteiras to
mam financiamento junto ao banco, e o Estado se
compromete a pagar à empresa o serviço da dívida.
Como o Estado não é confiável, ela infla os preços
da obra para neutralizar o risco adicional.

Medidas têm sido tomadas pelo Banco Central
com o intuito de combater este endividamento cres
cente, tais como, proibição ao Estado de captar re
cursos de seu próprio banco e restrições à renova
ção de créditos por bancos privados, limitação de
novas emissões de títulos da dívida estadual, exceto
para pagamento de decisões judiciais, etc.

Medidas sem sucesso por não tratarem do
crescimento do estoque da dívida com a capitaliza
ção dos juros vincendos e com os bancos estaduais;
e por terem deixado brechas que permitem os Esta
dos endividar-se tão logo a crise imediata estiver su
perada.

O estudo do Banco Mundial recomendou mu
danças estruturais na gestão dos Estados e no
acesso ao crédito e a interrupção do crescimento do
estoque das dívidas, o que implica cortes profundos
de gastos com investimentos, pessoal e subsídios,
reforma administrativa, previdenciária e o estabeleci
mento de uma âncora fiscal: só gastar o que se arre
cada.

Mas se os Estados se endividaram descontro
ladamente e estouraram os Orçamentos, a União
não ficou atrás. As despesas com o funcionalismo
público se aproximam de R$40 bilhões em 1995, os
gastos com os benefícios da Previdência Social au
mentaram 30% em termos reais com relação a 1994
e as despesas com juros aumentaram 49%. O saldo
da dívida mobiliária federal subiu de R$65,5 bilhões
em 1994 para R$108,58 bilhões em dezembro de
1995, déficit gerado pelo déficit de caixa do Tesouro
Nacional e as altas taxas de juros. As receitas conta
bilizadas no caixa do Tesouro somaram R$90,789
bilhões e as despesas R$94,878 bilhões.

Outro fator de endividamento do Governo Fe
deral é a manutenção de privilégios, em contradição
com o pressuposto da economia liberal, que estabe
lece a igualdade de condições para que os agentes
econômicos concretizem seus projetos e os desen
volvam.

O acordo do Banespa é um exemplo da gene
rosidade do Govemo da União com alguns parcei
ros. Sobre uma dívida de R$7,5 bilhões serão cobra
dos do Governo de São Paulo juros de 6% ao ano,
enquanto o Tesouro (o contribuinte) capta esses re
CllrsOS pagando taxas de aproximadamente 35% em
média ao ano.

Somando isto aos R$7 bilhões da troca das dí
vidas dos agricultores com os bancos, aos R$2 bi
lhões para as dívidas estatais do Banco do Brasil,
aos R$2 bilhões do débito da Marinha Mercante
com os bancos sem falar nos R$5,6 bilhões utiliza
dos na compra do Nacional pelo Unibanco, temos
um festival de gastos 'que nada têm a ver com a filo
sofia liberal e muito contribuem para o atraso do
País.

Devo frisar aqui também que a avalancha do
capital especulativo, atraído pelos juros de agiota
gem, elevou nossas reservas monetárias para
US$50 bilhões, mas teve conseqüências negativas,
sobre a dívida mobiliária federal, uma vez que todo o
dinheiro que entra na economia precisa ser enxuga
do para não pressionar a base monetária e isto é fei
to com a emissão de novos títulos.
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Finalmente, o calote de que o Governo da
União é objeto por parte de instituições públicas
pode ser apontado igualmente como outro fator de
terminante no desequilíbrio do setor público.

Um levantamento recente feito pelo nobre Se
nador Ney Suassuna indicou um total de R$177 bi
lhões sob forma de dívidas junto ao Governo Cen
traI. Na Procuradoria da Fazenda existem 1,5 milhão
de processos de cobrança de impostos que corres
pondem a R$60 bilhões; na Caixa Econômica Fede
ral, encontra-se a maior parte dos débitos, da ordem
de R$70 bilhões (R$40 bilhões referentes ao antigo
BNH); no Banco do Brasil, existem R$42 bilhões,
sendo R$4,1 bilhões em empréstimos e financia
mentos para a iniciativa privada; no INSS, a dívida é
de R$35 bilhões (R$25 bilhões da iniciativa privada,
relativos à arrecadação previdenciária).

O controle dos gastos no âmbito federal, esta
dual e municipal precisa de vontade política. No en
tanto, a análise da atual situação brasileira mostra a
resistência de Prefeitos, Governadores e do próprio
Governo Federal para efetuar esses cortes necessá
rios e urgentes.

Os crescentes déficits orçamentários surpreen
deram o próprio Governo e para sua cobertura será
pedida, com certeza, a colaboração do cidadão co
mum, através de mais impostos, que, poucas vezes,
são revertidos em investimentos sociais ou em estí
mulo para a produção.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, na semana passada, dia 16 de abril, falan
do aos generais recentemente promovidos e aos Mi
nistros Militares emitiu conceitos estranhos sobre o
papel das Forças Armadas em nosso País. Descon
siderando o que diz a Constituição a respeito, o Pre
sidente negou-a liminarmente e, com ares de quem
está interpretando por conta própria as exigências
dos novos tempos, anunciou que iria transformar as
Forças Armadas brasileiras em polícia de elite, es
pecializada no combate ao narcotráfico.

Pouco antes de o Presidente falar, o General
de-Exército Délio Monteiro, Chefe do Estado-Maior
do Exército, como se estivesse prevenido do que
aconteceria, advertiu preventivamente aos que cha
mou de "estudiosos e pensadores, alguns inexpe
rientes nesses assuntos", que apresentam "propps
tas de reformulação e reorganização das Forças Ar
madas brasileiras". O Gen. Délio, se de nada sabia,
revelou-se um bom previsor de fatos.

Levar as Forças Armadas, como disse FHC, a
"atuar como o poder de combate necessário", "sem
poupar munição", na luta contra o narcotráfico é, de
saída, pretender alterar a função constitucional das
Forças Armadas e, no mesmo ato, mudar toda a
concepção estratégica de defesa nacional vigorante.
Tudo isso é muito grave.

Contudo, a gravidade do que disse FHC é mui
to maior por não ser esse seu pensamento original,
nem tem matriz brasileira. Provém ele dos EUA, a
quem o Presidente vem crescentemente se subme
tendo.

Os EUA, ciosos de manter sua posição de po
tência hegemônica e polícia do mundo, desde o de
saparecimento da-URSS, sustentam o ponto de vista
de que as Forças Armadas latino-americanas já não
têm inimigo estratégico, por isso que deveriam bus
car novas funções. Estudos diversos já circulam a
respeito, como por exemplo o livro Os Militares e a
democracia: futuro das relações civis-militares na
América Latina, de responsabilidade do governo
americano, publicado em 1990. Seus dezessete ca
pítulos são extremamente elucidativos, com passa
gens como essas:

"A preparação para a nova era exige a
reestruturação total das instituições militares
latino-americanas, sob supervisão dos
EUA...•

E esta:

"Deve-se definir para os militares da
América Latina uma nova missão, mais es
treita... a de converter-se em gendarmaria
nacional com treinamento especiaL"

A revista Executive Inteligence Review, de
Washington, edição de maio/junho de 1992, divul
gando estudos do Departamento de Estado america
no sobre as Forças Armadas latino-americanas, diz:
"Urge definir para os militares latino-americanos uma
nova missão de menor magnitude".

É grave, mas o Presidente FHC, com seu dis
curso do dia 16 passado, engaja-se na busca dessa
"nova missão de menor magnitude" para as Forças
Armadas, atrelando-a à política neoliberal dos cen
tros de poder do mundo, mesmo que bata de frente
com os interesses nacionais.

Quando, em meados de 1992, este Parlamen
tar tomou conhecimento de que houvera no Colégio
Interamericano de Defesa um Simpósio das Forças
Cominadas Interamericanas, no qual esteve em pau
ta a transformação das Forças Armadas latino-ame
ricanas em forças especiais de combate ao narcotrá-



Outra questão a ser feita à Petrobras: se o que
está faltando é álcool anidro, não seria lógica, a im
portação desse produto, ao invés do MTBE? Outra
alternativa não seria a desidratação do álcool hidra
tado, uma vez que não há notícia da falta desse
combustível?

Sabemos, srªs e Srs. Deputados, que dificil
mente a Petrobras terá respostas a essas questões.
A Petrobras não tem interesse em apoiar o Proál
cool. Pelo contrário, desde o final da década de 80,
há uma guerra declarada dessa empresa contra o
Programa do Álcool, com a adoção de medidas que
ameaçam inviabilizá-Io, tais como a mudança da pla
nilha de cálculo do preço do álcool e o achatamento
do preço da cana-de-açúcar.

Em relação à utilização do metil-tércio-butil-éter .
- MTBE -, há várias restrições. Uma delas diz res
peito a seus efeitos sobre a saúde humana. Nos Es
tados Unidos, onde ainda é utilizado, o MTBE foi
proibido em diversos Estados, após o Departamento
de Saúde daquele País ter constatado que o produto
provoca náuseas, dor de cabeça, é tóxico e compõe
se de agentes cancerígenos.

Também com relação aQ meio ambiente, o
MTBE apresenta efeitos nocivos. O MTBE, como o
álcool, é um composto oxigenado, e sua adição à
gasolina tem como função a oxigenação do combus
tível, substituindo o chumbo tetraetila como antideto
nante. Dessa forma, a gasolina fica menos polL!ente.
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fico e onde, a título de exemplo, estudou-se a ocu- sa questão que deveriam ser tratados pelas esferas
pação da Amazônia brasileira, imediatamente enca- competentes do Governo Federal com maior serie-
minhei requerimento de informação aos comandos dade.
das' três Armas e ao Estado-Maior das Forças Arma- O primeiro diz respeito à justificativa apresenta-
das do Brasil. As respostas vieram, das quais desta- da para tal substituição. Alega a Petrobras que há
co a do EMFA, assinada pelo Gen. Antônio Veneu, carência de álcool anidro. Entretanto, afirmam os
em 2 de setembro de 1992: produtores de álcool que não há falta do produto. A

1- o simpósio existiu e contou com a participa- propósito, o jornal O Estado de S.Paulo, de 23 de
ção de brasileiros; abril traz matéria onde se afirma que numa distância

2- literalmente, a hipótese de intervenção mili- de apenas 50 quilômetros de Ribeirão Preto podiam
tar da Força Interamericana no Brasil, dentre outras, ser encontrados, na semana anterior, pelo menos 20
foi de fato levantada, como sugestão para trabalhos milhões de litros de álcool. Também na Usina da Pe-
escolares de planejamento; dra estavam 3 milhões de litros de álcool. Fica então

3- ainda literalmente, "a razão apresentada... a pergunta: por que a Petrobras não foi buscar esse
foi a pretensa devastação da floresta amazônica e a combustível?
intervenção se faria para impedi-Ia". A resposta da Talvez a resposta a essa questão seja a dívida
EMFA afirma que a "posição assumida pelos repre- de 200 milhões de reais que a Petrobras tem para
sentantes brasileiros foi, de c.ontestação"imediata à com os produtores de álcool.
proposta, alertando que o Brasil é um"país muito di- Contraditoriamente, porém, a Petrobras conse-
ferente do Panamá ou de Granada, para deixar-se guiu os recursos suficientes para a importação de
invadir impunemente, e que a guerra na selva não 128 milhões de metros cúbicos do famigerado
poderia ser confundida com a guerra no Golfo, haja MTBE. Um navio de MTBE a Petrobras trouxe para
vista o acontecido no Vietnã". . cá.

Assim, Sr. Presidente, quando inexperientes
assumem o pensamento estratégico de nação hege
monista e deitam falação sobre problemas cruciais
de nossa defesa, o sentimento nacional entra em
alerta a reage fortemente, porque as fronteiras de
soberania estão emaçadas.

É claro que, em face das dimensões atingidas
pelo narcotráfico - e só chegou a esse ponto graças
ao grande e rico mercado consumidor ar.lericano -,
é necessário às Forças Armadas derem às policiais
federal a militar suporte logístico, de informações e,
excepcionalmente, por tempo limitado, e, quando for
o caso, de ação, na luta contra os narcotraficantes.
Mas isto já está sendo feito há bastante tempo. Não
é disso que o Presidente FHC falou. A sua fala se in
sere na visão estratégica americana, que é a da he
gemonia dos EUA e de submissão da América Lati
na, inclusive do Brasil. Daí o nosso protesto e o re
querimento de informações que hoje apresentamos
a esta Casa, solicitando do Ministro-Chefe do Esta
do-Maior das Forças Armadas maiores esclareci
mentos acerca das novas atribuições anunciadas
pelo Presidente da República para as Forças Arma
das de nosso País.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o assunto que me traz a esta tribuna é
a utilização do MTBE como aditivo à gasolina, subs
tituindo o álcool anidro. Vários são os aspectos des-
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Nos Estados Unidos, esse produto é adicionado à O SR. BETO LÉUS (PSB -. BA. Sem revisão
gasolina na proporção de 12%, atendendo à neces- do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
sidade de compensar as variações de altitude em al- nesta tarde, da tribuna da Câmara, quero deixar ma-
gumas cidades e reduzir os índices de poluição em nifesta minha insatisfação com a política empreendi-
regiões poluídas. da pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. E não

Entretanto, ilustres pares, no Brasil a situação me refiro à política econômica, em que pese a ser a
é outra: a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, estabilidade da moeda o único fator positivo que tal
determina a adição de 22% de álcool anidro à gaso- política tem proporcionado.
Iina. Queremos deixar bem claro que estabilidade

Segundo informações de especialistas, como o obtida por intermédio desse retrocesso ora em-
Dr. Gabriel Murgel Branco, para se atingir o mesmo preendido na área social nada tem de adiantado. O
grau de oxigenação daquele proporcionado pela adi- atual Presidente da República já encontrou essa es-
ção de 22% de álcool anidro à gasolina, seria neces- tabilidade da moeda - trata-se de herança do Gover-
sária a adição da MTBE na proporção de 42%. Isso, no Itamar Franco. Até agora, S. Exª não nos disse a
no entanto, é impraticável devido aos problemas de que veio, principalmente em relação à área social. A
emissão evaporativa e descaracterização da gasoli- política social do País não tem rumo algum, os índi-
na com tamanha proporção de aditivo. ces de miséria e de desemprego têm crescido, o ín-

Portanto, a adição do MTBE na proporção de dice de mortalidade infantil e o de analfabetismo
12%, conforme cogitado pela Petrobras, é apenas neste País, que já eram elevados, tendem a elevar-
uma imitação do que é praticado nos Estados Uni- se a cada dia.
dos, não atendendo à questão ambiental ou, ainda, Esta não é uma política perniciosa empreendi-
às necessidades dos motores brasileiros. A propósi- da tão-somente pelo Presidente Fernando Henrique
to, deve-se ressaltar que, a par de todos os proble- Cardoso. Infelizmente, aqueles que lhe dão susten-
mas para o meio ambiente e para a saúde humana tação nos Governos Estaduais - e cito o meu Esta-
que o MBTE apresenta, essa troca de combustíveis do, a Bahia - também resolveram enveredar pelo
afeta sobremaneira a regulagem dos motores e, em mesmo caminho, o do desenvolvimento econômico,
conseqüência, o consumidor. esquecendo-se das questões sociais. A Bahia hoje

No Brasil, a substituição de álcool por MTBE é, para tristeza nossa, recordista nacional em analfa-
representa uma redução no teor de oxigenação da betismo, tendo superado recentemente o Estado do
gasolina e, portanto, é nefasta ao meio ambiente. Piauí. Somos o Estado campeão brasileiro em pros-
Entendemos que a utilização do MTBE não pode tituição infantil, em percentuais de tuberculose e em
dispensar os estudos de impacto ambiental exigidos leptospirose. Temos proporcionalmente a polícia que
pela legislação em vigor, estudo esses realizados mais mata neste País. Ao contrário do que muitos
quando se propôs a utilização do metanol, exata- pensam, a polícia baiana mata mais do que a do Rio
mente com a finalidade de equilibrar as diferenças de Janeiro e a de São Paulo.
entre a produção e a demanda de álcool. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, há quin-

Finalizando, lamentamos profundamente que o ze dias, fiquei triste ao percorrer o interior da Bahia,
Governo tenha cedido às pressões corporativistas porque constatei que o quadro de miséria se agrava
da Petrobras com o envio da Medida Provisória nº cada vez mais.
1.409, no dia 17 de abril passado, que autoriza a re- A Bahia sofreu novamente os efeitos da seca,
dução do percentual de álcool anidro na gasolina e a e nossa população está relegada ao mais completo
utilização de outros compostos oxigenados. abandono. As pessoas estão deixando suas terras,

Como se diz no jargão esportivo, Sr. Presiden- porque não temos política agrícola no país; estão
te, a bola está no campo - e está conosco. A MP morrendo de desnutrição, porque não temos uma
está aí. Cabe a esta Casa, desta vez, tomar uma política de combate à fome; estão relegadas ao mais
medida e rejeitá-Ia por ser nefasta aos interesses do completo abandono, repito.
Brasil, do meio ambiente e, sobretudo, de 1,1 milhão Fiquei triste ao chegar à pequena América
de trabalhadores ligados ao setor sucro-alcooleiro Dourada - cidade adjetivada de dourada por ter o
que estão perdendo os empregos porque a Petro- sol brilhando com intensidade e pela beleza que lhe
bras tenta de todas as formas possíveis inviabilizar a é natural -, encravada na Chapada Diamantina. Até
continuidade do Proálcool. o presente momento, quando em outras cidades as

Era o que tinha a dizer. crianças estão prestes a concluir o primeiro semes-



Durante o discurso do Sr. Beto Lélis, o
Sr. Ronaldo Perim, 19 Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wilson Campos, 19 Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Sr. Remi Trinta.

O SR. REMI TRINTA (Bloco/PMDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, permitam-me manifestar uma preocupação
que entendo ser da maioria desta Casa e, com cer
teza, também de pais e alunos do ensino fundamen
tai e médio.

Tramita nesta Casa, desde o ano passado,
projeto de lei de nossa autoria que estabelece nor
mas para o processo de adoção e utilização do livro
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tre letivo, em América Dourada as aulas não se ini- didático no ensino fundamental e médio das escolas
ciaram. Então, quando nossos filhos entrarem de fé- das redes pública e privada de todo o País.
rias, provavelmente as crianças de lá ainda não te- Pretendemos, com essa proposição, coibir a
rão ingressado na escola para o primeiro semestre substituição constante dos livros didáticos mais por
de 1996. pressão das editoras do que por motivos técnico-pe-

Da tribuna da Câmara dos Deputados, quero dagógicos. Buscamos tamb{>m cercear a adoção de
rebater essa política perversa e malvada ora exerci- livros descartáveis - aqueles produzidos com a clara
da no Município de América Dourada, que adota o intenção de não serem reutilizados nos anos subse-
mesmo modelo desenvolvido pelo Governo do Esta- qüentes e, assim, assegurar novos negócios.
do, que inclusive é correligionário do Prefeito da Na maioria dos casos, tanto a substituição fre-
mencionada cidade e daquele que preside o País. qüente dos livros didáticos quanto a impossibilidade
Chega de falar em desenvolvimento econômico. de sua reutilização são fruto da ganância de autores
Precisamos, acima de tudo, de desenvolvimento so- e editoras que, sob a alegação de que é preciso
cial. Pretender levar o Brasil para o bloco dos países atualizar o conf1ecimento e modernizar os métodos
de Primeiro Mundo só passa pela mente de louco~. de sua transmissão, mudam a ordem de exercícios

Não alcançaremos tal objetivo enquanto não se ou capítulos, trocam capas e gravuras, acrescentam
combater c desemprego, o analfabetismo, a doença ou suprimem parágrafos e reescrevem textos.
e enquanto não se promover políticas agrícola e Sr. Presidente, não se trata, salvo honrosas ex-
agrária, para que não aconteçam chacinas brutais, ceções, de novos conteúdos, de reais melhorias,
como ocorreu recentemente no sul do Pará. Se qui- que venham a beneficiar a aprendizagem, mas de
serem levar este País para o Primeiro Mundo, de- autênticas maquiagens, que têm por objetivo exclu-
vem, acima de tudo, melhorar o padrão de vida do sivo aumentar despudoradamente os lucros das in-
povo. O nível de desenvolvimento de um país no ce- dústrias gráficas e editoriais.
nário mundial não se mede tão-somente pela situa- Se o Poder Público não tivesse compromissos
ção econômica ou pelo seu PIB, mas sim pela quali- constitucionais com a defesa do consumidor, a redu-
dade de vida de seus habitantes. ção das desigualdades sociais, o sucesso escolar e

Registro, portanto, o nosso repúdio à política a especial proteção da família, tudo bem talvez não
de desenvolvimento exercida pelo atual Governo, houvesse amparo legal para uma interferência mais
que só pensa nas questões econômicas, esquecen- decisiva do que chamam de "livre exercício de uma
do-se das questões sociais. No aspecto econômico, atividadE. econômica".
à exceção da estabilidade da moeda, herdada do Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o pa-
Governo do ex-Presidente Itamar Franco, volto a di- pel do livro didático na aprendizagem e o custo do
zer, não resta absolutamente nada de concreto no material escolar são importantes demais para fica-
atual Govemo. rem entregues apenas às malfadadas leis de mer-

Era o que tinha dizer. cado. Não pode, no caso, a autoridade omitir-se,
deixar milhares de crianças e jovens entregues a
sua própria sorte, passar ao largo do problema do
livro didático.

Na verdade, o livro didático é um recurso indis
pensável tanto para os alunos como para os profes
sores; a aquisição de material escolar pesa enorme
mente no orçamento familiar. Na presente situação,
dificilmente irmãos podem usar os mesmos livros
por vários anos seguidos.

Sr. Presidente é preciso dar um basta às indús
trias das "edições revistas e atualizadas· e do "livro
descartávelu

• É preciso dificultar a substituição de li
vros escolares, exigindo prazos mínimos, justificati
vas técnico-pedagógicas, pareceres prévios dos
conselhos de educação, fiscalização pelos órgãos
competentes. Afinal, o livro didático não pode ser
tratado como uma mercadoria qualquer, ao sabor



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11181

das intenções de grupos empresariais sem maiores "Mãos à Obra, Brasil", as condições miseráveis de
compromissos com a educação do povo. vida afetam o crescimento físico e mental das crian-

Por estas razões, Sr. Presidente, srªs e Srs. ças, e muitas não completam o primeiro ano de vida.
Deputados, confiamos na sensibilidade dos nobres A cada hora morrem trinta crianças com menos de
membros da Comissão de Educação, Cultura e Des- um ano no Brasil e, de cada dez crianças brasileiras,
porto, que, não temos dúvida, aprovarão com a pos- seis com menos de um ano vivem em locais sem sa-
sfvel presteza o Projeto de Lei nº 1.321/95. E pedi- neamento básico. Mas de 15% das crianças meno-
mos aos demais colegas que se juntem a nós nesta res de cinco anos sofrem de desnutrição crônica.
luta por uma polftica do livro didático que atenda de Esta trágica estatística pode ser combatida com pro-
fato aos interesses dos estudantes e tenha por obje- jetos como este e o será, que ninguém tenha dúvida.
tivo principal a melhoria da qualidade do ensino. Também merece aplausos, Sr. Presidente, o

Era o que tfnhamos a dizer. Programa Comunidade Solidária, pela sua capacida-
A SRA. VANESSA FELlPPE (PSDB - RJ. de de realizar, através da aglutinação dos esforços

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e da iniciativa privada e do Governo Federal, coisa
Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade para que para muitos era encarada com extremo ceticis-
congratular-me com a Associação Brasileira da In- mo, sobretudo por aqueles que não compreendem
dústria Farmacêutica - ABIFARMA - com o Progra- que o sonho só é impossfvel pela inércia de quem
ma Comunidade Solidária e com o Ministro da Saú- sonha. Esses mais céticos poderão até dizer que
de pela brilhante iniciativa de parceria que vêm de- essa ação da Abifarma é um ato isolado e sem con-
senvolvendo no sentido de apoiar o Programa de seqüências mais relevantes. Mas na minha ótica
Agentes Comunitários de Saúde. este é o primeiro passo a um chamamento para o

O referido programa, que se assenta em uma cada vez maior envolvimento da sociedade brasileira
efetiva ação de saúde preventiva, há muito já vem nessa difícil luta pela solução dos angustiantes pro-
sendo objeto de elogios e apoiamentos, seja pela blemas de nosso povo.
sua ótica preventiva, notadamente mais eficaz e Como resposta a esses céticos, vou apropriar-
econômica que as práticas curativas, seja pelo bem- me de uma frase que, apesar de sua simplicidade,
sucedido engajamento das três esferas governa- diz tudo sobre essas ações de envolvimento comuni-
mentais (federal, estadual e municipal), seja, princi- tário e que hoje é o slogan do próprio PACS: A gen-
palmente, pelo envolvimento de toda a comunidade te pode não mudar tudo, mas pode fazer tudo para
beneficiada no processo. mudar.

Agora, engrandece-se ainda mais o PACS a Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia-
partir do efetivo e amplo envolvimento de setores da mento constasse dos Anais desta Casa e fosse di-
sociedade organizada, no caso a Abifarma, promo- vulgado no programa "A Voz do Brasi"l.
vendo um maior comprometimento do programa Aproveito a oportunidade para informar à Casa
com a sociedade brasileira e reafirmando uma nova que hoje, às 16 horas, estará sendo realizado, no
direção para as ações do Estado, um verdadeiro si- Auditório do Espaço Cultural da Câmara dos Depu-
nal de que o bem-estar dos brasileiros não é respon- tados, leilão beneficente da tela pintada ao vivo, em
sabilidade deste ou daquele Governo, mas uma obri- apenas 31 minutos, do desfile da Escola de Samba
gação para cada um de nós. Mocidade Independente de Padre· Miguel. Tudo o

A Abifarma, na figura de seu Presidente, Dr. que for arrecadado com o leilão será doado ao Insti-
José Eduardo Bandeira de Mello, e por extensão de tuto Gaffrée-Guinle, que trata de aidéticos no Rio de
todos os seus associados, está de parabéns, não Janeiro.
apenas em função da iniciativa proposta, mas tam- Era o que tinha a dizer.
bém pelo tamanho do projeto, uma vez que serão O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Pro-
alocados ao PACS cerca de 6 milhões de reais em nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
materiais e equipamentos indispensáveis ao traba- Srs. Deputados, venho hoje à tribuna lembrar um
lho dos agentes comunitários de saúde. E os maio- episódio ocorrido há exatamente 81 anos, precisa-
res beneficiários do projeto serão as crianças per- mente no dia 24 de abril de 1915. Falo não apenas
tencentes às famflias mais carentes do Pafs, os gru- na qualidade de Deputado Federal eleito, mas, so-
pos mais atingidos pela mortalidade infantil, pois, bretudo, de brasileiro de origem armênia. Meu pai,
como destacado na proposta de Governo do candi- meus irmãos e minhas filhas são armênios.
dato Fernando Henrique Cardoso, denominada Faz hoje 81 anos o genocídio de que foram vf-
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timas 1 milhão e 500 mil armênios que habitavam o nitárias, por trabalharem em benefício das suas res-
Império Otomano na primeira década do século. pectivas comunidades, acabaram se transformando
Éramps 1 milhão e 900 mil, concentrados sobretudo em um movimento social que não pode ser negado
em pequenas vilas na porção oriental do Império, e muito menos reprimido.
próxima à fronteira russa. Sob o pretexto de que os A Comissão de Defesa do Conusumidor, Meio
armênios batiam-se ao lado da Rússia, então em Ambiente e Minorias, por meio desta realização, dei-
conflito bélico com o Império Otomano, o Governo xou claro que se toma necessária, até mesmo obri-
de Constantinopla decidiu-se pelo macabro extermí- gatória, a legalização desse movimento.
nio de toda uma etnia, de todo um povo. O Governo reconheceu essa necessidade e

Foram mortos, repito, 1 milhão e 500 mil armê- enviou projeto de lei à Casa que, embora esteja mui-
nios, sofrendo muitos outros toda a sorte de violên- tó aquém das necessidades e das experiências em-
cia. Não foram poupadas sequer as crianças. píricas das rádios comunitárias, abre a possibilidade

É triste recordar o genocídio. Mas é dever nos- de acordo para que retiremos da ilegalidade movi-
so lembrá-lo, não apenas para prestar justa home- mento social dessa natureza.
nagem aos resistentes, que não foram poucos e fo- O segundo tema é que também hoje se realiza
ram heróicos, me"" ""rincipalmente, para não deixar seminário promovido pela ANDES, Associação Na-
apagar-se da memória as atroc;dades que se come- cional dos Docentes e das Instituições de Ensino
teram contra a vida e o gênero humano,háexatos 80 Superior, no qual se discutirá a aposentadoria dos
anos. docentes das universidades públicas e privadas.

Afinal, o genocídio de 1915 outra coisa não foi Acredito que o momento é oportuno para que discu-
senão um monstruoso atenta'do contra o gênero hu- tamos essa questão, mesmo porque há uma grande
mano, assim como o genocídio de que foram vítimas pressão sobre os funcionários públicos em geral, em
6 milhões de judeus durante a 11 Guerra Mundial e o especial sobre os professores das universidades,
genocídio a que assistimos estarrecidos, há pouco, para pedirem aposentadoria, temerosos de perder
na Bósnia Herzgovina. os direitos adquiridos, constitucionalmente registra-

Relembrar o genocídio de 1915 é uma forma dos, e que estão ameaçados pela dita reforma da
de manter o mundo alerta quanto a toda sorte de Previdência.
atrocidades contra rr • '8, etnias ou povos. O terceiro é um manifesto à sociedade brasilei-

Neste 24 de abril, os armênios de todo o mun- ra, intitulado "Educação, democracia e qua.:dade so-
do, ao reavivar a memória do genocídio de 1915, cial", a propósito da realização, no período de 31 de
tornam-se porta-vozes do desejo, da aspiração de julho a 3 de agosto de 1996, do I Congresso Nacio-
todo o ser humano de bem, o desejo e a aspiração nal de Educação. Acredito que esse manifesto rep-
de que a violência seja definitivamente banida da reeenta não só a opinião do professorado e dos alu-
convivência entre os povos e que o direito à vida nos, mas também de todos os representantes de en-
seja respeitado acima de todas as coisas. tidades e cidadãos que se preocupam com a educa-

Era o que tinha a dizer. ção pública de qualidade e mesmo com a educação
O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão privada.

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Finalmente, o quarto é o fato de que no meu
aproveito o tempo que me é destinado no Pequeno Estado, Mato Grosso, o Movimento dos Trabalha-
Expediente para registrar quatro assuntos. dores Rurais Sem-Terra celebra com o Governo

O primeiro diz reopeito ao I Seminário Nacional do Estado e com o Incra um acordo, para que pos-
de Radiodifusão Comunitária, uma realização da Co- samos trabalhar em benefício e pela realização da
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e reforma agrária, de forma pacífica, sem tolher as
Minorias, da Frente Parlamentar de Defesa da Ra- possibilidades de manifestação organizada dos
diodifusão Comunitária e do foro Nacional pela De- trabalhadores.
mocratização da Comunicação, que ainda contam Defendo a posição de que esse acordo precisa
com o apoio da Associação Nacional das Rádios ser estendido aos movimentos de trabalhadores sem
Comunitárias. terra que não estão sob a coordenação do MST na-

Atualmente, existem no Brasil cerca de 5 mil cional.
rádios comunitárias. Como não há estatística atuali- No meu Estado, Mato Grosso, são várias ocu-
zada, os dados não são precisos, e, por isso, algu- pações, vários conflitos que precisam ser igualmente
mas rádios estão à margem da lei. As rádios comu- inadministrados, parà que se evi~em chacinas como
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as ocorridas em Corumbíara - RO e Eldorado dos mento em relação às populações atingidas por qual-
Carajás - PA. quer projeto oficial de utilidade pública.

Trabalhamos para que haja um acordo, a fim Então, é fundamental que este Governo mante-
de que os conflitos sejam democraticamente resolvi- nha coerência entre a sua retórica e as medidas que
dos, com transparência, e que a questão social da efetivamente tomar. Cobram-se novas leis desta
reforma agrária não se transforme em assunto poli- Casa, contudo sabemos das dificuldades de tramita-
cial, situação em que os Governos Estaduais, sob o ção das leis voltadas para o interesse das populaçõ-
pretexto de restabelecer a ordem pública, praticam o es mais carentes deste País. Mas, na primeira opor-
crime organizado a serviço cios latifundiários. tunidade em que esta Casa vota uma lei neste senti-

Era o que tinha a dizer. do, o Governo, que se diz interessado pela reforma
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem agrária, simplesmente a veta.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- É portanto uma cobrança. O Sr. Fernando Hen-
putados, com certeza nosso pronunciamento é a rique Cardoso, que sabe mobilizar sua bancada de
continuidade da manifestação que fizemos na sema- sustentação política nesta Casa para aprovar tudo o
na passada diante do fato que vem chocando a opi- que lhe interessa: qualquer medida provisória, de
nião pública nacional e internacional: massacre dos qualquer natureza, parece não querer agora mobili-
sem-terra. zar essa mesma bancada para aprovar leis necessá-

Todos aqueles que têm um mínimo de sensibi- rias, que possibilitem a tramitação ágil dos proces-
Iidade e respeito às pessoas não podem ficar indife- sos de assentamento de reforma agrária.
rentes às notícias veiculadas nos meios de comuni- Falta vontade política, determinada, responsá-
cação, principalmente as fotografias estampadas vel, conseqüente e que se deve traduzir, nesta
nas revistas e jornais, os vídeos apresentados em Casa, pela ação do Executivo mobilizando a sua
diversos canais de televisão ou em sessões iguais bancada e pela adesão desta indo ao encontro das
às de que participamos ontem na Comissão de Di- propostas de legislação que possibilitem a reforma
reitos Humanos desta Casa, ocasião em que ouvi- agrária neste País, tão necessário para se evitar
mos os relatos dos membros da Comissão Extema chacinas como Corumbiara e outras como a que
que se dirigiram ao local da tragédia. ocorreu recentemente em Eldorado dos Carajás, no

É fundamental que tenhamos consciência de Estado do Pará.
que a principal responsável pela situação trágica por Sr. Presidente, que nunca mais ocorram chaci-
que passa a população campesina do País não é nas contra trabalhadores que lutam por um pedaço
outra senão a falta de uma reforma agrária. E o Go- de terra para produzir alimentos neste País.
vemo, seja qu.al for, passado ou presente, Federal, Era o que tinha a dizer.
Estadual ou Municipal, principalmente o Federal, O SR. ALDO ARANTES (PCdoS - GO. Sem
tem a responsabilidade constitucional de fazer a re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
forma agrária. putados, os servidores públicos federais de todo o

O Governo Federal não pode absolutamente País estão em luta em defesa de seus direitos, do
isentar-se de alguma culpa, pois a violência cada serviço público, da educação e de melhores condi-
vez mais aumenta no campo brasileiro. ções de vida. Estão reivindicando a reposição ime-

Sr. Presidente, li no jornal Folha de S.Paulo diata das perdas salariais sofridas com o Plano
que o Governo vetou projeto de lei que obrigava o Real, que tem arrochado os salários dos trabalhado-
reassentamento em área de utilidade pública. É uma res. No serviço público, a perda já chega à faixa de
contradição deste Governo dizer que está interessa- 46,19%, e os trabalhadores começam a passar sé-
do na reforma agrária e nas populações campone- rias nécessidades para sobreviverem e manterem
sas de baixa renda e não aceitar uma lei que vem ao seus compromissos em dia.
encontro dessas necessidades, já historicamente Hoje, pela manhã, estive com mais de 10 mil
comprovadas, como, por exemplo, a construção das manifestantes na Esplanada dos Ministérios, gente
grandes barragens. de todo o País, inclusive ao meu Estado, Goiás,

Basta ver como ficaram as populações de Tu- mandou para cá quase quinhentos servidores, mui-
curuí, Moxotó e Sobradinho e como está hoje a pc- tos da Universidade Federal de Goiás. Os servidores
pulação de Itaparica, por conta da organização e da também protestam contra a reforma da Previdência,
luta dos trabalhadores rurais que obrigaram os Go- que diz amputar direitos e cria as condições para a
vemos passados a mudarem sua forma de trata- sua futura privatização, e defendem a reforma agrá-
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ria, condenando o massacre ocorrido há poucos dias cal, para co"nhecer de fato a situação. O que se
no Pará. constata no Brasil é a concessão de liminares por

O Governo diz que não há dinheiro. A verdade juízes que, na verdade, decidem sem conhecer o
é bem outra. Há dinheiro e muito, só que não para problema.
as necessidades sociais e a retomada do desenvol- Outra matéria extremamente importante que
vimento econômico. O Govemo faz seus acertos fi- está em tramitação nesta Casa é o rito sumário. Na
nanceiros com os banqueiros internacionais, mobili- verdade, é necessário ter vontade política. Um Go-
za bilhões de reais para cobrir a roubalheira e a in- verno que se d~z interessado na reforma agrária pre-
competência dos banqueiros, mas para os servido- cisa agir junto à sua base de sustentação, fazendo
res e para a educação não há recursos. com que essas matérias sejam aprovadas e que a

r enta jogar os servidores contra a opinião pú- sociedade tenha os instrumentos para realizar uma
blica, responsabilizando-os pela crise que o próprio reforma agrária eficiente e ágil, dando resposta à
Governo gera e enfrenta. O déficit público ou o ba- grave crise social que enfrentamos.
lanço negativo das contas do Governo tem como ori- O SR. WILSON BRAGA (pOr - PB. Sem revi-
gem os altos juros pagos aos especuladores inter- são do orador.) -Sr. Presidente, SrIs e Srs. Oeputa-
nos e externos. É a chamada dívida pública, que dos, domingo passado, na cidade de Sapé, muito
consome vultuosos recursos. Aí não há cortes. Pelo conhecida em todo o País por ser o berço das ligas
contrário, há mais aplicações de recursos. Já para camponesas no Nordeste - V. Ex!!, Sr. Presidente,
os servidores, além do arrocho salarial, o Governo bem sabe o que ocorreu com Francisco de Assis Le-
não negocia, chantageia, faz pressões e até ameaça mos e Chico Julião -, foram invadidas quatro gran-
de demissões. des fazendas.

Manifesto meu total apoio à luta dos servidores Preocupado com que isso venha a se alastrar
públicos federais de Goiás e do Brasil. O Govemo por todas as áreas rurais do Estado, sem que haja
tem que atender às reivindicações, pois não há es- uma providência do Governo Federal, quero trazer
tabilidade econômica com os trabalhadores sofrendo ao conhecimento da Casa uma carta, que encami-
quedas constantes nos seus rendimentos. nhei hoje ao Sr. Presidente do Incra:

A luta dos servidores é a parte da luta demo- MSenhor Presidente,
crática da sociedade por um país mais justo, mais Conforme notícias divulgadas nos jor-
humano e mais solidário. nais da Paraíba de ontem, as invasões ocar-

Sr.. Presidente, quero também aproveitar este ridas domingo, no Município de Sapé, nas
momento para reafirmar aqui o meu protesto contra o fazendas Santa Luíza, São José, Santa
massacre dos dezenove trabalhadores sem-terra do Cruz e Gameleira, perfazendo um total de
sul do Pará. Os fatos, na realidade, trazem à luz uma 1.513 hectares, a área no passado confla-
chacina violenta. É necessário, portanto, que a socie- grada por ter sido o berço das ligas campo-
dade brasileira dê uma resposta rápida a esse proble- nesas, podem transformar o Estado em um
ma. Agora mesmo, fui informado de que, no Estado de barril de pólvora, dada a morosidade com
Goiás, na cidade de Formosa, alguns trabalhadores que a direção nacional do Incra analisa os
ocuparam terras e que seis deles desapareceram. 20 processos de desapropriação para efeito

Sr. Presidente, é necessário que as autorida- de reforma agrária das áreas de conflito no
des públicas, sobretudo o Governo Federal adotem Estado da Paraíba.
medidas eficazes, para dar resposta a um problema É lamentável que venha a ocorrer qual-
que está evidente. É inaceitável quando se fala em quer conflito no meu Estado, a exemplo do
modernidade, continuarmos vivendo num País com que ocorreu no Pará e em outros Estados,
milhões de trabalhadores sem um pedaço de terra e por única responsabilidade da burocracia in-
com alguns poucos detendo milhões de hectares fernal, criada, adotada e instituída pela dire-
sem produzir praticamente nada. ção nacional do Incra.

Por outro lado, quero dizer que, hoje, na Co- Por entrevista concedida pelo Superin-
missão de Constituição e Justiça e de Redação, tendente do órgão na Paraíba, Or. Júlio Cé-
aprovamos um projeto de lei, em regime de urgên- sar Ramalho, seria importante que se arran-
cia, sobre a proibição de concessão de liminares em cassem as gavetas da mesa da Comissão
ações coletivas. É necessário também que se reali- encarregada de agilizar os processos em
zem audiências com a presença de um juiz no 10- Brasília, Comissão esta que, segundo ele,
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está diretamente subordinada ao Presidente que tem como titular o Ministro José Serra, foi de
do Incra, com quem os superintendentes re- R$1,3 bilhão, inferior ao orçamento executado no
gionais estiveram reunidos quinta-feira pas- mesmo programa em 1995, que foi de 1,4 bilhão. A
sada, mas que nada resolveram. proposta do Governo foi adendada pelo Congresso

Da mesma forma que se culpa a buro- Nacional, que a elevou um pouco para 1,65 bilhão,
cracia do Incra pela não solução dos confli- que, entretanto, mesmo assim ainda é inferior ao
tos do Pará que resultaram na maior tragé- que foi aprovado, e não executado, na Lei Orçamen-
dia ocorrida no País, iremos responsabilizá- tária de 1995, que previa para todo o programa de
los também se os pedidos e os processos organização agrária, 1,68 bilhão.
da Paraíba não forem transformados em de- Quando vamos verificar o subprograma de re-
eretos de desapropriação para efeito de re- forma agrária, o quadro é o pior ainda. Em 1995 o
forma agrária. Governo Federal deixou de aplicar cerca de R$281

É a nossa advertência para que depois milhões de 1,3 bilhão aprovado no Orçamento do
não se diga que a responsabilidade por tudo ano passado. Já na proposta de Lei Orçamentária
não é do Governo Federal. apresentada para 1996, o Governo destinava apenas

Cordialmente, Wilson Braga". R$621.629.926,00, ou seja, cerca de 450 milhões de
Este o ofício encaminhado ao Presidente do In- reais abaixo do que diz ter executado em 1995 para

era, Raul do Valle. reforma agrária.
A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da O abandono de uma política agrícola e agrária

oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, para pequenos e médios produtores revela-se em
logo após a chacina de Eldorado dos Carajás, o Go- outros dados do próprio Orçamento. Em 1995, foram
vemo Federal apreSSOU-SE! numa tentativa de ex- executados míseros R$489.000,00 no programa de
cluir-se da responsabilidade pelo ocorrido. O Presi- estradas vicinais, fundamental para escoamento da
dente do Incra dizia alto e bom tom que o Inera pos- pequena produção. Na proposta orçamentária de
sui um plano bem concreto para fazer a reforma 1996, este valor caiu mais ainda, agora para
agrária. Procurou-se dar a interpretação de que o R$280.000,00, e o Congresso Nacional lhe fez um
acontecido se deu por um excesso da Polícia Militar, acréscimo que ainda é claramente insuficiente, do-
combinado, nas próprias palavras do Presidente da tando-Ihe em R$700 mil.
República, com uma dose de ingenuidade do Gover- O subprograma de habitações rurais em 1995
nador do Estado. Agora, frente às terríveis evidên- executou R$37,8 milhões o que já foi pouco. Já no
cias de que é impossível ocultar a violência da ques- Orçamento de 1996 caiu mais ainda, ficando em
tão agrária brasileira, e frente principàlmente à re- R$22,1 milhões.
percussão internacional da chacina, que arranha a O subprograma de promoção agrária caiu de
imagem de "modernoso" que nosso Presidente-via- R$922,8 milhões na lei de 1995, dos quais só foram
jante busca vender ao mundo, o Presidente fala em executados R$552,1 milhões, para R$523,2 milhões
assumir responsabilidades. em 1996.

O probléma. é que a responsabilidade que o O subprograma de execução da Política de
Presidente diz ser hora de assumir tem que se mani- Preços Agrícolas, que vem em 1995, teve um orça-
festar não apenas na retórica frente aos cadáveres mento aprovado de R$1,9 bilhão, dos quais apenas
dos sem-terra, mas em atos de política agrária e R$989,3 milhões foram executados, portanto quase
agrícola concretos. Neste ponto, os atos de seu Go- 1 bilhão a menos do que o aprovado pelo Congresso
vemo desmentem cabalmente sua retórica de palan- Nacional; tem na proposta 'do Governo, aprovada
que. pelo Congresso para 96, destinados apenas R$621

Uma análise, feita pela Comissão Mista de Pla- milhões, mais de 300 milhões de reais a menos do
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, acerca que o executado em 1995.
das dotações orçamentárias destinadas pelo Gover- O subprograma de extensão rural cai de insufi-
no para reforma agrária, revela bem a completa falta cientes R$26,3 milhões, executados em 1995, para
de intenção do Governo FHC em realmente redese- ridículos R$3,6 milhões em 1996.
nhar o perfil da propriedade da terra no Brasil. O subprograma Sistema de Distribuição de

A proposta para o Programa de Organização Produtos Agrícolas, que vem em 1995, teve execu-
Agrária, apresentada pelo Governo Federal e formu- tado R$4,5 milhões. Veio a proposta do Governo
lada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, com uma redução para R$2,7 milhões, com um pe-



11186 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnoS Abril de 1996

queno acréscimo para R$3,2 milhões, ainda abaixo pode assin'ar e pagar milhões em propagandas men-
do executado em 1995. tirosas, como as que foram veiculadas.

Todos estes cortes geram efeitos maléficos. Fica aqui registrado o meu protesto, inclusive
Tanto não ocorrem novos assentamentos rurais, por um jornal aceitar esse tipo de coisa. Em Belém,
como os projetos de colonização já existentes ficam quando quisemos divulgar uma nota na televisão,
abandonados. A título de exemplo, segundo o Incra, ela não foi aceita.
dos 89 projetos de colonização existentes no Pará, Era o que tinha a dizer.
apenas 32, pouco mais de 1/3, receberam verbas O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re-
para infra-estrutura e serviços em 1995. visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-

É sempre bom frisar, estes não são dados tados, gostaria de abordar dois temas.
do PT, da CUT, do MST, da Contag ou da CPT, O primeiro diz respeito ao projeto do Ministro
são dados do próprio governo Federal apurados do Trabalho sobre flexibilização ou, se quisermos,
pela Comissão de Orçamento do Congresso, que sobre trabalho temporário que, segundo consta do
deu o parecer sobre o Orçamento Federal pa!a projeto do Ministro, não especifica sobre o tempo de
1996. vigência, se de um, dois, três ou mais anos. Pelo

O Presidente fala em assumir responsabilida- que entendo por temporário, esse período corres-
des, mas seus aliados no Pará estão, desde o mas- ponde, no máximo, a três meses. Evidentemente,
sacre, impedindo através de manobras regimentais imaginar um trabalho temporário por um, dois ou
até mesmo a instalação de sessão na Assembléia três anos é uma loucura. O projeto de trabalho tem-
Legislativa, o que já levou ao protesto de um Depu- porário, que baixa alíquota do FGTS, que vai exata-
tado que se encontra no Plenário, em greve de mente contra o programa do FGTS, que é voltado ao
fome, até que recomecem as sessões. saneamento e à construção de casas populares, tem

Por fim, o corte nas verbas para o setor agrário no seu art. 52 uma referência que diz o seguinte: As
e fundiário revelam que o campo brasileiro vive um empresas que contratarem pelo menos 20% dos
momento de crise. De um lado, pela posse da terra, . seus funcionários nesses critérios inferiores aos ou-
negada a milhões de trabalhadores no campo, pe- tros 80% da empresa terão subsídios do BNDES,
quenos e médios produtores órfãos de condições que é financiado pelo FAT, que é dinheiro do traba-
para produzir, de crédito, sem meios de escoamento Ihador. Ou seja, o trabalhador, que será discrimina-
da produção, sem assistência técnica, sem política do em relação aos demais 80% da sua empresa, vai
de preços mínimos. De o.utro, no Palácio do Planalto financiar o BNDES, que vai financiar a empresa que
o Presidente da República compra votos dos gran- o vai contratar em bases inferiores.
des ruralistas, para retirar conquistas populares da O mais absurdo desse projeto e que me parece
Constituição, e por tabela legaliza novos calotes absolutamente inconstitucional é que teremos dentro
contra o Banco do Brasil. de uma mesma empresa 20% de trabalhadores dis-

Diante desse quadro, fica a pergunta: como criminados, e isto é inconstitucional. Os sindicatos -
Fernando Henrique ainda pode indignar-se de ser tenho certeza - não permitirão que isto ocorra.
vaiado e chamado de cara-de-pau? Acontecerá uma guerra por dia em cada empresa

Portanto, apenas para concluir, quero dizer que neste País para impedir essa discriminação.
é uma absurda atitude tomada pelo Presidente da Evidentemente que a proposta é para que haja
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que está, a partir de então trabalhadores de 1ª e de 2ª catego-
reiteradamente, suspendendo as sessões. Há um rias nas empresas. Penso que nenhum Parlamentar
Deputado Estadual que, em protesto, entrou em gre- desta Casa aprovará este projeto, mas, se isso vier
ve de fome anteontem. a ocorrer, tenho a certeza de que os sindicatos não

Não poderia deixar passar em branco em dei- admitirão a implementação desta aberração.
xar de fazer um protesto contra esse absurdo de Em segundo lugar, gostaria de falar um pouco
mentiras que demonstra o quanto as nossas elites sobre este projeto, que ora chega à Casa, da lei de
têm de dinheiro, ao pagarem quase uma página de greve. Fui Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
jornal para difundir o que existe de mais arcaico no de São Bernardo do Campo e Diadema durante a di-
País, que é a Tradição Família e Propriedade, com tadura militar, e não estou aqui, evidentemente, fa-
uma série de mentiras sobre o Movimento dos Tra- zendo nenhum elogio à ditadura militar e muito me-
balhadores em Terra. Só realmente quem nunca tra- nos querendo o seu retomo. Porém, Sr. Presidente,
balhou na vida, como talvez esses senhores da TFP, a proposta de lei de greve enviada pelo Executivo é
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de um tamanho rigor que não ocorria por ocasíão da O Plano Real provocou um ajustamento gene-
dité1dura militar. Eu, que fui Presidente de Sindicato ralizado na economia, com o fim dos ganhos infla-
naquela ocasião, nunca tive a possibilidade de ver cionários, resultandd natural diminuição no ritmo de
uma greve ser julgada abusiva. funcionamento de setores produtivos. Até o final do

Uma greve não começa a ser abusiva a partir ano passado, no entanto, os segmentos do comércio
da sua decretação. Quando se decreta a greve, e serviços realizavam absorção de mão-de-obra, de
possivelmente depois de um determinado período o maneira que parte dos atingidos pelos cortes na in-
Tribunal pode decretá-Ia abusiva ou não; ou seja, só dústria acabava obtendo colocação ou se dirigia ao
depois de a greve estar em andamento. Agora, pro- mercado informal.
põe-se que essas greves julgadas abusivas, tenham Agora, verifica-se que também as áreas de co-
multas diárias de quinhentos salários mínimos, a de- mércio e serviços estão dispensando trabalhadores,
pender da possibilidade econômica de cada sindica- que não mais conseguem acesso à economia informal,
to. Se for um sindicato razoavelmente forte, do ponto cuja saturação é igualmente notória. Segundo referida
de vista econômico, terá uma sanção, terá uma mul- pesquisa, em março último o comércio de São Paulo
ta não de quinhentos salários mínimos diários, mas dispensou 36 mil trabalhadores, dez mil a mais do que
mil salários mínimos diários. E aí é que vem o mais havia contratado em dezembro de 1995.
hilário deste projeto de lei de greve. É que esse sin- Nos Municípios da Baixada Fluminense, a si-
dicato poderá recorrer dessa multa e ser perdoado tuação assume proporções dramáticas, em face da
caso se ajoelhe diante do Tribunal e diga: "Por favor, grande dependência da população trabalhadora a
perdoe-me desta multa porque prometo durante cin- setores como a construção civil, indústrias de base e
co anos não fazer mais nenhuma greve abusiva". ao comércio, precisamente os que enfrentam maio-

Volto a repeti; que a greve não começa abusi- res dificuldades para continuar sobrevivendo, dada a
va, ela pode ser julgada abusiva. Ninguém, ao de- retração generalizada do mercado.
cretar uma greve, diz aos seus associados: "Vamos Não há dúvidas de que a ampla abertura da
fazer uma greve abusiva". economia e o conseqüente aumento das importaçõ-

Portanto, particularmente - sou uma pessoa es, ao lado dos juros elevados e da ausência de
que me julgo entender um pouco de movimento sin- uma política industrial, estão na raiz desse problema
dical -, não consigo compreender se a intenção do de dimensões econômicas e sociais tão graves para
Governo é acabar com a existência do movimento a Nação.
sindical brasileiro ou impossibilitá-lo, o que seria a Também não se desconhece o fato de que
negação da democracia neste País. atualmente o desemprego constitui um drama co-

Era o que tinha a dizer. mum a países ricos e aos ainda não desenvolvidos,
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB como o Brasil. A Europa, por exemplo, vive expe-

- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- riências sem precedentes, com taxas de desempre-
dente, srªs e Srs. Deputados, os indicadores que go altíssimas, sobretudo por mudanças de natureza
medem o desemprego no País, particularmente nos estrutural em seus processos de produção.
grandes centros populacionais, são cada vez mais Mas as conseqüências de quedas sensíveis
preocupantes e assustadores, conforme demonstra nos níveis de emprego nos países com estruturas
a pesquisa da Fundação Seade em parceria com o sociais marcadas pela concentração de renda são
Dieese, divulgada no início desta semana. evidentemente, muito mais profundas e injustas, por-

Não são apenas os alarmantes números refe- que atingem contingentes populacionais de baixa
rentes a março, que afligem a opinião pública nacio- renda desprovidos de proteção para o próprio sus-

. nal e a população como um todo. tento pessoal e familiar.
Efetivamente, são recordes negativos, desde a Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, são ne-

implantação do real, as taxas do desemprego, o cessárias medidas urgentes, antes que o problema
qual, em São Paulo, já chegou a 15% da população assuma proporções incontroláveis, o que certamente
economicamente ativa, com 1 milhão e 238 mil pes- faria o País mergulhar em uma convulsão socia.l de
soas sem ocupação, o mesmo acontecendo no Rio de resultados comprometedores para as futuras gera-
Janeiro, onde se verifica o mais baixo nível de empre- ções de brasileiros.
go na indústria, desde o fim da década passada. É preciso antes de tudo realizar-se um amplo

Mais graves ainda, Sr. Presidente, são a ten- debate nacional sobre as verdadeiras causas dessa
dência e a velocidade da desaceleração econômica. inquietante questão, abandonando-se o emocionalis-
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mo, o interesse político e eleitoral das correntes par- o Dr. Fernando Henrique Cardoso, que em boa hora
tidárias, sejam de Oposição ou de sustentação ao implantou o Plano Real, ainda como Ministro, vem,
Governo, e sobretudo avaliando-se as prioridades e de uma maneira inteligente, manter a sua perfor-
emergências para o soerguimento do sistema produ- mance. Tadavia, o mês da data-base dos servidores
tivo brasileiro. é janeiro, já este passado, e até o momento as notí-

Já existem várias propostas em análise, inclu- cias que fluem são de que o servidor não tem data-
sive a que motivou projeto de lei encaminhado pelo base, o que aliás é um grande equívoco.
Poder Executivo, que trata do chamado contrato O meu apelo, ao Sr. Presidente da República,
temporário de trabalho, cuja principal característica é é de que não salvemos somente os bancos da que-
a diminuição dos custos sociais para as empresas, bradeira, como vêm sendo cuidadosamente ajuda-
relativamente aos empregados. Trata-se de medida dos por S. Ex!!, mas que dentro das prioridades 50-

importante à qual se deve acrescentar a flexibilidade ciais do seu Governo seja dado o aumento do funcio-
da jornada de trabalho, cuja adoção em alguns paí- nalismo, ainda que seja com base na inflação do ano.
ses europeus apresenta resultados bastante favorá- Creio na generosidade de S. Ex!! para com os servido-
veis. res públicos, o que ficaria aquém da soma que foi Iibe-

Mas outras decisões precisam ser implementa- rada para salvar o sistema bancário do País.
das urgentemente. Baixar as taxas de juros para a Por outro lado, o aumento que por lei tem que
produção e incentivar a agricultura e a ind~.stria, es- ser concedido ao servidor não comprometerá o Pla-
pecialmente a de itens básicos;constittiem decisões no Real, pelo contrário, dentro da visão social de S.
imediatas, visando reverter-se o sombrio quadro só- Exª, e é claro de todos nós, será exercida a distribui-
cio-econômico nacional. ção de renda, haja vista que o superávit é persegui-

A Nação precisa de tranqüilidade e segurança do e alcançado com finalidades sagradas como
de que o Real não venha a ser um plano que estabi- esta.
lize a moeda, mas acabe com as possibilidades de Por isso, Sr. Presidente, desejamos o fim da in-
trabalho para amplas parcelas do nosso povo. fiação, todavia teremos o bem-estar do povo brasi-

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA. leiro, que tem dado a sua grande contribuição para o
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sucesso do Plano Real.
srªs e Srs. Deputados, a classe dos servidores pú- Era o que tinha a dizer.
blicos vem sendo historicamente prejudicada na fixa- O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
ção de seus ganhos, como todos sabem. Invariavel- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
mente o Estado compromete verbas em volume su- putados, as chacinas de trabalhadores sem-terra
perior à totalidade de suas receitas e não consegue que se vêm repetindo com uma certa regularidade
conter seus gastos, somente tentando fazê-lo atra- são uma forma perversa e covarde de calar quem
vés da imposição de índices de reajuste salarial infe- reivindica um pedaço de terra.
riores à inflação. O que vimos neste final de semana em Eldora-

É claro que esta luta não é de agora, já se vem do dos Carajás, ultrapassa todos os limites de tóle-
arrastando desde que a inflação tomou conta deste rância e decência tão exaltados pelo Presidente em
País. suas andanças pelos países do Primeiro Mundo. Vi-

No Governo do Presidente Sarney, este procu- mos trabalhadores aflitos e assustados em busca de
rou minimizar tais prejuízos a milhares de funcioná- seus parentes e companheiros. Vimos crianças apa-
rios públicos, decretando índices de reajustamento voradas tentando achar os corpos de pais e irmãos
salarial idênticos à variação inflacionária. sumidos pela violência policial.

O mecanismo do gatilho salarial foi outro im- Os trabalhadores encontravam-se acampados
portantíssimo fator de tranqüilização do funcionalis- na PA-150, numa última tentativa de forçar o Gover-
mo. Apesar de não se mostrar realmente efetivo em no a providenciar o assentamento de milhares de fa-
períodos de inflação elevada e de vir a reboque da mílias em terras devolutas naquela região. Queriam
elevação dos preços, assegurou. a preposição de com todo o direito, o cumprimento de um acordo fei-
parte do poder aquisitivo dos salários, fazendo com to e não respeitado pelo Governador.
que os servidores não tivessem que esperar por um O que aquelas pessoas não imaginavam é que
ano, até a chegada da data-base, para que seus .os interesses dos latifundiários da região teriam pre-
vencimentos fossem corrigidos. ço mais alto que suas vidas. E a resposta do Gover-

No Gbvemo do atual Presidente da República, nador viria com seus soldados armados, responden-
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do à solicitação com balas. Os trabalhadores encon- vistas na13 grandes ditaduras. Com um saldo de 55
traram um grupo de policiais predeterminados a exe- trabalhadores rurais mortos em conflitos agrários,
cutarem uma chacina. Tanto é verdade, que agora nenhum governo do Primeiro Mundo sentiria orgulho
surge a informação sobre a existência de uma lista de governar um País. Hoje, Eldorado dos Carajás;
com os nomes dos líderes sem terra marcados para ontem, Corumbiara, Candelária, Vigário Geral; ama-
morrer. nhã, diante de mais um descaso, teremos o sangue

Não fosse esta a intenção, estes policiais, do trabalhador jorrando dos garimpos de Serra Pela-
profissionais pagos para obedecer a ordens supe- da e das centenas de assentamentos.
riores, não se teriam dirigido ao local fortemente Indignação neste momento é pouco. As menti-
armados com fuzis e metralhadoras e sem identifi- ras, o descaso e a falta de um mínimo de sensibili-
cação, o que é proibido na corporação da Polícia dade deste Governo moderno provocaram esta tra-
Militar. gédia prevista por todos que pertencem a um país

Não fosse esta a intenção, estes profissionais, do Terceiro Mundo e que conhecem as angústias de
treinados para manter a segurança, não teriam at:ra- um trabalhador. Inaceitável e injustificável é que os
do à queima-roupa em mulheres, crianças e líderes 4,8 milhões de famílias sem terra que estão espe-
de trabalhadores. rando ser assentadas, além de não terem o que co-

Foram seres humanos indefesos, que tocaia- mer, tenham que chorar seus mortos pela polícia de
dos como animais foram espancados, executados e um Governo demagógico e irresponsável.
mutilados pelos oficiais da PM, Coronel Mário Cola- O Presidente da República alega ser inadmis-
res Pantoja, Major Oliveira e seus subordinados. sível que esteja havendo exploração política dos fa-

Nos diversos depoimentos que colhi, ao longo tos. Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
da viagem que fiz à área de conflito, no último dia próprio representante da Procuradoria da República,
19, o que mais me chocou foi o relato da execução durante a audiência realizada ontem pela Comissão
do líder dos sem terra, Oziel Pereira Silva. O teste- de Direitos Humanos, diz estar convicto que, além
munho de várias pessoas que presenciaram o mas- dos 19 mortos já sepultados, houve desova de ou-
sacre apontam o Major Oliveira como autor desta tros cadáveres, para minimizar o horror dos aconte-
morte bárbara. O líder do MST, um garoto de ape- cimentos. Na audiência, o médico-legista Nelson
nas 18 anos, foi preso, espancado, arrastado para Massini confirmou que 10 dos 19 mortos foram exe-
o mato e morto com todos os requintes de cruelda- cutados depois de dominados, sendo sete com ins-
de. trumentos cortantes e três com tiros a queima-roupa.

Estes oficiais, conhecidos por sua violência e Isto não só é inadmissível, mas criminoso e vergo-
avessos ao cumprimento das leis, dizem agora que nhoso.
nada mais fizeram do que cumprir ordens de seu Não descansaremos enquanto os criminosos
Governador. Os policiais que empunharam as me- responsáveis por mais este massacre de trabalhado-
tralhadoras nada mais fizeram do que cumprir or- res inocentes não forem presos e julgados pelos cri-
dens de seus comandantes, e a teia vai se formando mes que cometeram.
como em todas as outras situações onde trabalha- Exigimos que os compromissos assumidos
dores foram assassinados por supostos responsá- com os trabalhadores sejam cumpridos. Que a refor-
veis pela segurança pública. ma agrária e o assentamento de trabalhadores ru-

Exigimos esclarecimentos dos fatos e a prisão rais sem-terra entre na pauta de prioridades e não
imediata não somente destes dois oficiais já identifi- de tapeações do Executivo.
cados, mas também a punição de todos os envolvi- Era o que tinha a dizer.
dos na chacina. Queremos respostas já para todas O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI. Pro-
as perguntas que após sete dias do massacre per- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
manecem sem respostas. Srs. Deputados, a sociedade brasileira tem sido sub-

Esta tragédia não é a primeira deste Governo. metida a toda uma série de abusos por parte de al-
Em um Relatório da Comissão Pastoral da Terra es- guns espertalhões, que vivem em busca de :formas
tão catalogadas 32 chacinas no País, com morte de de enriquecer rapidamente sem fazer muito esforço.
197 pessoas. Somente no Pará (que aparece no re- A situação é mais terrível porque estes exploradores
latório como recordista em crimes no campo) foram da boa-fé do povo utilizam-se de um serviço público
87 mortos, incluindo os de Eldorado dos Carajás. Os para tanto.
massacres a trabalhadores atingem proporções só Estamos falando da enorme proliferação, a que
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Manobras das Empresas

Carvalho cita que, para proceder a essa última
manobra, as empresas recorreram aos efeitos da
Portaria nº 154/89, emitida pelo Ministério das Co
municações, que fixa em cinco anos, prorrogáveis
por iguais períodos, as cláusulas contratuais por in
termédio da assinatura de termos aditivos.

Para o parlamentar, porém, eles feriram os
princípios legais da Lei nº 6.874/80, que toma im
prescindível a realização de licitações para as em
presas exploradoras de serviços públicos de teleco
municações.

A Associação Brasileira de Editoras de Listas
(ABL), representante de todas as editoras de listas
contratadas pelo sistema Telebrás, pediu para
acompanhar o processo, já que as denúncias afetam
todas as suas associadas. O TCU concordou com o
pedido da ABL.

"Não podemos tomar nenhuma atitude sem o
direito de defesa. Queremos uma fiscalização racio
nal e objetiva para cumprirmos a lei", explicou Fer
nando Gonçalves. Ele deu prazo de 15 dias, a con
tar da última quarta-feira (1714), para que a direção

NOTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

TCU INVESTIGARÁ CONTRATOS DE
EDiÇÃO DAS LISTAS TELEFÔNICAS

Telebrasília renovou contrato com a empresa
Listei sem realizar nova licitação, segundo
denúncia do deputado Augusto Carvalho

Os contratos para a publicação de listas telefô
nicas oficiais das empresas do sistema Telebrás se-

temos assistidos nos últimos tempos, dos serviços rão investigados pelo Tribunal de Contas da União
prestados via telefônica por meio do prefixo 900. Em (TCU).
sua quase totalidade trata-se de serviços de utilida- A determinação é do relator dos processos de
de duvidosa, muitos deles comprometedores da mo- licitações do TCU, ministro Fernando Gonçalves. Ele
ral e dos bons costumes, conhecidos como tele- tem com base as denúncias do deputado Augusto
sexo, tele-namoro, disque-piadas, etc. Carvalho (PPS-DF), que denunciou a Telebrasília de

Muitos assinantes de telefone são surpreendi- renovar o contrato com a empresa listei, até 1º de
dos com contas astronômicas, resultantes do uso outubro do ano 2.000 sem fazer nova licitação.
por pessoas não autorizadas que tiveram acesso ao Seião 14 anos seguidos de publicação das Iis-
aparelho. Estes fatos ocorrem tanto nas linhas tele- tas telefônicas. O contrato entre Telebrasília e listei
fônicas particulares e igualmente nas linhas públi- foi assinado em 15 de maio de 1985, cumprindo a
cas, gastando-se, então, preciosos recursos públi- Lei nº 8.666/93, que trata das licitações públicas.
cos em benefício do nada. De acordo com o contrato, a empresa poderia

A forma que idealizamos para pôr fim aos abu- editar e publicar as listas durante quatro anos segui-
sos cometidos é estabelecer em lei que o acesso dos com renovação automática por igual período.
aos serviços prestados por meio do prefixo 900 so- Entretanto, a estatal e a listei assinaram um termo
mente seja permitido aos assinantes que o autori- aditivo, estendendo a vigência contratual em mais
zem, previamente e por escrito. um ano, portanto até o nono ano de edição, ficando

Em caso de prestação dos serviços sem esta a renovação automática com cinco anos e não qua-
autorização, as concessionárias não poderão incluí- tro como era originalmente. Além disso, o mesmo
los na conta telefônica. contrato foi irregularmente repactuado em 15 de

Desta forma acreditamos que será posto um maio de 1995, resultando em outro termo aditivo,
fim à dramática situação de muitas famílias que re- permitindo uma nova prorrogação por mais cinco
cebem contas telefônicas de tal monta que não po- anos de edição.
dem pagá-Ias sem comprometer seriamente o orça- O Tribunal de Contas da União adiantou que
mento doméstico. esse procedimento é irregular. A lei é clara, tem que

Por estes motivos esperamos contar com o haver nova licitação, afirmou um assessor da presi-
apoio de todos os ilustres Deputados e Senadores dência do TCU.
para a aprovação de nosso projeto. .

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami
nho a V. Exª, para que conste nos Anais da Casa,
uma nota que traz o resultado da auditoria feita pelo
Tribunal de Contas da União sobre denúncia' feita
por mim, no sentido de que havia ilicitude na prorro
gação do contrato da Telebrasília com a empresa
listei, que monopoliza as listas telefônicas em 23
Estados do País. Foi cometida uma série de vícios,
e o Tribunal de Contas da União, em sua análise
preliminar, confirma essa nossa denúncia e determi
na a suspensão desses contratos.
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da Telebrás e da listei se expliquem. Vamos agir ra- pelos monumentos e prédios públicos e pela incolu-
pidamente dentro do prazo, assegurou o ministro. midade do Corpo Diplomátiéo das Embaixadas.

Gonçalves já informou o ministro das Comuni- A população do Distrito Federal, com quase
cações, Sérgio Motta, da situação. O próprio Augus- dois milhões de habitantes, enfrenta hoje os proble-
to Carvalho fez o mesmo. Uma das minhas primei- mas comuns às grandes metrópoles e capitais do
ras providências foi encaminhar a denúncia, tam- País. São questões como transporte, educação, me-
bém, ao ministro das Comunicações, esclareceu Au- Ihoria da saúde pública, desemprego, reforço na se-
gusto. gurança pública, industrialização, incentivo ao turis-

O ministro Fernando Gonçalves explicou que mo, que se acham na ordem do dia, em debate per-
ainda essa semana vai solicitar informações sobre o manente em Brasília e nas cidades-satélites.
contrato e sua renovação ao presidente da Telebra- Brasília tem um potencial turístico que necessi-
sília, Hassan Gerbrin. Ao Correio Braziliense, Ger- ta ser mais explorado. A arquitetura de Oscar Nie-
brin disse: "Desconheço qualquer decisão do Tribu- meyer, o projeto urbanístico de Lúcio Costa e as es-
nal sobre os contratos firmados com alistei". culturas de Cheschiatti são obras mundialmente re-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT _ DF. Sem revi- conhecidas. Existem, porém, as cidades antigas e
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- históricas no entorno do Distrito Federal, como Pire-
dos, quero convidar todos os Parlamentares e toda a nópolis, Goiás Velho, Cristalina, etc. Então, é preci-
população do Distrito Federal para um ato ecumêni- so mostrar que Brasília é, também, o ponto de parti-
co a ser realizado amanhã, a partir das 17h, na Pra- da, o acesso a essas cidades maravilhosas e para
ça do Buriti, no Palácio do Governo do Distrito Fede- outras belíssimas regiões turísticas do Centro-Oeste
ral. É uma convocação do Governador do Distrito brasileiro.
Federal, Prof. Cristovarn Buarque, para um ato de Hoje, Brasília está numa fase de crescimento
solidariedade às vitimas de Eldorado dos Carajás. que não pode mais prescindir de um processo de in

dustrialização estudado, porém rápido e eficaz na
Deixo esse registro e peço a V. EXª, Sr. Presi- geração de empregos, principalmente para a popula-

dente, que autorize a publicação e divulgação desse ção de baixa renda. Brasília deve encampar de vez
apelo, para que a população compareça. o seu papel de pólo indutor do crescimento econômi-

Também manifesto minha solidariedade aos co da Região Centro-Oeste, por ter um mercado
trabalhadores massacrados e ao Governador Cristo- consumidor de porte e de elevado poder aquisitivo.
vam Buarque por este ato de coragem e vontade po- Por diversos prismas devemos focalizar Brasí-
lítica de ajudar na resolução dos problemas brasilei- lia; a Brasília patrimônio cultural da humanidade; a
ros. Brasília dos monumentos, dos palácios, Capital Fe-

Era o que tinha a dizer. deral e sede dos Poderes constituídos; a Brasília
O SR. AGNELO QUEIROZ (PC do B - DF. das convenções, dos seminários e simpósios; e Bra-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sília, a cidade. Todas essas visões fazem parte de
srªs e Srs. Deputados, no domingo, Brasília comple- Brasília, um sonho memorável que JK transformou
tou seu 36º aniversário. Uma cidade que nasceu do em realidade.
arrojo e dá perseverança de homens como JK e Is- Parabéns, Brasília, por mais este aniversário.
rael Pinheiro é, hoje, uma cidade emancipada políti- Em nome do Partido Comunista do Brasil, estamos
ca e administrativamente. Falta ainda promover a certos de que, assim como hoje, um brilhante futuro
sua emancipação econômica para que o Governo do lhe aguarda.
Distrito Federal não fique atado aos humores do Gover- O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Pronun-
no Central, com relação ao repasse de verbas para as cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e
áreas de Educação, Saúde e de Segurança Pública. Srs. Deputados, quando enveredamos pelos cami-

A bancada do Distrito Federal no Congresso nhos da política, percebemos que todo aquele que
Nacional vem lutando pela implantação do Fundo abraça uma causa deve ter o espírito aberto e a abne-
Constitucional do DF, para garantir, de uma vez por gação dos desbravadores. Dedicação passa a ser uma
todas, as verbas necessárias ao custeio da Segu- palavra comum, um farol que nos orienta e nos guia.
rança Pública, Educação e Saúde de seus habitan- A vida religiosa, ainda mais do que a política,
teso Por ser o Distrito Federal a Capital do País, o exige uma postura, uma firmeza vocacional que se
Governo do DF, é o responsável pela segurança das manifesta ainda cedo nos escolhidos para levar o
autoridades públicas federais residentes em Brasília, Evangelho aos quatro cantos do mundo.
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Um desses escolhidos, Sr. Presidente, é Dom
Eugênio de Araújo Sales, que hoje comemora 25
anos da sua ordenação como Cardeal do Rio de Ja
neiro.

Ao longo desse quarto de século à frente da
Arquidiocese do Rio, Dom Eugênio demonstrou todo
o seu potencial religioso, buscando sempre divulgar
a mensagem cristã, sempre em consonância com os
preceitos ditados'pela Santa Sé.

Ordenado padre em 21 de setembro de 1943,
Dom Eugênio Sales já deixava clara sua vocação e
sua plena capacidade de trabalho, desenvolvendo
atividades que, transcendendo a pregação doutriná
ria pura e simples, adequavam a atuação do catoli
cismo aos novos tempos que já se descortinavam...

Diante de tanta dedicação, o bispado seria a
conseqüência lógica. E, de fato, a ordenação ocorre
ria apenas onze anos após ao início de sua carreira
eclesiástica. Em 15 de agosto de 1954, Dom Eugê
nio Sales chegava ao bispado.

O comando da Arquidiocese do Rio de Janeiro,
Sr. Presidente, viria em 24 de abril de 1971, quando
Dom Eugênio era elevado ao posto de Cardeal, con
dição que lhe outorgou o direito. de participar da vo
tação nas eleições papais.

Passados vinte e cinco anos, constatamos que
a alegria e fé daquele noviço formado no ano de
1943 continuam vivas nas atitudes e pensamentos
do Cardeal Dom Eugênio Sales. &em dúvida, sua
carreira confunde-se com a própria história da reli
gião católica no Rio de Janeiro.

Estou certo, Sr. Presidente, que todos os cató
licos de meu Estado e do Brasil estão unidos na
mesma saudação a Dom Eugênio, no sentido de
que Deus possa possibilitar-lhe mais 25 anos de
atuação cristã à frente de nossa Arquidiocese.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs. e Srs. Deputádos, o lamentável acontecimento
da semana passada, no sul do Pará, que levou mui
tas pessoas à morte e ferimentos a várias outras,
deve servir-se também à reflexão sobre algumas ne
cessidades básicas do Brasil de hoje.

O ocorrido, que naturalmente vai deixar uma
nódoa na nossa história contemporânea, provoca a
necessidade imperiosa de se avaliar globalmente o
problema fundiário brasileiro, que, antes da conota
ção política, precisa ter a interpretação social que os
fatos sugerem.

Até o jornal Le Monde, que como todos os ou-

tros títulos da imprensa internacional se preocupou
com o trágico episódio de Eldorado dos Carajás,
buscou interpretação na própria História do Brasil
para tentar simplificar, para o europeu, o conheci
mento e a avaliação desse drama brasileiro dos dias
de hoje.

Se estamos fazendo hoje a história, é impor
tante que nos preocupemos com a sua abrangência,
desprezando interpretações periféricas ou paralelas,
para mergulharmos no exame da questão agrária,
em toda a sua profundidade, única forma de chegar
mos à solução certa, evitando outros episódios,
como os de agora, que em nada recomendam o es
tágio de desenvolvimento do povo brasileiro.

Antes de mais nada, é preciso questioar a mo
rosidade com que os órgãos do Govemo responsá
veis pelo assunto - notadamente o Incra - condu
zem o processo da reforma agrária. Ao mesmo tem
po, é indispensável que se examine - e com todo o
rigor - o que e quem está atrás de movimentos or
ganizados como esse dos sem-terras. É impossível
acreditar na espontaneidade desses movimentos,
que não haja alguém para insuflar, contando, para
isso, com recursos que vêm de não se sabe de onde
e com que reais objetivos.

Como problema social que é, a questão dos
sem-terras precisa eliminar essa perigosa interme
diação que está clara e notória nesse movimento na
cional, que faz repicar acusações (algumas pela for
ça), bloqueios de rodovias e atos de protesto em
todo o País, mas uma espécie de corrente que reve
la uma cadência em todos os segmentos de ação,
mostrando força, mas expondo o perigo a que se
submete uma questão social, pela ingerência, nela,
de atos de natureza política.

Da mesma forma como precisa ser aprofunda
do o exame da estrutura do Incra, que até no Gover
no é acusado de inoperante, é preciso que se veja
como se mantém e como sobrevive - e a custa de
quê, repito - esse ordenado e organizado movimen
to dos trabalhadores sem terra. Não será apenas in
genuidade não se examinar a questão por esse ân
gulo. Será clara demonstração de perda de tempo
na condução de um assunto da seriedade da refor
ma agrária, num país de tradições no domínio da
terra e, queiramos ou não, de feição definidamente
capitalista.

Que hipocrisia, portanto, é aventurar-se a solu
ções numa problemática dessa complexidade, dei
xando de lado o conceito capitalista que rotula a so
ciedade brasileira. O que precisamos é de ação. Ao
condenar o episódio da semana passada, o Presi-



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11193

dente da República, prometendo agir, pediu ao Con- Abastecimento e da Reforma Agrária, no Estado de
gresso Nacional que lhe desse instrumentos para São Paulo, que não perdeu tempo em dar corpo ao
tanto. Programa de Qualidade Total, daquela Pasta, lança-

Vamos dar esses instrumentos a S. Ex!!. E do nacionalmente no último dia 26 de março.
Logo. Mas vamos fazê-lo com base na realidade dos Tomo conhecimento do início, já para os pri-
fatos, para chegarmos a soluções conseqüentes, meiros dias de maio, de uma série de treinamentos
eximidas do emocionalismo que vem imperando no que pretende, até o final de agosto, capacitar, numa
debate da grave questão, e, às vezes, até conduzin- primeira etapa, perto de 400 técnicos daquela unida-
do o próprio trabalho dos meios de comunicação. de ministerial nas mais recentes técnicas sobre o as-

A estrutura do Incra precisa funcionar. As ações sunto, permitindo, através da desejável parceria com
do Governo - a começar pelo próprio Incra precisam a empresa privada, a melhoria das ações de inspe-
ser transparentes. A solução haverá de surgir. Como ção daquela Delegacia, desencadeando o aprimora-
bem o disse o Presidente da Federação da Agricul- mento da produção e dando maior segurança aos
tura de meu Estado Dr. João Bosco Umbelino dos alimentos consumidos pela população do País.
Santos, o problema da terra no Brasil é social, não Numa segunda etapa, srªs e Srs. Deputados,
político. Escoimar a discussão dos vícios ideológicos outros 650 funcionários serão treinados. Mais do
será também boa contribuição para se chegar a so- que agregar conhecimentos a especialistas já alta-
luções verdadeiras. Não podemos mais é conviver mente qualificados, esses treinamentos visam a
com esse desafio que se alastra nos campos e tam- transformar tais técnicos em lideranças capazes de
bém põe em risco a propriedade produtiva, assim provocar efeitos multiplicadores, o que sem dúvida
justificada socialmente, e conviver ao mesmo tempo favorecerá a aceleração de todo o processo, bem
com o marasmo ou com a deslealdade para com o como proporcionará o envolvimento integral dos
Presidente da República por parte dos dirigentes agentes responsáveis pela produção de gêneros de
dos órgãos públicos encarregados da execução dos origens animal e vegetal, sejam eles produtores, in-
mecanismos em que o Governo sustenta os seus dustriais ou técnicos do próprio Ministério.
projetos da reforma agrária. A agilidade da DFAARA paulista para colocar

A tragédia do sul do Pará, de todo lamentável, em marcha o Programa de Qualidade Total deflagra-
expondo o Brasil à crítica mundial, serve, também, do pelo Ministério da Agricultura, que também trará
como lição para que se alargue o caminho da verda- mudanças nos paradigmas de funcionamento da
deira reforma agrária, aquela que promova a distri- própria Delegacia em São Paulo, aperfeiçoando roti-
buição social da terra sem cultura, ou das terras per- nas e melhorando o atendimento ao público, deve
didas do próprio Governo, criando todas as condiçõ- ser creditada ao seu atual titular, o médico veteriná-
es para que os assentamentos venham a ter conse- rio Francisco Sérgio Ferreira Jardim, ele próprio um
qüências prática, protegendo a propriedade e afas- notório entusiasta dos pressupostos da qualidade to-
tando da sanha de aproveitadores a propriedade tal, cujas técnicas vinha estudando com afinco, mui-
produtiva. to antes de assumir o cargo que hoje ocupa.

Esta é a imposição de agora, não apenas pela A instalação do programa no âmbito de São
gravidade da crise agrária na atualidade do País, Paulo prevê ainda a elaboração de manuais, que,
mas em nome do avanço da democracia brasileira, em consonância com a legislação vigente, conterão
que reconhece direitos, mas que precisa reconhecer os procedimentos necessários à condução dos di-
também deveres. versos segmentos de atuação daquela Delegacia.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - Neles serão definidas, também, as formas de opera-
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cionalização de um programa cuja complexidade já
te, srªs e Srs. Deputados, a busca de padrões que tive oportunidade de detalhar em recente pronuncia-
assegurem qualidade aos produtos agropecuários mento nesta Casa. Eis aí, srªs e Srs. Deputados,
colocados à disposição dos consumidores brasilei- um exemplo concreto a ser seguido na busca do in-
ros deixou, definitivamente, de fazer parte das boas gresso definitivo do País no chamado Primeiro' Mun-
intenções governamentais, para se materializar em do e prova do respeito que as autoridades da agri-
ações práticas que devem merecer o aplauso de to- cultura têm pelos consumidores.
dos os brasileiros. Era o que tínhamos a dizer.

Refiro-me, Sr. Presidente, aos esforços desen- O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
volvidos pela Delegacia Federal da Agricultura, do RO. Pronuncia o seguintes discurso.)- Sr. Presiden-
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te, S~s e Srs. Deputados, o discurso ambientalista Sr. Presidente, os Estados que mais precisam
no Brasil, dá-me a entender, não passa de expres- de ações na área ambiental são aqueles que nada
sões vãs e soltas, com o único objetivo oficial de recebem.
compor frases de efeito. Sr. Ministro Gustavo Krause, dê um giro no seu

Falo isto, Sr. Presidente, pelas aplicações de leme, e veja o outro lado do Brasil - o Brasil do ver-
recursos do Ministério do Meio Ambiente, em 1995, de e das águas.
nos Estados da Região Norte. Represento o Estado A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ.
de Rondônia, que, junto com outros Estados da Re- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
gião, anualmente é apontado, na grande mídia na- srªs e Srs. Deputados, dirijo-me aos meus ilustres
cional, como campeão de desmatamentos, de quei- pares no dia de hoje para falar-lhes sobre uma ques-
madas, de desrespeito às reservas biológicas, extra- tão de extrema relevância para a segurança pública
tivistas e indígenas. de nossas cidades - o papel constitucional das

É na Região Norte que se mostra o papel pre- Guardas Municipais.
dador dos garimpos e, com tudo isto, srªs e Srs. De- A nossa Carta Política de 1988, em seu art.
putados, o Ministério do Meio Ambiente, responsável 144, § 8º, assegurou aos municípios a possibilidade
pelo equilíbrio e pela preservação ambiental, aplica de constituírem guardas municipais destinadas à
os seus recursos orçamentários e extra-orçamentá- proteção de seus bens, serviços e instalações.
rios bem longe da Região Norte; bem longe de Ron- Foi, sem dúvida alguma, um avanço promovido
dônia.." pelo Constituinte de 1988, um avanço que, na verda-

Edição do jornal Falha de' S.Pauló da semana de, constituiu um resgate, ainda muito tímido, de um
passada publicou a distribuição dos recursos do Mi- modelo de instituição de segurança pública extinto
nistério do Meio Ambiente pelas Unidades da Fede- em 1968, que funcionava muito bem - as antigas
ração. Guardas Civis.

A Bahia recebeu 109,40 milhões de reais do E dizemos que foi um resgate tímido porque o
Ministério, correspondendo a 20,8% dos investimen- Constituinte de 1988, embora tenha trazido nova-
tos - em Rondônia foi aplicado zero real, percentual- mente ao cenário municipal as suas guardas, não as
mente 0%. O Estado de Pernambuco recebeu 70,15 restaurou plenamente, deixando de elencá-Ias como
milhões de reais, enquanto o Acre recebeu zero real. órgão de segurança pública nos incisos do art. 144 e
Minas Gerais recebeu 48,83 milhões de reais, en- reservando-lhes apenas um papel de proteção do
quanto o Amazonas também recebeu zero real. O patrimônio edílico. Não teceremos comentários so-
Ceará, Alagoas e Piauí, todos receberam bons in- bre o que motivou tamanha redução de encargos,
vestimentos, enquanto o Pará, Amapá e Roraima quando comparada a sua competên7ia com a com-
nada receberam. petência das antigas guardas civis. E relevante des-

Todo o mundo fala em Amazônia, com a boca tacar apenas que a prática tem demonstrado não ter
cheia - o pulmão do mundo -, a maior bacia hidro- sido uma medida acertada a imposição dessa limita-
gráfica do planeta. Tudo bem, isto é verdade. Mas, ção constitucional.
por outro lado, são mostrados ao mundo a necessi- A análise do quadro nacional da segurança pú-
dade do Sivam, a preservação do jacaré, da tartaru- blica indica que existe uma falha no sistema policial
ga, da beleza natural, que é intocável. E o que faz o hoje em vigor. E poderíamos apontar, sem medo de
Ministério do Meio Ambiente para a nossa Amazô- errar, que entre essas falhas se encontra o completo
nia? Nada. Usam o nosso nome em vão, vana ver- distanciamento e a despersonalização do agente de
ba (palavras vãs). segurança pública em relação à comunidade que lhe

O CONAMAZ (Conselho da Amazônia) e a Secre- incumbe proteger. Assim, diferentemente do que
taria da Amazônia Legal não podem ficar só de camaro- acontecia durante a nossa infância, quando o guar-
te, neste discurso oco, sem nada produzir de prático. da responsável pelo patrulhamento do bairro era co-

Qual o critério para a repartição dos recursos? nhecido e conhecia os moradores, hoje o policial é
Não há. Faltam projetos? Isto não é verdade, pois os visto, em muitas cidades, como um estranho ou,
que chegam ao Ministério são refugados, segundo pior, como um adversário, um inimigo quase tão pe-
os técnicos, burocratas e consultores, como cheios rigoso quanto os marginais que ele deve enfrentar.
de "impropriedades". Há, portanto, uma perda de objetivo, uma dicotomia

O que o Ministério tem feito para melhorar a entre a finalidade da existência de órgãos de segu-
qualidade técnica dos projetos do Norte? rança pública - proteger o cidadão - e a sua atua-
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ção efetiva, a qual, por ser despersonalizada, passa cerem funções .de segurança pública de competên-
a ter significado em si próprio e não nos benefícios cia estadual - polícia judiciária, apuração das infra-
que traz à comunidade. ções penais, preservação da ordem pública e execu-

Poder-se-ia acreditar que estou sendo saudo- ção de atividades de defesa civil - conforme dispu-
sista, que a idéia de aproximar o agente de seguran- ser lei estadual. Em meu entendimento, é uma solu-
ça do cidadão é impossível nos dias atuais. Quem ção equilibrada, pois, ao mesmo tempo em que reti-
assim pensa está muito enganada. O Japão - hoje o ra a limitação excessiva existente no texto constitu-
país com um dos melhores índices de segurança do cional anterior, remete à lei estadual a forma de
mundo - adota tal estrutura. Lá há um policial desig- coordenação das ações de segurança pública entre
nado para atender áreas territoriais definidas, reali- os órgãos estadual e municipal, de forma que não

'zando seu trabalho diutumamente sempre no mes· ocorram superposições, conflitos ou disputas entre
mo bairro, nas mesmas ruas. Esse policial conhece esses órgãos.
pelo nome cada morador de sua região, conhece Assim, acredito estarmos diante de uma pro-
sua família, seus hábitos, seus problemas etc. Em posta que merece de todos nós uma cuidadosa
virtude desse pontato permanente e de sua atuação apreciação, evitando-se qualquer posição preconce-
dedicada, o policial japonês goza de profunda esti- bida de rejeição liminar. É de todo conveniente que
ma e consideração por parte da comunidade, sendo cada Parlamentar ligado ao tema de segurança pú-
visto pelos moradores como um verdadeiro amigo. blica a estude para apontar eventuais problemas e
Dentro desse clima de intensa cooperação é que oferecer soluções, tendo sempre como princípio nor-
esse policial efetua suas atividades de policiamento teador do raciocínio - acima de corporativismos ou
ostensivo e reprime a criminalidade em sua área de disputas de poder - aquilo que é o elemento mais
responsabilidade. importante da questão: a segurança do cidadão e da

Se tomarmos o modelo japonês como inspira- sociedade.
ção, perguntaríamos: no Brasil, quem pode exercer O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pro-
papel semelhante - o policial militar, que a cada dia nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
realiza suas rondas em locais distintos, sem nenhum Srs. Deputados, entre os muitos problemas que
contato com a população, e às vezes é lotado em afrontam o povo brasileiro, os acidentes do trabalho
unidades fora da cidade onde cresceu, ou o policial avultam como um dos maiores e mais lesivos. A
civil, que não realiza policiamento ostensivo e só cada ano, milhões de reais são desperdiçados na
tem contato com o cidadão quando está realizando conta de horas, não trabalhadas, no custeio de des-
uma investigação? É evidente que a instituição que pesas médicas e hospitalares - gigantesco tributo
mais se aproxima do bem sucedido modelo japonês cobrado ao País pela incompetência e pelo desleixo
é a guarda municipal, cujos integrantes são oriundos com que costumamos tratar a questão. Pior, porém,
da própria cidade onde atuam, conhecem seus habi- do que os danos materiais são 'os prejuízos huma-
tantes, cresceram nas vizinhanças e, portanto, estão nos, as vidas que se perdem, a saúde que se arruí-
familiarizados com hábitos e costumes locais. na, privando milhares de famílias daquele que lhes

Dentro desse contexto, o fortalecimento das assegura o sustento, inutilizando para o trabalho ho-
guardas municipais impõe-se como uma necessida- mens e mulheres que garantiam a sobrevivência de
de indiscutível. O retorno às origens, à identificação maneira digna e honesta.
entre o policial e o cidadão, seria um avanço qualita- Ocorra o óbito ou sobrevenham lesões físicas
tivo muito importante para a solução dos graves pro- que incapacitem a pessoa para o trabalho, começa a
blemas de segurança enfrentados pelo Brasil. luta pelo recebimento do benefício a que se tem di-

E o fortalecimento desejado passa - inexora- reito, valor que se deveria pagar de imediato - cum-
velmente - por uma revisão do texto constitucional pridos, naturalmente, os trâmites da lei -, visto que
que trata das guardas municipais, para permitir uma dessa quantia depende, muitas vezes, a manuten-
extensão de suas competências, dentro de limites ção do trabalhador e daqueles que vivem à sua cus-
mais flexíveis, compatibilizando-as com a atuação ta. O que freqüentemente se observa, porém; é uma
dos dois órgãos de segurança pública estadual - a injustificável demora no pagamento do crédito aci-
polícia civil e a militar. dentário, submetido que passa a ser à existência de

É com muita satisfação que verifico na Emenda previsão orçamentária e à disponibilidade de recur-
Constitucional sobre a reforma administrativa a aber- sos para a sua execução. Sobre o tema, o Dr. Luiz
tura da possibilidade de as guardas municipais exer- Fernando Gama Pelegrini, Juiz do 2º Tribunal de AI-



o SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, apresento hoje requerimento de in
formações, no qual solicito informações ao Sr. Minis
tro da Justiça sobre denúncias de pagamentos de
propinas a membros do Poder Executivo pela mon
tadora de automóveis Fiat, no seguinte teor:,

"Com fundamento no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e no art. 115, inciso I,
do Regimento Intemo, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Mini!5tro da Justiça o
seguinte pedido de informações:

A revista IstoÉ, na sua edição de 10-4
96, fez gravíssimas denúncias sobre um es
quema de corrupção envolvendo executivos
e funcionários da montadora de automóveis
Fiat e autoridades brasileiras, por ocasião
da vinda da montadora para o Brasil.

A matéria, sob o título de "Conexão
Fiat" (páginas 90 a 96), chega ao requinte
de afirmar, conforme declarações da srª
Veda Ribeiro Paschoal, funcionária daquela
empresa, que tinham "comprado todos os
Ministros e que o Ministério todo estava no
bolso da Fiat".

Em face da gravidade dessa acusação
e tendo em vista que a reportagem deixa em
aberto diversos aspectos necessários ao
pleno esclarecimento das denúncias e à sua
total apuração, cabe responder às seguintes
questões:

a) quais as providências tomadas pelo
Ministério da Justiça para apurar as recen
tes denúncias publicadas pela imprensa de
que Ministros e autoridades do Poder Exe
cutivo teriam recebido propinas para aprovar
a instalação da montadora de automóveis
Fiat no Brasil?

b) foi aquela montadora interpelada a
respeito? Caso positivo, solicito cópia da in-
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çada Cível, assinou, na edição de Notícias Foren- como ao cumprimento das decisões judiciais proferi-
ses do mês de janeiro passado, substancioso artigo das em ações acidentárias, cujo valor de condena-
em que se declara, de maneira firme e categórica, a 'tão está preso à mais primária das necessidades
favor de que se cumpra incondicionalmente o direito humanas, ou seja, a alimentação".
do trabalhador brasileiro. Esperamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

"Desde a primeira vez em que nos deparamos que as considerações do Dr. Luiz Femando Gama
com a questão" - escreve o Dr. Pellegrini - posicio- Pellegrini repercutam no âmbito do INSS, para que
namo-nos de imediato contra todo e qualquer ato ou se possa fazer justiça a quem perde a saúde - e
providência que viesse retardar o pagamento do cré- muitas vezes a própria vida - na batalha em prol de
dito acidentário. E cita parecer do Procurador de um Brasil mais humano, mais decente e menos desi-
Justiça Lauro Santo Camargo, segundo o qual "o pa- gual.
trimônio financeiro, coletado e gerido pelo Instituto
Nacional de Seguro Social, tem origem determinada
pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (Plano de
Custeio), e é dirigido a um fim específico, ou seja, os
bens monetários arrecadados pela autarquia o são
para custear especificamente a seguridade social,
aqui arrolados os benefícios previdenciários e aci
dentários".

A partir desse raciocínio, conclui-se que o patri
mônio do INSS pertence aos próprios segurados. "A
administração desses bens e valores" - segundo o
voto do Ministro José Cândido em Acórdão da 6ª
Turma do Supremo Tribunal Federal - "é feita pela
União com caráter protecionista, certamente neces
sário num País em que a previdência privada tem
exímios métodos de quase nada pagar aos associa
dos que nela se aposentam, não obstante vultosas
contribuições na juventude e maturidade".

Reporta-se o Dr. Luiz Fernando Pellegrini a
Acórdão da 3ª Câmara do 2º Tribunal de Alçada
Cível de São Paulo. em que se define tal espécie
de seguro como um contrato de risco, cujo "preço"
ou "prêmio" já foi pago pelo "estipulante" - o tralJa
Ihador - antecipadamente, por meio de parcelas
mensais - as contribuições previdenciárias - du
rante toda a sua vida de labor, de modo que a ob
rigação de indenizar, em caso de infortúnio, não
pode ser tratada como responsabilidade civil pura
e simples, sujeita a contingências orçamentárias e
a provisão de caixa.

Assim, para que se cumpra a lei, pode-se até
mesmo, em nome do credor-acidentário, penhorar a
quantia que se encontra na posse do INSS, sem
que, como tem argumentado o Instituto, se infrinja o
disposto no art. 100 da Constituição Federal e nos
arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil. É a opi
nião do Juiz Luiz de Carvalho, 'conoorde com a do
ilustre articulista: "Não se pode admitir que, sob a
alegação de serem impenhoráveis os seus bens,
continue o Instituto a agir desidiosamente em rela
ção·'não somente ao atendimento aos acidentados



Esperamos que o Ministro da Justiça, rapida
mente, ofereça resposta a estas minhas indagações.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrlIs e Srs. Deputados, no próximo dia 27 ocorrerá a
abertura oficial da VIII FEMI - Festa Estadual do Mi
lho, na cidade de Xanxerê, em Santa Catarina,
evento que se estenderá até o próximo dia 5 de
maio. A solenidade de abertura contará com a pre
sença do Governador do Estado, Dr. Paulo Afonso
Vieira e de diversas autoridades representativas dos
meios políticos sociais e econômicos do Estado e da
região, além da presença maciça de expositores e
do público em geral.

Já estão confirmadas as presenças de exposi
tores do Município de Xanxerê e de outros Municí
pios, que, na VIII FEMI, estarão mostrando os seus
produtos e demonstrando a força econômica da re
gião.
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terpelação e das razões apresentadas. Caso A Festa Estadual do Milho de Xanxerê repre-
negativo, por que não? senta, hoje, a maior e mais iriípórtante exposição

c) houve ou há no âmbito do Poder agropecuária do Estado de Santa Catarina e, de for-
Executivo alguma apuração a respeito des- ma marcante, destaca a força e a expressão econô-
se assunto, mesmo de antes das atuais de- mica do Município e da região, o trabalho de sua
núncias? Quais, onde e em que situação se gente e suas potencialidades econômicas, que se
encontram? fortalecem e se multiplicam, colocando hoje o Muni-

d) o Sr. IIacyr de Souza Silveira, a srª cípio de Xanxerê em posição honrosa, ao passar de
Yadi Ribeiro Paschoal, Sr. Franco Urani e o 24ª para 16ª ecom>mia do Estado. A agricultura é
Sr. Pacífico Paoli foram convidados a pres- bastante expressiva, e a cultura do milho responde
tar algum tipo de esclarecimento a respeito pela maior parcela de produção de grãos do Municí-
dessas denúncias? Caso positivo, solicito pio, sendo, em sua grande maioria utilizada na pro-
cópia desses esclarecimentos. Caso negati- dução de ração para a suinocultura e avicultura, ati-
vo, por que não? vidades que também são expressivas.

e) a Polícia Federal está apurando es- Xanxerê ocupa posição estratégica no oeste
ses fatos? De que forma, qual o Delegado catarinense, pelo entroncamento rodoviário com as
responsável pela apuração e o que foi feito regiões Sul e Sudeste do País e ainda pelas vias de
até agora a respeito? ligação para os países que integram o Mercosul,

f) houve algum tipo de denúncia formal sendo, por isso, um Município - pólo para a região,
à Procuradoria Geral da República? Caso que reúne excelentes oportunidades para investi-
positivo, solicito cópia. Caso negativo, por mentos, principalmente aqueles voltados para o
que não? Mercosul.

g) pela legislação em vigor, a quais ór- A realização da VIII FEMI por ser maior e mais
gãos cabe realizar apurações sobre fatos importante evento do gênero no Estado, é uma ex-
como esses denunciados pela imprensa? celente oportunidade para a realização de novos ne-
Todos esses órgãos atuaram ou estão gócios para o empresário. Destaco ainda a força da
atuando quanto ao assunto? Favor indicar agricultura tradicional, que mesmo enfrentando to-
como e quais as pessoas responsáveis. dos os revezes de juros altos, da falta de assistência

h) quais os nomes e postos dos Minis- creditícia e de política de garantia de preços míni-
tros e autoridades a que se referiu a srª mos condizentes com os custos de produção e a ga-
Yadi Ribeiro Paschoal e quanto foi pago a nância e ambição dos banqueiros, ainda assim, per-
cada um a título de propina, segundo essa manece firme. Os agricultores abandonam suas ati-
mesma senhora?"

vidad~s, e, com muito esforço e sacrifício, continuam
trabalhando para levar o alimento à mesa dos brasi
leiros. Na verdade, representam a razão de ser da
VIII Festa Estadual do Milho.

Nesta oportunidade, destacamos ainda o traba
lho construtivo da Comissão Organizadora da VIII
FEMI, integrada pelo Prefeito de Xanxerê, Sr. Júlio
César Bodanese, sua equipe, a Associação Comer
ciai e Industrial de Xanxerê - ACIX, o COL, o Sindi
cato Rural, as Secretarias da Agricultura e da Indús
tria e Comércio, a FACISC e o Presidente da
FEMI/96, Sr. Elcir Locatelli, além dos agricultores,
comerciantes e industriais da região e ainda toda a
laboriosa gente de Xanxerê.

Diversos segmentos da economia da região
estarão presentes, pois a VIII FEMI representa exa
tamente a força do trabalho de nossa gente. Dentre
as amostras que estarão nos pavilhões da FEMI
destacamos: agricultura, bovinocultura de corte e lei
te, reprodutores bovinos, feira de terneiros, mostra
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de ovinos, mostra de eqüinos, torneio leiteiro, mostra- se, nos últimos anos, compelidos a tanto. Enfrenta·
de aves ornamentais, mostra de peixes ornamentais, ram toda sorte de dificuldades, driblaram a saudade
mostra de chinchilas, mostra de cães e gatos, mos- e deixaram para trás muitos de seus valores mais
tra de coelhos, mostra de pássaros em geral, julga- caros, para vencer em terra estranha. O Brasil das
mento de canários de cor e porte, exposição da in- últimas décadas, ao lhes negar perspectivas, propi·
dústria e comércio e feira de artes e artesanatos. ciou o que poderíamos chamar de exílio branco, um

Uma vasta programação festiva estará sendo exílio auto-imposto - é verdade - mas não um exílio
cumprida a os resultados econômicos da amostra repleto de risos e glórias. Era mais uma conseqüên-
serão expressivos..A FEMI passou a integrar o ca- cia da recessão, das condições altamente desfavo·
lendário turístico de Santa Catarina como uma das ráveis da economia, que desfiguraram o pujante
maiores e mais importantes exposições que se reali- mercado interno. E, nesse panorama, o êxodo dos
zam no Estado, graças à força do trabalho de sua dentistas brasileiros rumo a Portugal é emblemático.
gente, e a cada novo certame as expectativas são Enquanto isso, os governos se sucederam, os
superadas, com recordes de público e de negócios. vexames continuaram e as negociações fracassa-

Deixamos aqui o convite a todos os integrantes ram no campo prático, contrariando a retórica dos
desta Casa de Leis, para se unirem a nós nas come- .- vínculos históricos, da diplomacia profícua, do inter-
morações da VIII FEMI em Xanxerê, Santa Catarina. câmbio sem barreiras e da verdadeira reciprocidade.

O SR:. LUIZ DURÃO (PDT - ES. Pronuncia o De Portugal não temos recebido a justa compreen-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- são. Logo o Brasil, que acolheu como irmãos tantos
putados, nem mesmo a visita ao Brasil do Primeiro- imigrantes, de todos os cantos do planeta, em espe-
Ministro português, Antônio Guterres, e seu inques- cial o irmão português, não tem merecido reciproci-
tionável interesse em fomentar as relações luso-bra- dade, quando se trata de seus emigrados.
sileiras serão capazes de, no curto prazo, pôr termo Somos irmãos, sem dúvida, mas o sangue e a
à contenda em tomo do exercício profissional dos genealogia que nos identificam uns com os outros
dentistas brasileiros em Portugal. não estão conseguindo realizar a verdadeira, a fra-

Não quero, em absoluto, ser pessimista, mas, ternal união. A situação geográfica, os acidentes da
no que toca à espécie, não me pareceu nítida a dis- cultura e injunções políticas provavelmente mais for-
posição do ilustre visitante em apresentar soluções tes parecem constituir os verdadeiros ditames que
concretas, imediatas e definitivas, sempre que insta- regulamentam, hoje, a vida dos brasileiros em Portu-
do a discorrer sobre o assunto. gal, em especial os dentistas brasileiros.

Para ambos os países, é uma forma - diria eu Há um impasse grave, que não se disfarça
- constrangedora de postergar o desfecho dessa cri- mais, à vista de episódios freqüentes que humilham
se, porque, de viés, deixa transparecer uma prová- e desesperam os patrícios que ali estão. Agora mes-
vel intenção de subestimar os fatos, se não até de mo, relata-me a Associação Brasileira de Odontolo-
lhes ser indiferente. gia - Seção Portugal, a polícia local fechou o consul-

O mais lamentável, porém, é que, não apenas tório de um cirurgião-dentista, em Lisboa.. Para as
a partir da visita daquele dignitário, mas com base autoridades, foi irrelevante o fato de o profissional
em tudo quanto tenho podido constatar, nada faz su- estar exercendo legalmente suas atividades, ao am-
por grandes progressos. As indicações são de que, paro do Acordo Cultural Brasil-Portugal.
por ora, Portugal não se compadece do problema e Estamos, dessa maneira, diante de mais um
pouco se esforça para resolvê-lo. capítulo dessa história sem fim, história que encerra

Cabe então ao Brasil redobrar energias, atuan- ainda dificuldades para a concessão da chamada
do em todos os fóruns, pressionando o quanto pos- autorização de residência e desrespeito à conven-
sível. O que não podemos admitir é, em uma palavra ção sobre igualdade de direitos entre brasileiros e
omissão - a omissão do Governo brasileiro, numa portugueses, em meio a outros diplomas cuja conva-
atitude de cruel negligência perante cidadãos que, Iidação um dos próprios signatários vem sistematica-
muito provavelmente, não deixaram a Pátria por mente negando.
acaso, mas empurrados pela crise, ou pelas muitas Em fevereiro de 1994, com o intuito de fazer
crises que penalizaram algumas gerações de brasi- cumprir em Portugal o acordo cultural, os dois Go-
leiros. vemos assinaram um memorando de entendimento,

Sim, nobres Colegas, como todos sabemos, que ensejou reuniões das entidades congêneres, in-
particularmente os profissionais autônomos viram- felizmente sem sucesso. A par disso, ,não faltam pa-



o argumento das empresas de medicina de
grupo para o reajuste dos preços é aumento dos
custos. O percentual imposto, porém, fica muito aci
ma da inflação. De maio do ano passado até este
mês, o índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), calculado pelo IBGE, não passa de 20%. O
aumento real, portanto, seria de até 10%. Enquanto
isso, o salário do trabalhador não tem garantia de
aumento.

A situação é dramática, pois aqueles que con
seguem fugir do caos do atendimento em hospitais
públicos, agora estão diante de mais uma dificulda
de. Muitas vezes o trabalhador da classe média é
obrigado a se privar de muitos outros investimentos
importantes para poder proporcionar à sua família
um bom plano de saúde.

O Conselho Regional de Medicina (CRM) não
concorda com a liberação dos preços dos planos de
saúde. Além de prejudicar o cliente das segurado
ras, a classe médica seria tomada como a principal
causadora do aumento, o que, segundo o Presiden
te do CRM, Dr. Bartolomeu Penteado Coelho, não é
verdade. O valor que deveria ser pago aos médicos,
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receres jurídicos de eminentes constitucionalistas opinião pública precisa ser mobilizada, assim como
portugueses, a demonstrarem a juridicidade dos di- a Embaixada de Portugal em Brasília, de forma a
reitos então estabelecidos. O Governo português envolver até a Assembléia da República portuguesa
dispõe, assim, dO$ instrumentos legais para legiti- e a Presidência da República portuguesa, na discus-
mar, de imediato, os compromissos assumidos. são do problema. .

A equivalência acadêmica de que tratam tais Não se trata, aqui, apenas de valorizar nossos
instrumentos é, no entanto, uma convenção sujeita a compatrícios ultramarinos, de buscar o engrandeci-
interpretações subjetivas, uma salvaguarda, nas mento de uma categoria ou de assegurar o cumpri-
mais das vezes, apenas simbólica. O que existe, de mento da legislação, consolidada pelos inúmeros
fato, é uma guerra de diplomas, são violações, ambi- acordos, tratados e convenções já firmados. Não se
güidades na lei que amparam os nativos e excluem trata sequer de defender o respeito à odontologia
os de fora, entre os quais os brasileiros, em que brasileira, hoje situada entre as melhores do mundo.
pese às promessas. Trata-se, antes, de lutar pela dignidade, perante o

Na questão da equiparação de currículos é que mundo, de toda a Nação brasileira, que deve velar
reside a maior, a mais terrível e irônica incongruên- por seus filhos, onde quer que estejam.
cia da crise. A Escola Superior de Medicina Dentá- Esse, Senhoras e Senhores, o verdadeiro, o
ria, criada há cerca de 17 anos em Portugal, com o mais legítimo e genuíno princípio das relações inter-
auxílio de especialistas brasileiros, é a mesma que nacionais, o sentido maior da afirmação da cidada-
hoje barra os diplomas brasileiros, sob a alegação nia. Em seu nome é que hoje venho a esta tribuna
de inferioridade, em termos de conteúdo curricular. para me manifestar e conclamar os nobres colegas
De outro lado, permanecem indecifráveis as regras à união.
que estabeleceriam as exigências por serem cumpri- O SR. JOSÉ CARLOS lJ,\CERDA (PSOB -
das, na ótica da legislação portuguesa. RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Em sua maioria, os dentistas portugueses - os srªs e Srs. Deputados, está cada vez mais difícil go-
médicos dentistas, como são chamados - são práti- zar de uma boa saúde no nosso País, como compro-
cos licenciados. Ao contrário do que sugere o nome, va o reajuste dos planos de saúde, anunciado pelo
os médicos dentistas não têm o diploma de medici- Governo para o próximo mês, em torno de 30%, ou
na. Mas, na própria terra, conquanto incapazes de seja, até 10% acima da inflação dos últimos 12 me-
exibir o mesmo preparo profissional, a mesma quali- ses.
ficação, em termos de mão-de-obra, acabam por ter
vantagens sobre os colegas brasileiros, que traba
lham na semiclandestinidade há mais de uma déca
da, sujeitos a extorsões de todo tipo, às vezes víti
mas, às centenas, juntamente com suas famílias, de
constrangimentos, humilhações e da mais vexatória
desmoralização.

Só para ilustrar: a entidade profissional portu
guesa continua sem inscrever os profissionais brasi
leiros. É, assim, inegável que perdure o impasse.
Não há, mesmo do ponto de vista do protocolo ofi
ciai, razão para negá-lo, durante a visita do Primeiro
Ministro Antônio Guterres, ao contrário, é preciso
desnudar todas as suas circunstâncias, para evitar seu
agravamento e trabalhar para que seja superado.

Apesar dos esforços anteriores, do empenho
diplomático do Governo brasileiro e da especial
atenção do Congresso Nacional, pouco se conse
guiu até aqui, o que não significa que a batalha este
ja perdida. Ela está em pleno curso, muito cabendo
ainda tentar e fazer, em especial de parte da Comis
são de Relações Exteriores desta Casa e de parte,
também, de outros organismos, estatais ou não. A
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pra cada consulta, foi estipulado pela tabela da As- A pauta mínima proposta pela Firjan e apre-
sociação Médica Brasileira (AMS) de 1992 e é de R$ sentada na reunião com os Senadores e Deputados
20,00. Mas o preço que ainda vigora é da tabela de Federais do Estado compreende a expansão do gás
1990: ~$14,00. natural, a conclusão da usina nuclear Angra 11, o

Diante desses problemas, a situação do povo Porto de Sepetiba, a refinaria do Norte Fluminense,
fica cada vez mais difícil, diante da impossibilidade a indústria do petróleo, o terminal de carga e passa-
de contar com serviços de saúde. geiros do Galeão, a reativação da construção naval,

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, a despoluição da Baía de Guanabara, o Centro Fi-
srªs e Srs. Deputados. nanceiro Internacional e o Estatuto da Pequena e

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PPB Microempresa. Foi também incluída na pauta míni-
_ RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- ma a criação de um pólo de indústria audiovisual
dente, srªs e Srs. Deputados, o Presidente da Fede- que compreende o cinema, a televisão e o vídeo.
ração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - Todos esses pontos exigem um esforço eon-
FIRJAN -, Dr. Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, or- junto do setor público e o do empresariado. A classe
ganizou, esta semana, importante evento na entida- política do Estado do Rio de Janeiro tem a obrigação
de que preside, reunindo representantes das classes de apoiar o trabalho da Fi~an e de prestigiar o Presi-
política e empresarial do Estado do Rio de Janeiro, dente Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira para que
visando à realização de um trabalho integrado, em esse trabalho possa trazer resultados para retomada
torno de algumas propostas' consideraqas"prioritá- do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e
rias para a retomada do desenvolvimento econômico do seu prestígio no contexto da Federação.
do Estado. A iniciativa da FIRJAN é da maior impor- O SR. CLAÚDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM.
tância, na medida em que permitirá que o somatório Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
da experiência e do conhecimento dos participantes, srªs e Srs. Deputados, um dos males que mais afli-
dentro de um contexto de organização da Federação, gem a população escolar do nosso País, com resul-
adquira um maior grau de eficiência e atinja resultados tados dos mais funestos na idade adulta, é o peso
que dificilmente seriam alcançados por esforços isola- da mochila na qual os alunos carregam o material
dos. Os Governos do Estado e dos Municípios estão das aulas.
também integrados ao movimento da FIRJAN. Norma estabelecida pela Organização Mundial

No período dos Governos Militares da Saúde estabelece que uma pessoa, na idade in-
1964/1984 -, o Estado do Rio de Janeiro foi o único fantil ou na puberdade, somente pode carregar um
da Federação cujo Governador não pertencia ao peso igualou inferior a 10% do seu peso corporal.
mesmo Partido do Presidente da República, exce- Entretanto, há alunos dos diversos colégios, públi-
tuado o período Faria Lima no Govemo Geisel. cos ou particulares, de norte ao sul do Brasil, que
Como o Congresso tinha pouco poder nesse perío- conduzem, diariamente, uma mochila com peso
do, o relacionamento União Estados estabelecia-se igualou superior a 50% ~o seu peso corporal.
diretamente, por contatos entre o Presidente e Go- Isso acarreta, em curto prazo, males dos mais
vernadores. A referida situação política produziu a diversos, deformações do esqueleto muitas vezes ir-
perda de importantes investimentos para outros Es- reversíveis e outras só reversíveis com demorado
tados, como o caso da fábrica de automóveis Fiat, tratamento. As mais comuns são escoliose, desvio
que foi para Minas Gerais, e do pólo petroquímico da coluna cervical, com distorção do eixo; a cifose,
criado na Bahia. No período 1984/1994 - Nova Re- acentuada curvatura dorsal, e a lordose, curvatura
pública -, o entrosamel1to Governo Federal/Governo lombar. Essas deformações deixam o corpo desali-
do Rio de Janeiro foi também reduzido, exceto o cur- nhado, provocando dores na média idade e na velhi-
to período do namoro Collor/Brizola, que resultou na ce, incômodos que tomam a vida um eterno descon-
construção da Linha Vermelha. Só agora, em 1994, forto.
existe uma integração política forte entre a União e o Todos eS$es males poderiam ser evitados, Sr
Estado do Rio de Janeiro. Presidente, srªs e Srs. Deputados, se o Governo por

O momento é, pois, auspicioso para um traba- intermédio do Ministério da Educação, promovesse
lho conjunto e coordenado de todos os segmentos uma campanha educativa, junto às escolas e a toda
da sociedade fluminense, visando à retomada do a população escolar recomendando a racionalização
crescimento econômico para maior geração de ren- ao material didático e dos horários de aulas para
da e de emprego no Estado. que os cadernos e os livros não sejam utilizados to-
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dos em um só dia. Outra idéia seria guardar parte do passa a procurar ocupação juntamente com os mi-
material na própria escola, em espaços coletivos es- Ihares de pessoas que perderam seus empregos.
pecialmente destinados a esse fim. Diante disso, é extremamente importante que,

Essa idéia, Sr. Presidente, não é minha, nem é o transcurso do Dia do Trabalhador seja momento
só minha a preocupação, embora o assunto de há para a definição de uma política de emprego séria e
muito seja objeto das minhas análises. Hoje levanta- responsável, em que o Governo adote os mecanis-
se o movimento que está sendo desenvolvido pelo mos de reconhecida eficácia, como a redução dos
médico Luciano Rezende, Vereador em Vitória, Es- encargos sociais sobre as folhas de salários.
tado do Espírito Santo, que partiu na frente, em boa Essa providência não irá beneficiar as empre-
hora, v!ndo ao encontro de uma ~as mais básic~s sas, mas, sim, os trabalhadores, porque qualquer
necessIdades, a de preservar a saude da populaçao empreendimento poderá ter maior contigente de em-
escolar atual, para que os futuros adultos não so- pregados com a mesma despesa de hoje.
fram as c~nseqüências. . , Afinal de contas, a criação de empregos deve

Ao "u~tre Dr. LucIano. Rez~nde, ~s mlnh3.s merecer prioriodade maior que a simples arrecada-
congratulaçoes e o meu mas Irrestnto apoIo. ção de encargos sociais, que vão para os cofres pú-

Requeiro a V. Exª divulgação em A Voz do blicos e nem sempre cebem a melhor destinação.
Brasil, deste pronunciamento. Aumentar o nível de emprego e conter a onda

O ~R. FAUS~O M~RTELLO (Bloco/PP~ - SP. de demissões que atinge principalmente a indústria
Pronuncia o segUinte dlscu~so.) - Sr. Presld.e~te, é a prioridade que o povo requer. Tomara que o Go-
srªs e Srs. Deputados, aproximando-se as festlvlda- vemo neste 1º de Maio demonstrando sensibilida-
de~ do D~a do Trabalho, em que se .h~menageia de, at~nda os anseios d~ população e adote as me.
mais precisamente o trabalhador brasileiro, a per- didas que estão ao seu alcance para resolver esse
gunta que fazemos neste Plenário é a seguinte: o problema.
que temos para comemorar neste próximo dia 1º de I f I' t 'd - t
M . d 1996? n e Izmen e, aln a nao emos o que comemo·

aio e. , _ , , . _ rar no Dia do Trabalhador. Lamentamos o volumoso
Com certeza alguns dl~ao que e a establhzaçao processo de demissões e empenhamos ao Governo

da moeda, que. trouxe ~~IS segurança pa~a cada nossa palavra de apoio e estímulo a toda e qualquer
t~abalhador, mais tranqUlhdad~. para pl~neJar su~ iniciativa que tenha a capacidade de aliviar uma si-
vida e suas ~ompras. ~utr?s diriam qu~ e a capacl- tuação que já é tão grave.
dade de, enfim, o B~asll tnlhar u~ caminho, de pro- O SR SANDRO MABEL (Blo /PMDB _ GO
gresso sem o obstaculo quase Intransponlvel que _ .' ... co . .
era a inflação alta. Outros dirão que é a mobilização Pronuncia o seguinte diSCUrso.) - Sr. Presidente,
sindical que se conseguiu ao longo dos anos. srªs e Srs. ~eputados, engana~-,se ,os que pensam

E rt· I t d't t 't que a vocaçao do Estado de GOlas e excluslvamen-u pa ICU armen e, acre loque emos mUi o t ' ,. e agropecuana.
pouco a comemorar, diante do fantasma do desem-. . ,
prego. O controle da inflação trouxe inúmeras vanta- EVidentemente, essa ~mdade ~~derada e
gens para as empresas, como a maior capacidade grande produtora agr?paston~ m~s vanos ~utr?~
de planejamento da produção e das vendas, maior se~mentos da econom,la tambem ~~m sendo slgmfl-
facilidade na administração de matérias-primas, e catlvan:'en~e d,esenvolvldos em GOlas, como os se~o-
assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a redução res da Indu~tna e dos transportes, sem fal,a~ do tuns-
da inflação impossibilita as empresas de auferirem mo, espe~lalm.e.nte o de natureza ecologlca~ ~om
lucros com a aplicação de receitas no mercado fi- ampla e. d~verslflcada of~rta de programas a vlsltan-
nanceiro. Diante disso, além de outros fatores, o fan- tes braSileiros e estrangeiros.
tasma do desemprego vem rondando o serrota pro- Aliás, no campo industrial, há que se destacar
dutivo nacional. As demissões têm sido constantes e o progresso da indústria química, que vem modern-
algumas tentativas de acordos têm sido feitas, visan- izando-se e, em conseqüência, aprimorando a quali-
do reduzir jornadas de trabalho para evitar progra- dade de seus produtos.
mas de demissões. É o caso, especificamente, da IQUEGO - In-

Um país como o Brasil tem grandes massas de dustria Química do Estado de Goiás, que foi criada
jovens que a cada ano disputam locais de trabalho; em 1962, quando configurava, apenas, uma miniin-
a cada ano um grande contingente de brasileiros dústria, ocupando uma área de apenas 19.200 me-
atinge a idade em que deve começar a trabalhar e tros quadrados.
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Vinte anos após a sua fundação, a Iquego pas- tados mais rápidos. Mas.a demagogia impera por
sou por intensa reformulação administrativa, e em curto espaço de tempo, até porque não é possível
1983 foi construído um moderníssimo módulo indus- ludibriar a muitos por muito tempo.
trial, destinado à produção de sais para reidratação Quero enaltecer aqui a defesa dos Deputados,
oral. Foi, também, realizada ampla reforma técnica, expressada na veemência dos protestos relaciona-
com a qualificação de seu laboratório como o segun- dos aos massacres ocorridos nas invasões de ter-
do maior do País, dentre os oficiais, produzindo me- ras, como ocorreu recentemente em Eldorado dos
dicamentos para todo o Brasil, por intermédio da Carajás. Isso, porém, não basta. Precisamos de
CEME. ações práticas, precisamos de propostas concretas

Hoje, com o apoio proporcionado pelo Gover- para mudar a legislação brasileira.
nador Maguito Vilela, a Iquego abriga vários módu- Não adianta apenas identificar os culpados, por
los industriais, ensejando a produção de pelo menos omissão ou por orquestração. Afinal, de quem é a
quarenta e três modalidades de medicamentos alo- culpa? É da Imprensa, que mostra o fato com sensa-
páticos, além de remédios fitoterápicos, linha veteri- cionalismo? É do Incra, que não desapropria, que
nária e soro antiofídico. não assenta? É do Judiciário que não agiliza os pro-

Atualmente, a capacidade produtiva industrial cessos sob sua responsabilidade, retardando as de-
da Iquego é de mais de um bilhão de unidades por cisões? É do Legislativo, que não vota as matérias
ano, entre comprimidos, líquidos, pós, semi-sólidos do Executivo referentes às questões! agrárias? É da
e injetáveis. Polícia, que, no dever de cumprir um Mandato de

Sua finalidade básiGa é atendimento aos seto- reintegração de posse, age com despreparo e extre-
res mais carentes da população, com investimentos ma violência? Ou é da própria sociedade, que ainda
destinados à produção de medicamentos básicos e tem espírito individualista e cuja estruturação sócio-
de baixo custo. política incrementa o crecimento exacerbado do

grande capital?
A Iquego repassou, sem nenhum custo para os

cofres estaduais, mais de noventa milhões de unida- Eu vou procurar ser breve. Nasci em uma re-
des de medicamentos em virtude do convênio nº gião agrícola, descendente de Imigrantes Italianos;
121, celebrado com a CEME, além de onze tonela- cresci cultivando a terra, atividade pela qual tenho a
das de remédios de sua linha paralela. maior devoção. Imagino a grande quantidade de

agricultores, muitos deles com idade para ser meu
. Por todas essa razões, Sr. Presidente, não nos

Pai; a única ferramenta que sabem manejar é uma
podemos furtar a registrar essa auspiciosa notícia do foice, uma enxada... É inadmissível que essa gente
pleno funcionamento da Iquego, e congratulamo-nos

que precisa trabalhar para o seu sustento não consi-
com seu Presidente, Everton Vaz, e,com o Governa- ga terras, sobretudo na gigantesca imensidão de ter-
dor Maguito Vilela, que tem proporcionado todo

ras improdutivas da Região Norte.
apoio à instituição.

Por incrível que pareça, essas terras são de
Era o que tínhamos a dizer. propriedade da União. Ora, a União é o Conjunto de
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro- todos os elementos pertencentes à Federação! En-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e tão, eles também são donos dessas terras... Se são
Srs. Deputados, é prática comum nesta Casa, dire- donos, não são invasores. Mas a Justiça fundamen-
cionar pronunciamentos para os temas mais emer- tada na Lei, que nem sempre é justa, principalmente
gentes e acontecimentos de última hora, inde- quando está defasada no tempo, quando é imprópria
pendentemente da importância do fato gerador. dentro das mudanças sócio-econômicas, expediu

É prática comum nesta Casa, Sr. Presidente, mandato de reintegração de posse. Posse de quem?
ouvirmos pronunciamentos equivocados, carregado O que é ser dono de grandes glebas de terras im-
de emoções, mas de conteúdo deturpado, distorcido produtivas, e muitas vezes inadimplentes para com
e distante da realidade. o Governo? É justo fazer reserva de economia em

Comportamento dessa natureza, é lamentável, terras improdutivas?
principalmente quando se carece de uma análise Precisamos adequar a legislação a realidade.
mais detalhada dos fatos, e de uma profunda refle- Se queremos repartir a terra, precisamos buscar
xão buscando identificar a Causa para neutralizar ações políticas que conduzam a sociedade natural-
seu efeito. mente para isso. Nos Estados do Rio Grande do Sul,

Ora, criticar o efeito é mais cômodo, tem resul- Paraná, Santa Catarina e alguns outros, a divisão



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11203

das terras por herança já fez praticamente uma re- Srs. Deputados, após anos de uma sangrenta e de-
forma agrária. Isso não impedi, porém, que nesses e vastadora guerra civil, em grande parte patrocinada
em outros Estados se apliquem tributos progressivos por países estrangeiros, o Líbano - que antes desse
para desestimular o latifúndio e criar, paralelamente, conflito, com justiça, era considerado a Suíça do
um fundo territorial visando receber terras em paga- Oriente Próximo - deflagrou um impressionante pro-
mentos (cobranças) de dívidas e posteriormente re- cesso de reconstrução nacional, com a participação
distribuí-Ias aos que vão explorar a atividade agríco- fraterna de toda a sua população.
la. Se algum latifundiário ou qualquer outro proprie- Entretanto, todos sabemos que Israel vem ocu-
tário de glebas em cidades, quiser ou precisar pagar pando o sul do Líbano.
dívidas pú~lic.as co~ ~erras" a legislação o impede. Sem embargo de Resoluções da ONU, como a
O Poder publIco esta Impedido legalm~nte de rece- de nº 425, Israel recusa-se peremptoriamente a dei-
ber t~rr? em _pagame~to, ~uando mUitas vezes o xar o território libanês que ilegalmente ocupa, que,
p~op~etano nao tem dln~elro para pagar, mas se evidentemente, tem dado azo a constantes refregas
dlspoe a ~aga! co~ fraçao d? terreno. A mudanç,a na zona ocupada e no norte israelense, especial-
~es~a, 'egl~'?çao, alem de estlm~lar a reforma agra- mente com a participação do Hesbollah, grupo
na, Ir~ facIlItar o aumento de areas urbanas para guerrilheiro que é uma conseqüência da desprezível
moradias pop~lares. ocupação.

Sr: :resldente, srªs e S.~. ~eputado~, a ref~~- Ontem a Comissão de Direitos Humanos das
ma agrana deve ser consequ~ncla de açoes polItl- Nações Unidas aprovou Resolução deplorando os
cas que, ~erenam~nte ~.o~duzldas e,bem programa- ataques israelenses contra alvos civis no sul do Lí-
das, ensejem o latlfundlano a prodUZir ou a se desfa- bano
zer das suas propriedades improdutivas, sem prejuí-' .,
zos, preservando o direito adquirido. A reforma agrá- O !ato, Sr. Pres~dc:nt~, e que, a~ que parece,
ria é algo muito maior que simplesmente distribuir Israel nao tolera a eXlstencla de um Llbano recons-
terras por decreto. truído e próspero, e, covardemente, iniciou uma

P f· f . d' h" guerra contra esse país indefeso, a pretexto de com-
or Im, quero azer um comunica o. oje, as b t - H b 11 h

12 horas, houve a cerimônia de posse do Reitor da a er o, es. o a . .
Universidade Federal de Santa Catarina Prof. Ro- Ha mais de doze dias, as poderosas Forças Ar-
dolfo Joaquim Pinto da Luz. Foi prestigiad~ por gran- ma?as. israelenses at?cam i.mpiedosamente a popu-
de número de autoridades catarinenses inclusive laça0 lIbanesa, que so deseja trabalhar em paz e re-
pelo Governador Paulo Afonso, Deputa'dos Esta-" construir SUá nação.
duais, Deputados Federais, Juízes de Tribunais O ato mais inaceitável, que horrorizou o mun-
como Dr. Hélio Mosimann e Dr. Adhemar Paladini do, foi o ataque a um centro das Nações Unidas
Ghizzi, e inclusive o ex-Reitor Prol. Diomário Quei- onde estavam mulheres e crianças, tirando a vida de
roz, que muito bem conduziu aquela instituição nos pelo menos 100 pessoas e ferindo gravemente mais
últimos 4 anos. de 300.

O prestígio recebido das autoridades revela a Foi um ato digno dos nazistas, desprovido de pie-
importância' que a Universidade tem dentro da atual dade e de qualquer consideração por seres humanos
política de globalização da economia, em que a for- inocentes, que nada, absolutamente nada tinham a ver
mação científico-eultural do cidadão passa a ser com o conflito, e estavam sob a proteção da ONU.
moeda de maior valor. O pior, Sr. Presidente, é que o sangrento ata-

A atual política de estabilização da moeda re- que de Israel contra o Líbano, mentirosamente rotu-
quer uma revisão das relações entre o poder público lado como combate ao Hesbollah, não vem atingin-
e a universidade. A legislação atual deve ser revista do os guerrilheiros, mas pacífica população Iibane-
com urgência para dar mais autonomia à universida- sa. Além da destruição do Líbano, seguramente há
de e adequá-Ia aos modelos sócio-economicos objetivos político-eleitorais nessa guerra suja, com
atuais. as pretensões do primeiro-Ministro Simon Peres de

Parabenizo o Reitor Prof. Rodolfo, desejando- reeleger-se à custa do sangue alheio.
lhe uma profícua gestão, e coloco-me a sua disposi- O fato é que, como todo o mundo vem teste-
ção para o que for necessário. munhando, o Líbano está indefeso e vulnerável, se-

O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PPB - SP. Pro- quer tendo condições de abater os helicópteros is-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e raelenses que bombardeiam seu território ou os va-
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sos de guerra que, próximo à sua costa, bombar~ não podem se sindicalizar, desviam os fatos, com o
deiam tiro e outras cidades do sul do País. amparo dos recursos de comunicação de massa, e

É preciso, Sr. Presidente, que todas as nações tacham de massacre um incidente ligado à fenome-
do mundo condenem a sórdida agressão israelense nologia da articulação ideológica assentada na psi-
ao Líbano, e que as resoluções da ONU sejam cum- cologia da linguagem. Taumaturgos da instabilidade
pridas por Israel, pois, do contrário, voltaremos a do sociopolítica do País extrapolam do Pará para outros
direito internacional da voz dos canhões, e não da Estados a notícia tenebrosa de que todas as Polí-
diplomacia. cias Militares são violentas, desorganizadas, despre-

Esperamos que o Governo brasileiro tome to- paradas e insensíveis ao diálogo.
das as providências, diplomaticamente, para o resta- Fatos isolados, em crítica sensata e honesta,
belecimento da paz no Líbano. jamais fundamentam a generalização.

Enquanto isso, nos também vivemos a nossa Representantes do povo no Parlamento Fede-
guerra civil. ral, todos ~emos o dever de apreciar com justiça a

O conflito deflagrado no Pará, malsinadamente utilidade social. e a destinação jurídica de nossas
enxovalhado com a morte de dezenove civis, Jem.. instituições. Conhecemos a verdade sobre nossas
duas vítimas: a ala dos sem-terra e a Polícia Militar Polícias Militares, cuja consagração vem da busca
daquele Estado. A primeira, porque lançada à des- de um padrão de qualidade e de decência deontoló-
ventura pelos corifeus do poder agrário. A segunda, gica de seus propósitos, em favor da sociedade e do
porque é o repositório dos preconceitos e estereóti- cidadão.
pos de míopes medalhões que a têm na conta de Como Deputados Federais, não podemos rapi-
lixo autoritário da Ditadura, além de ter sido ameaça- nar a estrutura do sistema de preservação da ordem
da e constrangida pela primeira. Isto está provado pública e da defesa social; ao contrário, temos de re-
em reportagem do programa Fantástico do último forçá-lo e contribuir para seu aprimoramento.
domingo, 21 de abril de 1996. Enquanto facundo re- Poucos órgãos públicos funcionam sob orienta-
pórter Bial execrava a Polícia Militar do Pará, as po- ção ética e técnico-profissional tão autêntica e legíti-
derosas câmeras da Rede Globo mostravam ao Bra- ma quanto a que norteia os preceitos e as realizaçõ-
sil e ao mundo a mais degradante cena de desobe- es das Polícias Militares e da Justiça Castrense.
diência criminosa: os humildes sem-terra de Eldora- A hora é de reflexão para aperfeiçoamento, e
do dos Carajás, de foice em riste, acuara a tropa de não de insensatez para desmontagem de estruturas
polícia designada para a desobstrução da rodovia indispensáveis ao melhoramento da qualidade real
naquele trecho fatídicÇ>. Não somente a acuaram de vida dos brasileiros.
mas também a fizeram recuar. Um bando armado de
foices. Aquele recuo dos soldados paraenses repre- Por isso, temos de entender a etiologia das in-
senta seu ânimo de restabelecer a ordem com a prá- quietações sociais. No Brasil, o problema agrário
tica de violência? Mas o recuo da força pública em tem sido, cultural e historicamente, a causa imediata
face da estultice agasalha uma significação desas- de colisões ideológicas e políticas, de desajustes so

ciais e de delitos.trosa: naquele momento, caía por terra toda a autori-
dade do Poder Público paraense. Enquanto o Poder Público não resolver a ques-

A resposta da Polícia Militar do Pará causou 19 tão agrária, nossa Constituição continuará sendo
cartilha de mentiralha democrática.mortos, saldo lamentável cuja responsabilidade pe-

nai será apreciada e decidida pelo Poder Judiciário, Tomara que o conflito dos sem-terras do Pará
e a Justiça Civil, pois no Pará não existe Justiça Mili- seja o motivo maior da equação· dessa vergonhosa
tar, ao contrário do que apregoa o ministro Jobim. situação, ponto de desonra do País e muladar da so-
Se o Comandante da operação foi precipitado ou in- berania nacional.
curioso, se recebeu ou não ordem superior para apli- Enquanto o Poder Político não enteder que a
car intensidade de força na solução do problema, reforma agrária é mais importante que a reeleição e
tudo isso merecerá adequadas providências das au- que os conchavos de apadrinhamento de banquei-
toridades para tanto competentes. ros, os sem-terras continuarão sobrepondo-se à lei e

O mais grave de tal embate é que ele está dei- às autoridades.
xando de ser episódio para se transfigurar em rotina, Enquanto o Poder Público não enxergar a gra-
em detrimento da verdade sociológica. Detratores da vidade lamentável dos tumores políticos e sociais
imagem das Polícias Militares, pois seus membros que envolvem a reforma agrária, a foice dos sem-



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11205

terras deixará de ser utensílio agropastoril e fonte de mentar profundamente a tragédia que se abateu so-
riquezas para transmudar-se em instrumento da de- bre acidade de Salvador, no último final de semana,
capitação de soldado de polícia, a exemplo do que devido às fortes chuvas.
já ocorreu no Rio Grande do Sul. Dados da CODESAl - Coordenadoria de De-

Enquanto o Poder Público não compreender a fesa Civil de Salvador mostràram que as intensas
essência da política em forma de suporte da promo- chuvas provocaram um triste resultado, ceifando a
ção humana e da defesa da cidadania, os sem-ter- vida de cerca de 30 pessoas, deixando centenas de
ras e os militares de polícia ficarão à mercê da falta desabrigados, incluindo crianças e idosos.
de escrúpulo dos ven?i~hões d~ Pátr~a.brasileira, e~- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, profun-
p~rramados ~m plenarros de Ignomrnla e em pala- damente consternado, nesta oportunidade, solidari-
CIOS de negociatas e manhas, zo-me com todos os habitantes de Salvador que, de

Era o que tinha a dizer. uma forma ou de outra, foram atingidos por essa ter-
O SR. PAULO HESLANDER (Bloco/PTB rível catástrofe.

MG. Pronuncia o seguinte discurso:) - Sr. Presiden- Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, as catás-
te~ ~rªs e Srs. Deputados, o confl~to entre o Poder trofes também devem oferecer inesquecíveis lições.
PublIco e representantes.do Movimento dos Sem Vejamos. Esse tipo de tragédia sempre se re-
T~r;a, recentemente oco~ndo em Eldorad~ d~s Ca- pete, de tempos em tempos, com a chegada das
raJas, no Estado do Para, envergonha e indigna a chuvas em áreas de risco
Pátria brasileira e suja o espírito da cidadania. A' 'd d d SI' . ., . , . CI a e e a vador como outras CapitaiS

Para explora-lo com bandeira democratlca sur- . . . ,. ,'. .
t t d

· b Ih d ' brasileiras, pOSSUI vanas areas de riSCO, determlna-gem segmen os en enclosos em orra a os em A •

d f d d
· 't h ' . t das pela ausencla de um amplo e concreto plano de

e esa e Irei os umanos mais com VIS as na per- ocu a -o lo b
- d f . I' I P ça so ur ano.petuaçao o avoreclmento e eltora que na preser- . . .

vação da vida dos desvalidos. Pior que tudo isso é ~s perrferras de, ~alvador caractenzam-se ~~I?
serem tais desvalidos e encorajados por ideologias cre~clI~ento de~ogra!lco desordena?o pel~ deflc~t
demagógicas e interesses escusos. Transformados habitaCional. A sltuaçao agra~a-se ainda .mals devl-
em cobaias da psicologia das multidões e insuflados do às constantes levas de agncultores falr?os e sem
à desordem, esses escravos da parafernália política te~ra que acab~ mudando-se para a cidade am-
desrespeitam a lei bloqueiam estradas, desafiam a pilando os bolsoes de desempregados, carentes e
autoridade e, armados de foices e enxádas, enfren- sem-tetos.
tam os preservadores da ordem pública, em mani- Em síntese, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
festação de anarquia selvagem. tados, o problema de habitação e de ocupação do

Conflito gravíssimo, alguém deve ser escolhido solo urb~.no de Salvador é gravíssimo e não pode-
para purgá-lo. Praga hereditária da fraqueza judaica, mos omItIr-nos nes!~ momento. Po~a.nto, conclamo
o bode expiatório da bacia de Pilatos ainda existe no todas as forças polrtlcas e empreSariaiS, de Salvador
Brasil, especialmente na cabeça perigosa do vendi- para que façamos um vee~ente e unl.ssono apelo
Ihão da sorte do povo sofrido e deseducado. E o ao Governo Federal ~o,s~ntldo de que lIbere, urgen-
bode expiatório das desgraças sociais tem de ser a temente, p~ra o M~n1CIPIO de ~alv~dor os rec~rsos
Polícia Militar, do Pará ou do Rio Grande do Sul, de orçamentános previstos em lei, a fim que a cIdade
São Paulo ou do Mato Grosso de Santa Catarina ou de Salvador possa contar com um verdadeiro Plano
de Minas Gerais, mesmo para' lavrar as manchas de d~ Ocupação do Solo Urban~, .e, como conseqüên-
sangue gravadas nos desacertos histórico-sociológi- Cla, os graves pro~lemas SOCiaiS do nosso povo co-
cos pela criminosa apatia de políticas irresponsá- mecem a ser solucionados.
veis. Era o que tinha a dizer.

Como Deputados Federais, precisamos enca- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (Bloco/PFl-SC.
minhar a solução dos problemas nacionais, sem né- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nhum bode expiatório, para que se respeite a digni- Sras. e Srs. Deputados, certa vez li um conto que
dade humana e se reconheça o valor das Polícias muito me impressionou. Tratava-se de uma peça
Militares na manutenção da ordem pública. produzida pélo brilhante escritor brasileiro José Cân-

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco/PMDB-BA. Pro- dido de Carvalho chamado Porque lulu Bergantim
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. não atravessou o Rubicão.
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para la- De maneira breve o conto registrava a história
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de um cidadão - Lulu Bergantim - que, ao chegar a tas e equipamentos médicos a dezenas de milhares
uma pequena cidade, depara-se com o imobilismo, a de agentes de saúde, o que permitirá equipá-los
paralisia e o descaso das autoridades com as ques- para atender às populações mais carentes do Brasil.
tões mais elementares e comezinhas da função pú- O programa terá repercussões das mais importantes
blica. Lulu Bergantin, embora recém-chegado, ousa- e imediatas, na redução da mortalidade infantil no
do e já famíliarizado com os membros da comunida- País.
de, começa a questioná-los sobre porque não to- A iniciativa que terá um custo de seis milhões
mam uma atitude contra o Prefeito, em face do esta- de reais para a Abifarma, obedecerá a um cronogra-
do, de abandono da cidade. A reação de desânimo é ma de abril a setembro próximos, e a própria entida-
imediata: O Prefeito é incompetente e desonesto e de se responsabilizará pela compra dos kits, tam-
os Vereadores são uma lástima. Diante de tal rea- bém colocando profissionais da área de assistência
ção, Lulu Bergantim então provoca-os perguntando: social e de logística de distribuição de mercadorias à
Então, vocês vão deixar a cidade abandonada, o disposição da Comunidade Solidária, para colaborar,
matagal invadindo as ruas, os buracos tomando con- auditar e documentar todo o desenvolvimento do
ta das vias? Por que vocês mesmos, nos fins de se- programa.
mana não resolvem tais problemas com as próprias Mas, mais que tal impacto, a iniciativa pioneira
ferramentas de que dispõem. Enfim, a cidade não é e ousada de Bandeira de Mello promoverá saudável
do Prefeito, mas de vocês! concorrência das entidades empresariais do País,

A partir daquele moniento a cidade-foi tomada fazendo com que, de forma criativa, engendrem pro-
por uma febril atividade dos cidad30s,e, numa bela gramas do escopo, da dimensão e da importância
lição, diante da omissão dos poderes públicos, o do recém-lançado.
povo foi levado a tomar as rédeas das ações e do É com gestos dessa dimensão que se começa
próprio governo. a dar a este País identidade calçada na solidarieda-

Agora mesmo, em um Distrito, senão me enga- de e no compromisso público de cada um.
no São Joaquim, no Município de Morrinhos, no O SR. PEDRO CORRÊA (Bloco/PPB-PE. Pro-
Ceará, a comunidade resolveu criar uma administra- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
ção paralela e resolver os problemas em que a Srs. Deputados, há urgente necessidade de que se re-
omissão e o descaso do govemo se manifestavam conheça, no Brasil, os esforços e o trabalho profícuo
de forma dura. E os resultados têm sido dos mais desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde.
auspiciosos, com vistas ao interesse coletivo. Parece contraditório que, diante do cenário da

É crucial que se multipliquem no País exem- saúde no País, se queira enaltecer a Fundação Na-
pios de homens imbuídos de esperança e de espírito cional de Saúde. Mas, em verdade, não há contradi-
público como o personagem Lulu Bergantim e esse ção alguma. Diria até que a FNS é, hoje, a exceção
líder comunitário do Ceará. dentro do quadro caótico do setor de saúde no País.

E também é fundamental que esses exemplos Diria mais: é ela uma das vertentes do Ministério da
comecem a brotar não apenas no meio de políticos Saúde que responde pelo que de sério e bom se faz
e líderes comunitários, mas entre homens que po- nesse segmento, atuando de modo direto no comba-
dem mobilizar meios, esforços e práticos de cidada- te às endemias e no controle das chamadas doen-
nia, independentemente de serem líderes políticos ças tropicais, distribuindo os seus agentes de saúde
formais ou informais. pública nos mais diversos municípios, percorrendo

De São Paulo, da área privada, surge um novo os interiores deste imenso Brasil e, em procedimen-
lulu Bergantim, o Dr. Bandeira de Mello, Presidente tos quase anônimos, evitando que verdadeiras ca-
da Abifarma - Associação Brasileira da Indústria tástrofes se abatam sobre a combalida população
Farmacêutica, que, com a sua angústia, na ânsia de brasileira.
mostrar à sociedade que os problemas são de todos Os Programas Especiais de Saúde que ema-
e não apenas do Governo, lança um ousado progra- nam do Ministério da Saúde decorrem dos técnicos
ma destinado a apoiar os nossos médicos pés des- da Fundação Nacional de Saúde.
calços, os chamados agentes de saúde que percar- São eles os melhores cérebros do setor, pois,
rem os mais longínquos recantos do País. encarregados de definir programas e procedimentos,

Em parceria com o Programa Comunidade So- vivenciam o dia-a-dia de suas funções e tarefas no
lidária, para o fortalecimento do Programa de Agen- contato direto com as necessidades e os clamores
tes de Saúde, a Abifarma vai doar Kits com bicicle- do povo, especialmente das populações mais caren-
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tes, daquelas desassistidas pela economia ou pela cional de Saúde em sua Comissão Organizadora es-
medicina mercantilízada. tabelece um maior equilíbrio entre as forças de inte-

Cumpre ainda à Fundação Nacional de Saúde resse e os segmentos que cuidam das formulações
a difícil tarefa de servir como órgão gestor nacional especiais para o mencionado evento.
do Sistema Único de Saúde - SUS. É nessa situa- O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o
ção que a FNS fica fragilízada e sujeita a críticas, na seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
medida em que lhe cabe gerir recursos que nem putados, venho a esta tribuna para mais uma vez
sempre lhe são repassados e, na maioria das vezes, manifestar a minha indignação diante da forma
na ponta, no destino, por mãos que fogem ao con- como continuam sendo tratados os problemas fun-
trole da Fundação, a aplicação do dinheiro é feito de diários do País, bem como para defender a urgente
modo diferente daquela a que originariamente se e necessária Reforma Agrária. É preciso dizer em
destinava. alto e bom tom, para que toda a sociedade brasileira

Há toda uma configuração estrutural e funcio- saiba, que este Governo, além de irresponsável e in-
nal que precisa ser revista no âmbito do SUS, de competente, é também cínico, porque se manifesta
modo que a Fundação Nacional de Saúde ou seja sobre a carnificina do Pará como se não fosse o res-
respeitada como órgão gestor do Sistema Único de ponsável por tudo o que lá aconteceu, e porque
Saúde, liberta de injunções políticas, de amarras bu- anuncia uma série de medidas imediatas com rela-
rocráticas e de subordinações econômicas e finan- ção aos projetos que agilizariam a reforma agrária e
ceiras que escapam aos limites do Ministério da que tramitam nesta Casa mas articula, com suas li-
Saúde, ou seja isenta daquela responsabilidade de deranças, exatamente o contrário.
gerir um sistema que se revelou, até o momento, um Como se o caso do Pará fosse algo que-tomou
grande desafio organizacional, mas um verdadeiro o Governo de surpresa, como se não houvesse uma
fracasso no sentido de sua praticidade. intenção deliberada deste Governo de atingir frontal·

Creio que esses aspectos todos devem ser de- mente a organização do MST, como foi anunciado
batidos, ao par dos temas técnicos, na X Conferên- pelo Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça a rep-
cia Nacional de Saúde que, convocada pelo Sr. Mi- resentantes do MST em audiência no dia 20 de mar-
nistro da Saúde, Dr. Adib Jatene, será realizada no ço! Este senhor textualmente afirmou que o MST é o
mês de setembro próximo, nesta cidade de Brasília, inimigo número 1 deste Governo e teria um trata-
Distrito Federal. mento como tal. Como se o q""e aconteceu no Pará,

Mas se é verdade, como de fato é, que aquela com uma dimensão exagerada, é lógico, não tivesse
Conferência já estava sendo organizada desde há sido planejado para todos os Estados, como bem
algum tempo, não menos verdade é que a Fundação comprova o que aconteceu em Minas Gerais e em
Nacional de Saúde estava excluída de sua Comis· outros Estados!
são Organizadora. Tratava-se, evidentemente, d~ E continua acontecendo. Hoje recebemos infor-
um equívoco lamentável, corrigido a tempo pelo Sr. mações de que, em face da ocupação de uma área
Ministro da Saúde, que, recentemente, nomeou o de 3.500 hectares no município de Flores de Goiás,
Dr. Antônio Carlos Silveira, titular da Coordenadoria a Justiça concedeu reintegração de posse e, já na
de Controle das Doenças Transmitidas por Vetores, tarde de ontem, a Polícia Militar do Estado cercou a
para integrar aquela Comissão Organizadora da X área e manteve algemados, durante esta noite, 6
Conferência Nacional de Saúde. agricultores sem-terra, considerados lideranças,

Não se poderia elaborar um programa eficiente mantidos presos até se realizar o despejo. Até o mo-
e correto, para um evento de tamanha especializa- mento não há informações sobre para onde essas
ção, sem que, no conjunto das autoridades incumbi- pessoas foram levadas.
das daquela formulação, houvesse alguém oriundo Portanto, não há dúvidas de que essas ações
da Fundação Nacional de Saúde, sobretudo porque, de repressão são deliberadas, planejadas, de cará-
e inclusive, há os que pretendem propor a extinção ter seletivo, na tentativa de inibir a ação do MST,
daquela Fundação, único veículo de interação da so- que, com certeza, não se intimidará e continuará or-
ciedade carente com os recursos do Sistema Único ganizando os trabalhadores no campo para faz.er a
de Saúde. reforma agrária, que esse Governo cínico e irrespon-

Assim, Sr. Presidente, sinto-me mais tranqüilo sável, comprometido com os latifundiários, não tem
em relação à próxima Conferência Nacional de Saú- vontade política de fazer.
de, por entender que a presença da Fundação Na- O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro-
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nuncía O seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e de 1865, o lugar passou à categoria de município,
Srs. Deputados, o Estado de Rondônia é privilegiado por força da Lei n° 90, denominando-se Lençóis. Em
pelos seus recursos potenciais. Além da vocação 7 de maio de 1877 transformou-se em Comarca, e
mineral e agropecuária, dentre outras, o Estado con- sua instalação deu-se no dia 20 de outubro de 1877.
tabiliza a seu favor a cultura algodoeira. Várias sa- A história da origem do nome da cidade Len-
fras pretéritas registraram uma produção acima das çóis Paulista, segundo 08 pioneiros habitantes a
previsões, além da grata surpresa com relação à mais aceita, é a de que um dos tributários do Tietê,
qualidade do produto, considerado o melhor do Bra- o Rio Lençóis, na sua desembocadura, formava on-
sil, tal qual ocorre; por exemplo, com algumas varie- das que, ao reflexo do sol, aparentavam tantos pe-
dades do café e do arroz. quenos lençóis. Em novembro de 1944, uma lei alte-

Assim é que empresários taiwaneses demons- rou o nome para Ubirama (de origem indígena),
traram interesse em conhecer e investir no Estado, mas, em 24 de dezembro de 1948, pela Lei nº 233,
com vistas à atuação no setor algodoeiro. Recorda- fixou-se definitivamente o nome de Lençóis Paulista,
mos que os países asiáticos se notabilizam pela como a cidade se chama hoje.
grande produção na indústria têxtil, sendo o algQdãQ Lençóis Paulista, com a área de 792,40 quilô-
uma das matérias-primas no ramo das confecções. metros quadrados, possuí aproximadamente 50 mil

Naturalmente, o leque de possibilidades de in- habitantes - 48 mil em área urbana e 2 mil em perí-
vestimentos no Estado é imenso: temos a agrope- metro rural.
cuária, a mineração, os recursos hidrelétricos, a Como principais atividades econômicas do mu-
Zona de Livre Comércio de Guajará-Mirim etc. O im- nicípio sobressaem a agricultura, o comércio, a pres-
portante é que são perspectivas de investimento tação de serviços e indústria. Outrora, a economia
bastante promissoras, as quais, se materializadas, do município dependia da indústria sucroalcooleira,
se traduzirão em geração de incontáveis postos de mas, com o surgimento de novos loteamentos, com
trabalho, ou seja, empregos e, consequentemente, os melhoramentos públicos, com a demanda de
geração e circulação de riquezas, dando um novo mão-de-obra, hoje uma multiplicidade de indústrias
impulso em direção ao desenvolvimento do Estado. dos mais diversos ramos floresce, podendo dar ên-

Aos empresários taiwaneses, as nossas boas- fase às indústrias de óleo combustível, de celulose,
vindas; que essa parceira saudável sirva como meio de alimentos, gráfica, de estruturas metálicas, de ar-
de fortalecimento das relações entre os dois países tigos de higiene, têxtil, de derivados de açúcar e ál-
amigos. cool, de aguardente, e distribuidoras de aguarden-

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB- tes artesanais, como Paccola e Andorinha, marcas
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- conhecidas em todo o Estado de São Paulo e no
te, srªs e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para Brasil. Elevaram-se os volumes de produção e de
prestar homenagem à cidade de Lençóis Paulista, vendas e os negócios cresceram.
que no dia 28 de abril comemora mais um ano de Lençóis Paulista é dotada de excelente infra-
fundação. É o meu preito sincero, brotado do fundo estrutura em abasteci~ento de água, rede de esgo-
do coração, de um filho, adotado que sou pela cida- tos, limpeza pública. E servida em 100% por sanea-
de, condição que me orgulha e me envaidece, e por mento básico. A usina de compostagem instalada
essa adoção sou sempre grato ao povo lençoence. trata 100% do lixo urbano coletado, além de haver a

Lembro aqui um pouco da história de Lençóis coleta ~special do. Iixo~ hospitalar, que é incinerado
Paulista. Há duas versões sobre a autoria da funda- para eVitar contamlnaçao. Preocupa-se com a ecolo-
ção, surgidas no mesmo período histórico. A primei- gia, que visa, so~retud~, ensinar as novas gerações
ra atribui ao mineiro José Teodoro de Souza o título a preservar o meIo ambIente.
de fundador, pois que fixou moradia com uma expe- A dedicação do hospital e das unidades para
dição, inaugurando um núcleo de povoamento para atendimento à saúde, bem como o trabalho para a
explorar os solos férteis da região, onde hoje se er- diminuição da taxa de mortalidade infantil de manei-
gue a cidade. Na outra a autoria é titulada ao ban- ra preventiva, garantem o bom atendimento dos ser- ,
deirante Francisco Alves Pereira, que chegou à foz viços de saúde da população de Lençóis Paulista.
do Rio Lençóis com alguns companheiros, aventu- Há programas habitacionais em desenvolvi-
rando-se a explorar o afluente do Rio Tietê, dando à mento para zerar o déficit de moradias no Município.
região o nome de Bairro dos Lençóis. A condição de A segurança à população é prestada pela De-
Freguesia veio em 28 de abril de 1858. Em 25 de abril legacia de Polícia da cidade, e o efetivo de guardas



Recentemente, em ação fulminante, o Departa
mento Nacional de Combustível baixou as portarias
de números 61, 62, 63, assinadas pelo Ministro de
Minas e Energia, Raimundo Brito. Essas portarias,
prezados colegas, Sr. Presidente, coíbem abusos,
entre os quais, a venda de combustíveis para postos

Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11209

municipais garante a ordem nas repartições públicas fauna, mais especificamente o Micro Leão Dourado,
e zela pelo patrimônio. espécie ameaçada de extinção); a aguardente arte-

Três jornais e uma emissora de rádio engran- sanal, diversos alambiques de pequeno porte, fabri-
decem os meios de comunicação da cidade e traba- cando aguardente de qualidade, com fama nacional,
Iham para sempre oferecerem bons serviços de in- muito procurado por visitantes e turistas.
formação aos habitantes de Lençóis Paulista. Na data comemorativa que traduz a paz, a

Trinta e dois estabelecimentos de ensino, entre tranquilidade, a ordem e o progresso de Lençóis
municipais, estaduais e particulares, responsabili- Paulista, parabenizo o Poder Executivo, na pessoa
zam-se pelo bom nível educacional da população do dinâmico Prefeito Adimilson Vanderlei Bernardes
escolar, além do programa de erradicação do analfa- (Dingo Bernardes), a Egrégia Câmara de Vereado-
betismo em Lençóis Paulista. O município orgulha- res, o Poder Judiciário, as autoridades Policiais e
se da sua Biblioteca Municipal Orígens Lessa, que Eclesiásticas e todas as entidades de classe, todos
conta com acervo de 70.000 livro, dos quais 65.989 os setores e atividades da sociedade de Lençóis
tombados. Lençóis Paulista é detentor de um dos Paulista.
maiores percentuais de livros per capita, bem como São justos os festejos comemorativos do ani-
de um dos maiores índices de retiradas de livros, o versário, que se realizam no período de 27 de abril a
que fez com a cidade passasse a ser conhecida 05 de maio, programados pela Prefeitura Municipal,
como a cidade do livro. A biblioteca promove concur- pelas entidades e habitantes. Saúdo e homenageio
sos literários de poesias e outros, com premiações, os 50 mil filhos e moradores, população ordeira e la-
contribuindo para a difusão cultural e incentivo Iiterá- boriosa de Lençóis Paulista. Parabéns, Lençóis Pau-
rio. lista! Parabéns aos que fizeram, fazem e farão a his-

Lençóis Paulista dista 300 quilômetros de São tória de progresso e de orgulho de Lençóis Paulista!
Paulo, Capital do Estado, O acesso rodoviário é feito O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB-AP.
pela Rodovia Marechal Rondon. O aeroviário é feito Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
pelo Aeroporto Municipal José Boso, que permite Sras. e Srs. Deputados, o setor de transporte de
pouso e decolagem de aviões de até médio porte. O combustível em nosso País é mais violento do que a
acesso hidroviário dá-se pelo porto intermodal em organização criminosa conhecida como Comando
Pederneiras, a 28 quilômetros da cidade, o mais im- Vermelho e que tem sede na cidade do Rio de Ja-
portante porto do sistema fluvial do Rio Tietê, Bacia neiro. Este segmento se compara aos maiores frau-
do Prata, e ponto de entrada do Mercosul, sistema dadores do INSS e ao que de pior existe no Jatifún-
Hidrovia Tietê-Paraná e Hidrovia Paraná-Paraguai. dio improdutivo no Brasil.
O acesso ferroviário é concentrado por três ramais O setor de transporte de combustível, Sr. Pre-
ferroviários das Ferrovias Paulistas - FEPASA. sidente, Sras. e Srs. Deputados, é um verdadeiro

Lençóis Paulista desenvolve-se para o turismo, caso de polícia e vem emitindo notas frias ao Conse-
dentro do plano de conscientização turíE~ica, de pre- lho Nacional do Petróleo para receber do Governo
servação dos patrimônios cultural e natural e de de- os recursos destinados ao chamado incentivo ao
mais planos. Várias são as alternativas de atrações. transporte de combustível. As transportadoras não
Destacam-se: a Feira Agropecuária, Comercial e In- fazem o transporte e o Governo continua pagando,
dustrial de Lençóis Paulista-FACILPA; a Biblioteca graciosamente, mais de R$ 300 milhões por ano na
Municipal Orígenes Lessa; o Lago da Prata, local manutenção desse incentivo.
onde se realiza a Facilpa; a festa do Peão e outros São as irmãs criminosas: a Shell, a Esso, a Te-
eventos; o Museu Municipal Alexandre Chitto, onde xaco, a Ipiranga, a Hudson, uma tal de Petroforte e
estão expostas peças de história do município e da outra. Todas fraudam, todas dão prejuízos ao Erário
indústria açucareira; o Parque Aquático Marimbon- recebendo ressarcimento de despesas, através da
do, com área total de 47.766,46 metros quadrados, apresentação de notas fritas de fretes não realiza-
sendo 2.187,29 metros quadrados de área construí- dos.
da, abrigando vários setores para prática de espor
tes; o Camping municipal, no Lago da Prata, com
infra-estrutura; a Área de Preservação Ecológica do
Mico-Leão Dourado, em fazenda perj:encente à
Agro-Florestal Duraflora (É experiência inédita para
a coexistência entre floresta de pinus e eucalipto e a



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sra. Veda Crusius.
O SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS) - Sr.

Presidente, Deputadas e Deputados presentes no
plenário, vou tentar falar mais alto do que as man-
chetes de jomais. .

Ao contrário dos que muitas vezes chegam a
, esta tribuna para apontar culpados ou citar manche

tes de jomais que cuidam apenas de um lado da si
tuação, quero dizer que as manchetes de economia
desta última terça-feira apontam ter sido a taxa de
desemprego em São Paulo no mês de março a
maior de todo o período do Plano Real. Pelas esta
tísticas do Dieese e da Fundação Seadi, 15% da po
pulação economicamente ativa está desempregada,
taxa essa só superada em março de 1993; naquele
mês mais de 15% da população economicamente
ativa foram registrados como desempregados.

A mesma fonte aponta que bancos e Governo
estão fazendo grandes ajustes - portanto, demitindo
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de bandeiras diferentes, dificultando, ainda, o paga- cais frias no transporte e comercialização de com-
mento de subsídios a distribuidoras que fraudam o bustíveis.
transporte de combustíveis. Recentemente o Deic, órgão da Polícia Civil de

Pois bem, imediatamente, segundo chegou ao São Paulo, invadiu os escritórios da Petroforte e
meu conhecimento, um grupo de lobistas se deslo- confiscou uma grande quantidade de notas fritas.
cou aqui para Brasília, e, audaciosamente, digo e re- Essa empresa precisa ser investigada por uma CPI
pito, audaciosamente, contratou um advogado, um em nível nacional. É preciso quebrar os sigilos ban-
cidadão que se. diz funcionário da Petroforte, distri- cários e fiscal da Petroforte e de seus sócios, geren-
buidora que tem sede em São Paulo, para derrubar tes e até familiares de seus proprietários. Essa em-
as Portarias 61, 62, e 63, tomando-as sem efeito. presa, Sr. Presidente, a exemplo de outras do ramo,
Ah! Sim, querem saber como isto seria possível, se- tem crescido e sobrevivido à custa de fraudes e de
gundo o lobista da Petroforte? Com o trabalho de al- roubalheira incalculável.
guns colegas Parlamentares. Mas será que os no- Imaginem V.Exas que na CPI do ECAD muita
bres pares, alguns citados pelo lobista, sabem o que gente foi presa. Nesta dos combustíveis, vai ser pre-
estão fazendo estas empresas fraudadoras? Sabem ciso convocar a Polícia do Distrito Federal, tantas
o prejuízo que vêm trazendo para os cofres públi- são as irregularidades na Petroforte e nas outras ir-
cos? Sabem que tudo isto, se concretizado, vai des- mãs que atuam nas grandes fraudes nas entranhas
moralizar, de vez, o setor público e arrastar para a do Erário.
lama a conceituação desta Casa, que tanto tem se Vamos ver, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
esforçado para se impor perante a opinião pública que vai sobrar destas distribuidoras, após os depoi-
como legítima representante do povo? mentos na Comissão de Fiscalização e Controle e a

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- aprovação do nosso Projeto de Resolução sobre a
dos. Diante desta imoralidade, capitaneada pela Dis- CPI dos Combustíveis.
tribuidora Petroforte, decidi requerer junto à douta Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
Mesa Diretora um Projeto de Resolução que permiti- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Antes
rá a imediata instalação de uma Comissão Parla- de passarmos ao Grande 'Expediente, agradeço ao
mentar de Inquérito na Câmara dos Deputados para Deputado Luiz Buaiz, que, por solicitação da Presi-
que se desnudem, se desmascarem, se tornem pú- dência, transfere o seu tempo inicial para a segunda
blicas as imoralidades praticadas pelo setor de inscrita.
transporte de combustíveis. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-

De imediato, ãntes mesmo que o Presidente sa-se ao
desta Casa, Luís Eduardo, determine a instalação
da CPI, já estou requerendo, com o apoio de De
putados de todos os partidos, junto à Comissão de
Fiscalização e Controle, da qual sou membro titu
lar, que convide as seguintes pessoas para fala
rem, em audiência pública, sobre o transporte ou
passeio de combustíveis: Ari Natalino da Silva,
Presidente da Petroforte Distribuidora de Combus
tíveis; Luiz Merenciano, diretor da Petroforte; Jairo
Armando de Déia e Renato Danielle, diretores da
carajá distribuidora; Marcos Muraro, da Petrosul
Distribuidora; Henrique Sutton Neves, Vice-Presi
dente da Sh~lI; Gustavo Fleichmann, da Ypiranga
Distribuidora, e João Pedro Gouveia Filho, que
além de ser Presidente do SINDUSCON (Sindicato
das Distribuidoras de Combustíveis), também é di
retor da Ypiranga.

Quero lembrar a V.Exas que no início deste
ano a Petroforte foi denunciada pelo próprio sindica~

to que representa as distribuidoras o Sinduscon, por
ter emitido 9.800 (nove mil e oitocentas) notas fis-



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAPOS

-, enquanto na indústria foram fechadas 21 mil va
gas; no total, 89 mil vagas foram fechadas. Do total
de assalariados, 47,6% cumprem jornadas supe
riores a 44 horas semanais. No entanto, na média,
segundo essa mesma fonte, para esse mesmo mês,
o salário de ingresso subiu 3,14%. Como explicar
esse aparente paradoxo: o aumento do desemprego
e, ao mesmo tempo, o aumento do salário médio de
ingresso?

Vamos discutir a base mesma do ajuste de
economias como a nossa ao novo ciclo: os que con
seguem emprego - e foram "11 mil novos emprega
dos, enquanto 89 mil passaram a ser desemprega
dos - têm maior qualificação e, portanto, recebem
salários maiores do que recebiam aqueles que fo
ram demitidos.

Solicito a paciência de V. Exªs para voltarmos
mais tarde à relação entre aumento de emprego ou
aumento de desemprego e qualificação.

Da maior tendência ao fechamento de vagas
resulta o que, na opinião dos brasileiros, conforme
pesquisa realizada no final de 1995, é o maior pro
blema do País: o desemprego. O que está aconte
cendo? Por que essa questão aflige mais os brasilei
ros do que a da saúde, da educação ou da seguran
ça, setores em situação tão precária no País?

Esse não é um problema apenas brasileiro. Na
abertura da Feira de Hannover, Alemanha, nesta 5e
mana, o Primeiro-Ministro daquele país enfatizou
que a grande questão a ser enfrentada pela Europa
unida é o desemprego, questão essa que chama os
esforços dos Governos nacionais e de organizações
supranacionais para o redesenho de políticas espe
cíficas de combate ao problema.

O PSDB, visando ao debate das políticas volta
das ao aumento do emprego e do trabalho, na sua
convenção de sábado último, neste mesmo plenário,
por iniciativa do Deputado Franco Montara, realizou
seis painéis tratando de ações concretas e de pro
postas para atacar o problema do desemprego no
Brasil. Não houve discursos, mas relatos de ações
no âmbito municipal e estadual e requerimentos do
partido do Governo de ações concretas para atacar
essa questão.

Reconhecidos pelas organizações internacio
nais que analisam a questão do trabalho e das rela
ções do trabalho, do emprego e da formação da ren
da, seis setores têm respondido a esse desafio de
incorporação de mão-de-obra num processo de de
senvolvimento diferente daquele que gera tremenda
concentração de renda no mundo. Esses seis seto
res são: as pequenas e microempresas; a agricultu-

ra familiar e a reforma agrária; cooperativas e asso
ciações similares; construção de habitação e obras
públicas; turismo e, principalmente, educação para o
trabalho.

O relato das ações concretas que vêm sendo
desenvolvidas por Municípios e Estados brasileiros é
estimulante, tão estimulante quanto grave e triste é o
problema do crescimento do desemprego. Nos pró
ximos cadernos do PSDB, publicação de divulgação
do nosso partido, os resultados desses painéis se
rão divulgados e poderão ser apreciados por toda a
sociedade, em boa hora. Mas, além de relatos, pro
postas e discursos - como o que faço e como os
que acabei de ouvir no Pequeno Expediente --, há
muito o que fazer nesta Casa para que ela realize a
sua razão de ser, ouvindo os clamores da socieda
de, que estão em todos os veículos de comunica
ção, estão em nossas vozes, estão nas ruas.

Esperamos que esta Casa passe a ser um
agente mais importante do que tem sido no ataque
à questão do desemprego. E explico por que men
ciono esta Casa. A Câmara dos Deputados, como
instituição, é como o resto das instituições que for
mam o que chamamos de elite neste País. Trata
se de um todo desestruturado, ou - por que não
dizer? - com uma estrutura que apresenta laivos
de arcaísmo.

Hoje funcionamos de forma diferente daquela
que desejaríamos para sermos o agente da socieda
de capaz de modificar o quadro que gera desempre
go. E, ao invés de utilizar aquela técnica que muitas
vezes tem sido empregada nesta tribuna, a de apon
tar um único culpado - e sempre o Governo, o Esta
do burocrático e opressor -, proponho um amplo de
bate, responsabilizando a todos nós, que fazemos
parte da elite, pelo quadro de desemprego atual.

Antes que os mais afoitos vejam no assunto
apenas a exploração política de uma preocupação
popular com vistas às próximas eleições - como já
sugeriram alguns analistas cujos artigos lemos -, é
preciso avaliar com serenidade os vários aspectos
econômicos e políticos relacionados com a questão
do emprego. Em primeiro lugar, consideramos as
estatísticas, não por viés de economista, mas por
que elas têm sido aqui citadas: como se explica o
fato de que entre os brasileiros a primeira preocupa
ção seja o desemprego, com o quadro dos indicado
res sociais que vemos hoje, enquanto na Argentina
a taxa chegou a 20%, em 1995, e na Espanha há o
flagelo de 3,5 milhões de trabalhadores desocupa
dos - 22% da população economicamente ativa -, o
que levou todos os partidos políticos a transforma-
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rem a geração de empregos na principal promessa de globalização. E ponto. Estamos todos cansados
de campanha nas eleições do último 3 de março? de ouvir que a globalização é a causa e o que nós

Pesquisas feitas por diversas instituições, tais temos é o resultado, quando, na verdade, estamos
como IBGE, Fundação Seadi, Dieese, as estatísticas num processo em que a globalização é um dos ele-
que ápontei anteriormente, as levantadas por entida- mentos resultantes.
des como FEEE, no Rio Grande do Sul, e Codeplan, O aumento da produtividade é o que provoca
do Distrito Federal, já indicam uma taxa de desem- esse movimento de downsizing de governos, de
prego de 15% em cidades industrializadas. Aparen- empresas privadas e de sindicatos - e esse fator
temente, trata-se de um fenômeno apenas urbano, novo no Brasil que outros países não conheceram,
mas outros eventos, como os que vemos no campo, ou seja, a redução do tamanho de setores antes ab-
fazem notar que não existe apenas o desemprego, solutamente gigantescos, que tiveram por várias ra-
ou desempregados que antes tinham carteira assi- zões mecanismos perversos de sustentação, com o
nada, mas, sim, um número de pessoas desocupa- fim da inflação.
das como raras vezes vimos, exceto quando de cri- O aumento da produtividade é desejável para o
ses econômicas monumentais como aquela que vi- País. Não apenas desejável: é uma necessidade,
vemos entre 1961 e 1963, que rendeu modificações pois nós não escapamos do que está acontecendo
estruturais e institucionais vigorosas. Não defendo o com o resto do mundo, como não escapam a Alema-
que aconteceu depois; ataco o que fez com que isso nha, a Espanha, a Argentina e o México. O proble-
acontecesse. ma é que ele está ocorrendo sem que o País consi-

Há diferenças entre as instituições que geram ga assegurar novos postos de trabalho, novas ocu-
estatísticas de desemprego. E são marolas sobre as pações para jovens e desempregados, em resultado
quais não vou discorrer agora. O desemprego é alto de um desenvolvimento tecnológico que nos faz vi-
no País, e acentuou-se nesta década inclusive devi- ver no século XIX e no século XXI ao mesmo tempo,
do à estabilização da moeda, porque à própria esta- no País. Uma das conseqüências disso é a hipertro-
bilização da moeda se somarem os movimentos de fia da economia informal, que, de alguma forma, é
encolhimento dos agentes econômicos. Os primeiros positiva.
que encolheram, e vão encolher ainda mais, são os Outra estatística que é importante citar aqui é a
setores que viviam da inflação, desde aqueles que seguinte: o número de empregados com carteira as-
viviam do desconto de tíquete para tudo até o setor sinada - isso significa emprego formal - baixou de
bancário. Vamos enfrentar esse fato como decorren- 36 milhões, em 1990, para 30 milhões ao final de
te da estabilização da moeda, e não como uma ação 1994. Para onde se dirigiram os seis milhões de tra-
demoníaca ou maquiavélica de qualquer Governo, balhadores que deixaram de ter carteira assinada?
no sentido de fazer com que favores sejam dados ao Hoje o número de trabalhadores no setor infor-
setor bancário em troca de outros. méll já supera o daqueles que são empregados no

Mas cito também um segundo movimento, mercado regular, isso p;:ua não falar do que perma-
esse sim, responsável pela trajetória ascendente de nentemente é denunciado aqui, nos veículos de co-
desemprego na Alemanha, na Espanha e no Brasil: municação e na nossa forma de educar. Crescem as
é o chamado downsizing, que não é mais do que formas vis de exploração, como a exploração disfar-
um movimento global de redução de tamanhos de çada registrada em diversos pontos do País - e isso
empresas para diminuir custos e, portanto, fazer chama-se exploração do trabalho, e não necessaria-
face à globalização, palavra desgastada que foi in- mente ocorre apenas nos chamados grotões brasi-
troduzida como concf'ito logo depois da 11 Guerra leiros medievais. Esse tipo de trabalho está cre-
Mundial - quando, após o advento da bomba atômi- scendo, sim, espalhado em toda a economia e em
ca, tivemos pela primeira vez uma noção do que é toda a sociedade brasileira.
globalização. Pela primeira vez, na consciência de Mas o Governo reconhece que esse problema
todos os povos, nasceu a idéia de que o instrumento existe. Em 15 de novembro do ano passado, o Pre-
tecnológico criado para algum serviço poderia sim- sidente Fernando Henrique Cardoso, em reunião
plesmente exterminar a raça humana. A partir daí, com a equipe econômica, estabeleceu que o ano de
surgiram instituições supranacionais, na tentativa de 1996 marcaria uma nova pauta de trabalhos para
fazer com que o segundo conflito mundial não resul- esse Governo e que a criação de empregos seria a
tasse num terceiro, e o avaliar e o desenvolver des- prioridade numero um. Reformas e estabilização fo-
se processo supracional gera o que hoje chamamos ram a pauta, à exaustão, da política econômica e do
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trabalho para o desenvolvimento social realizado apartheid, de 'tudo o que se pode imaginar, esses
pelo ~overno Femando Henrique Cardoso. fenômenos podem provocar uma situação profunda-

E inegável que o País precisa aumentar a sua mente desesperadora, do ponto de vista social. Se
competitividade e prosseguir com o processo de tomássemos como exemplo instituições falidas des-
abertura comercial. Dessa nós não escapamos. É in- te mesmo Estado, como Banco Central, bancos pri-
discutível, porém, que sem reformas no campo fis- vados, Incra etc., ficaria demonstrada a realidade
cal, tributário, previdenciário e administrativo, a se- dramática do Brasil. Se a questão social não figurar
rem definidas e identificadas como aqui achamos como prioridade :las políticas do Governo - e é im-
melhor, a estrutura não mudará e o ataque ao de- portante que a agenda social não se abra só quando
semprego conjuntural será apenas paliativo. ocorre uma tragédia que enche um caminhão com

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Edson dezenove corpos, e sim que seja um processo racio-
Soares. nal para prevenir essas tragédias - poderemos ver-

O Sr. Edson Soares - Deputada Veda Cru- n?s diante, d~ um impasse sobre a funcionalidade do
sius, quero cumprimentá-Ia pela lucidez, pela clare- sistema. E ISSO o que me preocupa. Hoje muitos
za com que V. Exª expõe o relevante e sobretudo economistas consideram a estabilização social como
atual problema do desemprego, o que não é surpre- precondição para a estabilização econômica. Ela é,
sa para os Parlamentares desta Casa. Nesta oportu- inclusive, uma revisão, em relação ao neoliberalismo
nidade, louvo a ação do PSDB, que dedicou a sua radical que vê o ajuste e os fatores econômicos
convenção a esse tema. De forma concreta e objeti- como determinantes. Ralf Darendholf, um liberal da
va, ele trouxe a esta Casa as experiências que vive- Europa, no seu livro O Conflito Social Moderno, refe-
mos no País, no desejo de incrementar a atividade rindo-se não ao Brasil - nesse caso teria sido mais
econômica, de aumentar, nos pequenos Municípios, duro -, mas à elite da Europa, escreve que ela tem
o nível de emprego. Quero saudar o Governo do de se dar conta de que não pode imaginar o lucro
PSDB não só nos Estados, mas também no âmbito sem limite, nem o cinismo sem limite em relação aos
federal, onde, de forma clara e objetiva, o partido pobres. Imagine V. Exª se ele fizesse um livro anali-
tem-se mostrado preocupado com o campo - que sando a elite brasileira. Certamente seria mais radi-
pode absorver milhares de cidadãos na produção de cal. c:.riticaria o cinismo de uma elite exclusivista em
alimentos, diminuindo a fome, reduzindo a violência relaçao ao lucro e em relação aos pobres, que não
com ações concretas -, como ocorreu hoje na Casa; e~tram nessa agenda. Portanto, se essa agenda so-
o PSDB, de forma conjunta e solidária, manifestou- clal funcionar para valer, e não como um adendo ou
se em favor de mecanismos legais que possam faci- como algo marginal, será o caminho para termos,
litar o instituto da reforma agrária, assim como de pelo menos, uma sociedade com um mínimo padrão
outras ações em que o Govemo do Presidente Fer- de civilização.
nando Henrique Cardoso, de forma transparente, A SRA. YEDA CRUSIUS - Deputado José Ge-
busca minimizar essa gravíssima questão social que noíno, a provocação que V. Exª faz, saudável na sua
é o desemprego. raiz social-democrata, mostra que nenhum programa

A SRA. VEDA CRUSIUS - Deputado Edson moderno de governo pode colocar a questão econô-
Soares, agradeço a V. EXª o aparte. mica em primeiro lugar. Nenhum programa de go-

O Sr. José Genoíno - Permita-me V. Exª um vemo social-democrata como o nosso pode abdicar,
aparte? no entanto, do que já mostrou ser o grande, o pri-

A SRA. VEDA CRUSIUS - Com prazer. meir~ e gigantes~o passo para que enxerguemos os
O Sr. José Genoíno _ Deputada Veda Cru- conflitos com? vao aparecendo, nesta semana, na

sius, estou acompanhando o discurso de V. Exª e semana antenor ou ha duas semanas.
quero introduzir a seguinte questão: os países do O gigantesco passo, que exige técnica, sabe-
Primeiro Mundo estão passando por um dilema doria e está na cabeça dos economistas, é a estabi-
cruel, porque correm o risco de exclusão social Iização da moeda - e resultou em quê? Ressalto
como a humanidade nunca viu, por vários fatores que o Deputado José Genoíno sabe disso. Os dados
conjunturais e até estruturais. V. Exª citou dados em do Ipea, na sua Carta de fevereiro, demonstram a
relação ao desemprego na Europa, particularmente redistrib~ição de renda que a estabilidade da moeda
na Espanha. Qual é a grande preocupação? O fato é trouxe. E o primeiro passo. Essa foi a agenda de
que em um País como o nosso, com sua história de 1994 e 1995.
mal-estar social, de abandono, de truculências, de Agora, vendo o que o fim da inflação traz, en-
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xergamos aquela que é a ordem de qualquer socie- convenção procurou, de forma bem objetiva, dar aos
dade humana, que não é a mesma que enxergamos militantes e aos candidatos tucanos em todo Brasil o
na natureza. Ela parece natural e divina. A ordem na motivo para sua c~mpanha, para seu trabalho: criar
sociedade humana gera uma dinâmica via conflito, empregos no município, com, a pequena empresa,
fato que o Governo reconhece - e não há a menor com a agricultura familiar. Sobre agricultura familiar,
dúvida em relação a isso. basta um dado: há 5 milhões de unidades produtivas

Entre os Parlamentares do PSDB, reconhecem no Brasil. Essa agricultura familiar produz mais que
alguns que a ordem real em que estamos vivendo se a agricultura patronal. Por isso, precisa ser apoiada,
movimenta para tentar solucionar conflitos. Nesse estimulada, evitando-se que esses agricultores
sentido, é preciso pararmos de falar na estabilidade abandonem o campo e venham para a cidade.
da moeda como se ela representasse a base dessa Quantos exemplos de experiências concretas foram
ordem em que vivemos. Reconhecemos os conflitos; apresentados em relação a cooperativas e à cons-
apontamos as estatísticas de desemprego; fazemos trução de habitações! O turismo, por sua vez, é
propostas e agimos de modo concreto. Sem dúvida grande estimulador e criador de empregos. Deve ha-
alguma, associamo-nos ao Deputado José Genoíno, ver, ainda, educação para o trat:>alho. Todo esse
nessa preocupação que, de maneira muito positiva, campo aponta para uma diretriz que, de certa forma,.
vejo afastada da nossa realidade. complementa o aparte que acabamos de oferecer. E

Este não é um Governo que se preocupa ape- preciso ter pn~se.nte q~e, ao lado do Esta?~ e da
nas com o aspecto econômico - e há uma pessoa à e~presa ~conomlc:, eXiste um mun.do de atlvldad~s
sua frente que defende o norte dado pelo programa nao-Iucratlvas e nao-governamentals. Esse terc~lro

de estabilização como primeiro passo. No entanto, setor. rep~esenta uma .grande esperança e precl~a
na seqüência, sem dúvida, ocorre o que vejo como ser dInamlz.ado. CU":lpnmento .V..E: pelo pronuncla-
um fator muito positivo: o Governo não está preocu- mento e deixo-lhe minha contnbUlçao.
pado com a questão econômica, e ponto final. Ao A SRA. VEDA CRUSIUS - Agradeço a V. Exll

mesmo tempo, reconhece que ela foi um primeiro as palavras, Deputado Franco Montoro.
passo a realização daquilo a que se dirige e que fun- Ouço com prazer o Deputado Luiz Carlos Hauly.
damenta seu próprio título; o Governo da social-de- O Sr. Luiz Carlos Hauly - Deputada Veda
mocracia. Crusius, parabenizo V. Ex!! pelo brilhante pronuncia-

Ouço, com prazer, o Deputado Franco Montoro. mento e pelo enfoque da questão do emprego e do
O Sr. Franco Montoro _ Nobre Deputada, em desemprego.,Hoje~ em.função do sucesso do ~Iano

primeiro lugar, cumprimento-a pela contribuição que Real, e posslvel dls~utlr esse assunto com seneda-
mais uma vez traz a esta Casa, apontando um pro- de. Parabéns pelo discurso.
blema básico que angustia o povo brasileiro: o de- A SRA. VEDA CRUSIUS - Deputado Luiz Car-
semprego. Como ficou patente no discurso de V. los Hauly, agradeço a V. ExIl o aparte.
Exª, se existe hoje o desemprego estrutural, decor- A dinâmica desta Casa mais me agradaria se,
rente do avanço tecnológico, impõe-se a procura de em função de uma frase inicial e de uma provoca-
formas alternativas de geração de emprego, de ção, de um discurso de 25 minutos em um Grande
oportunidades de trabalho. Foi esse, precisamente, Expediente, .fosse gerada uma discussão de que
o tema de nossa convenção, quando V. Ex!! brilhou mais pessoas pudessem participar, e não apenas
na presidência do primeiro painel, que examinava aquela que faz uso da tribuna por direito adquirido
um dos caminhos para a geração de emprego no em sorteio.
município - a pequena empresa, grande fornecedo- Quero analisar com mais profundidade alguns
ra de oportunidade de trabalho e dinamizadora da aspectos do problema que me traz à tribuna.
economia. Chegou a hora de fazer uma reflexão, de A política econômica em 1995 deu prioridade
incluir no desenvolvimento econômico o aproveita- absoluta ao controle da inflação e à renegociação
mento de um imenso contingente de mão-de-obra das dívidas acumuladas por duas décadas de insta-
que está abandonando, à procura de trabalho. Esse bilidade e erros. As políticas monetárias, cambial e
é o caminho apontado por congressos realizados no fiscal foram bem sucedidas na estabilização da moe-
mundo inteiro. Afinal, esse problema não é apenas da, mas, pelos movimentos de ajuste conhecidos,
brasileiro, mas mundial. O Parlamento Latino-Ameri- contribuíram para o agravamento do desemprego e
cano fez um seminário sobre o assunto, procurando do subemprego. Todos sabemos que também os ju-
os caminhos concretos. Da mesma forma, nossa ros elevados a níveis inéditos com a crise do México



1985 100,99
1986 121,47
1987 108,43
1988 116,21
1989 120,15
1990 107,61
1991 94,98
1992 91,79
1993 101,77
1994 105,43

A situação brasileira, no que se refere à evolu
ção da produtividade, não é substancialmente dife
rente do que ocorreu na maioria dos países desen
volvidos, embora exista certa defasagem histórica.
Por décadas, até meados dos anos 70, o crescimen
to do produto foi acompanhado de aumentos de pro
dutividade, sendo que nas nações devastadas pela
Segunda Guerra Mundial a produtividade crescia
mais rapidamente. Nesse período, contudo, esse
processo ocorreu graças a um desenvolvimento tec
nológico mais lento do que o registrado nos últimos
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provocaram o desaquecimento da economia Iimitan- vulgados no dia 3 de abril d.e 1.9~5, indicam que o
do as contratações, aumentaram a dívida pública, Produto Interno Bruto cresceu, na última década,
restringindo a capacidade de investimento dos seto- aproximadamente na mesma proporção que a popu-
res público e privado ao mesmo tempo em que favo- lação, o que significa que não houve progresso real
receram o aumento das importações e inibiram as para a média dos brasileiros. Num prazo Iigeiramen-
exportações. te mais longo, contudo, a situação é mais desfavorá-

Apenas com a política econômica atual, que vel: em 1980, o PIB total era de US$415,447 milhõ-
visa dar a sustentação macroeconômica para a esta- es, e o per capita, de 3.504,02, sendo que o valor
bilização, não haveria redução do desemprego e, mais alto foi alcançado em 1987, ano anterior à pro-
pelo contrário, se agravaria a má distribuição da ren- mulgação da Constituição: 3.587,98 para um PIB to-
da no País, que, de acordo com o Relatório sobre o tal de US$492,516 milhões.
Desenvolvimento Humano, elaborado pelas Nações Embora o PIB per capita tenha-se mantido
Unidas, no ano passado, é a pior do mundo. Com estagnado ao longo dos últimos anos, entre 1970
efeito, como gerar os 2,5 milhões de empregos por e 1974, a produtividade da indústria brasileira pas-
ano para absorver os jovens e reciclar os que estão sou de uma base 100 (em 1970) para 243,07 em
sendo demitidos em decorrência das inovações tec- 1994, sendo que houve uma redução de 178,56
nológicas e da globalização da economia se as ativi- para 174,37 entre 1985 e 1990. Entre 1990 e 1994
dades que poderiam assumir essa tarefa são penali- houve um salto de quase 70 pontos: 174,37 para
zadas? 243,07.

Reconhecemos os re,dutores do ajuste. A pro- Enquanto a produtividade aumentava significa-
dução para o mercado externo tem que se ajustar à tivamente entre 1985 e 1994 (e em especial a partir
política cambial, que também favorece a concorrên- de 1990), a remuneração do trabalho manteve-se
cia dos produtos importados no mercado interno. Os praticamente estável na última década e diminuiu
juros e outras restrições monetárias, amenizadas ul- entre 1990 e 1994, já que o rendimento médio real
timamente como permite a conjuntura, não estimu- dos empregados com carteira assinada em São
Iam o consumo e a absorção de mão-de-obra pelo Paulo, tomando-se julho de 1994 (primeiro mês de
comércio e pelo setor de serviços. Como no tempo vigência do Plano Real), com base 100, segundo o
da inflação, a renegociação das dívidas agrícolas acompanhamento Conjuntura estatística da revista
não foi suficiente para tirar o produtor rural da crise Conjuntura Econômica de abril de 1995, p.9, evo-
financeira e fazer o salto da produção. Com isso, o luiu da seguinte forma:
campo que poderia ao menos ajudar a conter a
pressão sobre o mercado de trabalho urbano, tam
bém, está demitindo. Milhares de trabalhadores do
campo buscam ocupação.

A falência do Sistema Financeiro da Habitação
(por razões que não cabe examinar aqui) vem man
tendo a construção civil - outra grande geradora de
empregos - 'em marcha lenta. Algumas das alteraçõ
es na legislação trabalhista que estão sendo propos
tas com o objetivo declarado de reduzir os custos in
diretos do trabalho e dar maior flexibilidade às rela
ções entre empregadores e empregados se, por um
lado, atacam de frente a questão conjuntural de de
semprego, durante esse período de ajuste requerido
pelo Real, por outro lado alertam para uma diminui
ção dos já débeis mecanismos de defesa do empre
go e dos salários e de amparo aos desempregados,
que clamam por mudanças tanto macroeconômicas
quanto de códigos, como o das relações trabalhistas
e da estrutura fiscal.

Produtividade e Qualidade
Os dados mais recentes do Banco Central, di-
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25 a 30 anos. Em conseqüência, o aumento da pro- ness Week, numa extensa reportagem sobre a
dução e da produtividade aconteceu sem prejuízo do "Americas New Productivit, em sua edição de 16 de
nível de emprego ou dos salários reais. outubro último, e a Gazeta Mercantil, em sua edi-

A partir da década de 70, por uma série de ra- ção de 27-29 do mesmo mês. (GM 27-29/10. Cader-
zões, essa expansão harmônica de produto/produti- no Fim de Semana, p.3).
vidade/emprego/salários entrou em fase de exaus- O salto de produtividade da economia norte-
tão. entre os motivos que podem ser identificado es- americana, particularmente de sua indústria, é tão
tão o início da atuaJ fase de internacionalização das significativo que confirma, pela negativa, a explica-
economias, crise econômica internacional cujas ma- ção para o paradoxo surgido nos anos 70/80, no
nifestações mais evidentes foram os choques do pe- sentido de que a produtividade impulsionada pelo
tróleo e a desorganização do sistema financeiro in- desenvolvimento tecnológico gera desemprego e
ternacional, o esgotamento das possibilidades de queda dos salários. Como observou o economista
otimização dos processos produtivos com base na Roberto Kuttner, colaborador da Business Week,
eletromecânica e na organização do trabalho sobre num artigo publicado junto da reportagem anterior-
bases fordistas e tayloristas e o conseqüente início ,. mente mencionada, "... em 1994, segundo o Bureau
da era da eletrônica e de reforma dos sistemas ge- de Censo, aconteceu uma coisa estranha. A renda
renciais de produção. O Japão, posterionnente se- familiar média, depois de cair durante quatro anos
guido pelos Tigres, Asiáticos, surgiu como modelo consecutivos, subiu em US$877, ou 2,3%". Ele con-
dessa nova era e como desafio às economias indus- corda que "apesar da produtividade crescente, o pa-
triais do Ocidente. drão real de vida vem declinando para a maioria dos

A década de 80 foi um período de transição norte-americanos" e atribui isso a "mudanças estru-
marcado pelo crescimento lento e em alguns mo- turais na economia - a desregulamentação, a globa-
mentos negativos da produção, de evolução mode- Iização, e o enfraquecimento dos sindicatos que re-
rada da produtividade - em grande medida devido à duzem a segurança de emprego e o poder de nego-
momentos de recessão e ao baixo nível de investi- ciação dos trabalhadores". (GM 27-29/10. Cademo
mentos produtivos, em função do cenário de incerte- "Fim de Semana", p.3).
za, generalizadas - e de aumento do desemprego. Kuttner indaga retoricamente por que a renda
Proliferavam as inovações nas técnicas de adminis- média dos norte-americanos aumentou no último
tração e ocorreu a automação das plantas indus- ano se os fatores que a vinham fazendo cair se
triais. O desemprego só não cresceu drasticamente mantiveram inalterados em essência. Resposta fácil,
nesses anos porque a rápida expansão do setor de afirma. Em 1994, a economia cresceu ao ritmo ace-
serviços absorveu a mão-de-obra dispensada pela lerado de 4,1%. Essa. taxa de expansão significou
indústria e (em alguns países) pela agricultura. ampla criação de empregos, o que compensou a

As tendências esboçadas na década de 80 in- produtividade crescente e baixou o índice de desem-
tensificaram-se nos últimos anos. As economias de- prego. Quando a economia se expande rapidamente
senvolvidas voltaram a crescer, ainda que a um ritmo e os empregadores contratam novos funcionários,
inferior ao do período 6OflO. Os investimentos em au- os empregados têm mais força para obter sua par-
tomação elevaram-se, gerando saltos de produtivida- cela dos aumentos de produtividade - e a renda das
de, enquanto a explosão do setor de serviços, que pessoas comuns sobe. (i1idem)
chegou a 70% dos assalariados nos EUA e mais de No Brasil, como foi dito acima, reproduz-se a
60% em alguns países europeus, esgotava-se. evolução intemacional no que diz respeito à evolu-

Para os países desenvolvidos do Ocidente, a ção da produtividade com alguma defasagem no
década de 90 deve ficar marcada pelo incremento tempo e algumas particularidades. O processo de
da produtividade e pelo surgimento do desemprego redemocratização e revisão institucional, notada-
estrutural. "Na década de 1990, a produtividade não mente a elaboração da Constituição de 1988 com a
agrícola (dos EUA) vem crescendo ao ritmo de crispação ideológica correspondente, a impossibili-
2,2%, mais do dobro da taxa anêmica das duas dé- dade de realização de ajustes macroeconômicos pro-
cadas precedentes. E no quinto ano de uma expan- fundos, a inflação elevada e os vários choques e algu~
são econômica, uma época em que a produção por mas políticas setoriais como a de infonnática impedi-
trabalhador normalmente declina a produtividade re- ram que o País acompanhasse a evolução de nações
gistrou um notável avanço de 3,5% anuais no se- em estágio semelhantes de desenvolvimento, como os
gundo trimestre de 1995", publica a revista Busi- Tigres Asiáticos e a Europa mediterrânea.



'" a sensação de pós-guerra a que
anteriormente nos referimos, válida no que
toca à reordenação política, é um equívoco
no que se refere à economia. É bem verda
de que a moderna estrutura econômica de
que o país dispõe completou-se em meio à
queda dos salários, ao crescimento do de
semprego e à ocupação de ruas e praças
pela mais chocante miséria. Seria no entan
to um grave erro avaliar o potencial das for
ças produtivas que aí estão pelo lamentável
quadro econômico-social em que elas vie
ram a emergir. Os resultados da mutação
ocorrida na economia apenas começam a
despontar. Influir sobre o ritmo e a força do
crescimento deverá converter-se, daqui por
diante, num grande e conflituoso objetivo de
política econômica". (ibidem p.9)

Entre 1984, os problemas mencionados acima
agravaram-se e algumas das vantagens da marcha
forçada se atenuaram. Mesmo assim, a economia
brasileira revelou uma notável capacidade de resis
tência. Não fosse o efetivo potencial das forças pro
dutivas que aí estão, como seria possível explicar
que, sobrevivendo sob condições tão adversas por
tantos anos de inflação alta, crise fiscal do Estado,
tenha sido capaz de apresentar ganhos de produtivi
dade como os verificados desde 1990 e ainda fazer
frente à abertura econômica desordenadamente ini
ciada durante o Governo Collor?

É importante notar que o aumento da produtivi
dade acima indicado se deu com investimentos relati
vamente baixos em bens de capital. Tanto é assim que
as taxas de formação bruta ele capital se mantiverem
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Chega a ser surpreendente que o Brasil não te- ao longo dos últimos dez anos em níveis bastante
nha perdido mais terreno em termos de presença na inferiores aos registrados na década de 70 e à mé-
economia internacional e de competitividade, como dia histórica de boa I?arte de nossa história recente.
ocorreu com outros países latino-americanos (caso A falta de um programa adequado de transição
do México, da Venezuela e ela Argentina). Em parte no processo de abertura agravou alguns de seus
isso se deveu a um fenômeno detectado por Antônio efeitos negativos. Não por acaso, o aumento da pro-
Barros de Castro e Francisco Eduardo Pires de Sou- dutividade e a redução ·do rendimento real médio
za: Em resposta à crise que eelode em 1974, a eco- dos trabalhadores com carteira assinada intensifica-
nomia brasileira foi levada a ingressar num longo pe- ram-se no período 1990/1994, coincidindo com a rá-
ríodo de marcha forçada (A Economia Brasileira em pida abertura do mercado brasileiro aos produtos im-
Marcha Forçada, p. 8). Foram necessários dez anos portados. Ou seja, a eliminação do acentuado prote-
para que o País começasse a sair da crise econômi- cionismo à produção nacional não gerou um proces-
ca pós Milagre. Escapa aos objetivos desse trabalho so de desindustrialização e quebradeira de empre-
analisar as razões disso. Não se pode deixar de re- sas, como alegavam os opositores às medidas ado-
gistrar, porém, que no livro, publicado em 1985, os tadas durante os Govemos Collor e Itamar. Pelo
dois autores demonstravam um otimismo (então contrário, levou a indústria brasileira a se modernizar
raro) curiosamente atual: de forma acelerada.

O desempenho do setor de eletrodomésticos é
especialmente notável a esse respeito. Ao dos últi
mos anos, os fabricantes nacionais conseguiram re
duzir drasticamente seus custos e os preços finais
de seus produtos a fim de enfrentar a concorrência
dos similares importados, a despeito de submetidos
às mesmas taxas de juros elevados, à mesma carga
tributária, aos mesmos encargos trabalhistas e a to
dos os aspectos desvantajosos do Custo Brasil, dos
quais tanto se queixam outros segmentos. Tanto é
assim que, de acordo com levantamento da Funda
ção Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), en
quanto o índice de Preços ao Consumidor (IPC) de
julho de 1994 a setembro de 1995 foi de 40,28%, os
eletrodomésticos ficaram em média 32,57% mais ca
ros. Essa redução real é notável e ocorre a despeito
de já terem sido registradas diminuições acentuadas
nos anos anteriores. (O Estado de S. Paulo, 19-10
95, p. B4)

A indústria automobilística é outro exemplo de
redução significativa de custos e preços, igualmente
acompanhada de grande melhoria na qualidade dos
produtos. Não se pode esquecer que as medidas de
contenção das importações de automóveis baixadas
em 1994 e alteradas posteriormente por exigência a
Organização Mundial do Comércio foram provoca
das pela necessidade de reduzir a demanda e prote
ger a balança cambial, já que a avalanche dos im
portados coincidiu com a falta de veículos nacionais
no mercado, o que se traduziu na cobrança de ágios·
absurdos. Por outro lado, com a margem de prote
ção representada pela alíquota na faixa dos 70%, as
montadoras instaladas no País viram-se diante da
possibilidade de promover aumentos reais de pre
ços. No caso dos modelos mais baratos, menos afe-
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tados pela concorrência estrangeira, a linha 96 che- ção, se reverteu, tendo ocorrido um substancial au-
gou às concessionárias com preços até 14 pontos mento do poder aquisitivo, especialmente nas faixas
percentuais acima do IPC. inferiores, que não contavam com os mecanismos

A constatação de que a produção nacional re- de proteção desenvolvidos pelo mercado financeiro.
sistiu à abertura do mercado às importações, de que É verdade que a maioria das empresas nacio-
houve aumento de produtividade e de que os salá- nais conseguiu manter-se competitiva em relação às
rios tiveram seu poder aquisitivo elevado com a es- congêneres estrangeiras sem a proteção de pesa-
tabilização da moeda não deve levar-nos ao ufanis- das barreiras alfandegárias e elevados impostos de
mo. Esse indispensável processo de integração da importação, mesmo tendo que suportar o elevado
economia brasileira ao mercado global está longe de ônus representado pela carga tributária, pelos encar-
ter sido indolor. A própria indústria automobilística gos trabalhistas e pelos componentes do Custo Bra-
apresenta problemas de competitividade, apesar de sil. Mas não é menos verdadeiro que essa adapta-
alguns fatores relacionados a ela tais como produti- ção excepcional também se deve ao menos em par-
vidade, modernização de processos, automação e te a fatores nem tão saudáveis ou louváveis e cuja
qualidade. eliminação não aparece das pautas de demandas de

O nível de competitividade da indústria auto- grande parte das lideranças empresariais e políticas.
mobilística brasileira foi suficiente para que não Emprego e Relações de Trabalho
ocorresse o seu sucateamento geral, mas_não impe- O Brasil mantém relações de trabalho e uma
de que o setor (em particular ós produtores de com- legislação trabalhista obsoletos, complexos e, sob
ponentes) venha a ter sua participação no parque fa- diversos aspectos, irrealista, como demonstram as
bril nacional - com graves repercussões sociais - se dimensões do mercado informal. A despeito disso,
não passar por uma modernização intensiva. A si- os trabalhadores e até certo ponto o empresariado
tuação é tão concreta que a Ministra da Indústria e apegam-se a elas ou defendem mudanças limitadas
Comércio, Dorothéa Werneck, afirmou no início de em função de seus interesses imediatos. Talvez isso
outubro último, que 30% das empresas do setor não se deva - ao menos em parte - à nossa longa e ci-
têm a mínima chance de serem competitivas e de- clotímica crise econômica. Quando um mês se toma
vem simplesmente fechar as portas. S. Exª acres- longo prazo, toma-se muito difícil planejar e adotar
centou que apenas outros 30% das empresas estão uma perspectiva compatível com as necessidades
no padrão mundial de qualidade e produtividade e futuras. É hora de rever esse quadro.
40% têm condições de se tornarem competitivas se Nas últimas semanas, praticamente todas as
passarem "por uma rigorosa reestruturação opera- publicações econômicas internacionais de prestígio
cional e estratégica". veicularam reportagens meticulosas sobre o merca-

O Brasil tem uma indústria automobilística de do e as relações de trabalho neste final de século.
porte, mas a mecanização e a automação de nosso São matérias bem apuradas, que não poupam go-
sistema produtivo ainda deixam muito a desejar. Nos vemos e empresários,' como não perdoam os equí-
campos, a quantidade de tratores em relação à área vocos das lideranças sindicais. É verdade que, no
cultivada é muito menor que o recomendável. Nas Brasil, o poder aquisitivo dos salários tem-se deterio-
indústrias os robôs industriais apenas começam a rado, que os momentos de expansão da atividade
deixar de ser uma raridade. No final do ano passado industrial não se traduzem em elevação do nível de
existiam 550 em nossas fábricas, uma quantidade ri- emprego nos mesmos percentuais registrados no
dícula se comparada com a produção de países de- passado, que há um aumento do número de horas
senvolvidos, mesmo aqueles cujo parque industrial é extras trabalhadas, que o desemprego real é eleva-
muito menor que o brasileiro, como a Finlândia, que do. O cenário nos Estados Unidos e em outras im-
possui dois mil desses equipamentos. portantes economias industriais é o mesmo, e único

Ainda que nãos se tenha dados precisos sobre ponto em comum entre essas economias e o Brasil
a evolução da produtividade e do rendimento real - e ainda assim com muitas ressalvas - é a reces-
dos salários desde a entrada em yigor do Real, há são ocorrida nos últimos anos.
elementos suficientes para identificar que a produtivi- Os primeiros meses de vigência do Plano de
dade seguiu aumentando - e o custo financeiro eleva- Estabilização apresentaram resultados suficiente-
do, devido às taxas de juros vigentes, é um poderoso .mente eloqüentes no sentido de demonstrar que a
motivador para tal - enquanto a situação dos salários, inflação elevada reduzia o poder de compra dos tra-
que sofriam duramente as perdas decorrentes da infla- balhadores e que, com inflação baixa, o cons~mo
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aumenta e o desemprego cai, mas num percentual vos pelós quais ela deve ser modificada. A intensi-
muito menor. Na verdade, o mercado não aumenta; dade com que essa tendência se tem manifestado
apenas recupera o que antes era subtraído pelo no País, porém, é dramática e vai além do nível que
apropriadamente chamado imposto inflacionário. seria razoável prever em função dos aspectos tribu-
Mas há um limite para esse aumento, da demanda, tários e trabalhistas mencionados.
além do qual ela depende de um crescente endivida- De acordo com reportagem recente do jornal
mento das pessoas, como também vem ocorrendo Gazeta Mercantil, nos últimos quatro anos, 6 milhõ-
nos EUA. es de trabalhadores perderam seus empregos com

O rumo que a produção de bens e serviços e o carteira assinada e passaram à condição de desem-
mercado de trabalho tomarão nos próximos anos é pregados, empregados sem carteira ou por conta
motivo de polêmica e incertezas. Há, contudo, al- própria, caindo na informalidade. O dado foi levanta-
guns elementos definidos que deveriam merecer do pelo economista Edward Amadeo, que, com base
maior atenção de nossas lideranças empresariais e na Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE,
sindicais. Sobreviver no mercado de bens e serviços calculou que o número de empregados com carteira
e de trabalho, hoje, é algo que está direta e insepa- assinada baixou de 36 milhões em 1990, para 30 mi-
ravelmente ligado à eficiência, à qualidade, à qualifi- Ihões, no final de 1994. (Gazeta Mercantil, 18-4-95,
cação e à agilidade. As barreiras alfandegárias, tari- p. A6).
fárias ou não, estão caindo em todo o mundo, algo Outro aspecto desse fenômeno foi noticiado
que será definitivo com a ratificação do novo Acordo por O Estado de S.Paulo. O número de trabalhado-
Geral de Tarifas e Comércio. A nacionalidade do res no setor informal da economia brasileira já é
empresário ou a sede de sua empresa são cada vez maior que o dos empregados no mercado regular de
menos garantia de presença no mercado, não por- trabalho. Estimativas do Instituto Brasileiro de Geo-
que esse ou aquele governo adotem essa ou aquela grafia e Estatística (IBGE) enviadas recentemente
política econômica, mas porque essa é uma tendên- ao Ministério do Trabalho indicam que, em 1994,
cia irreversível. Da mesma forma, não existe garan- 50,6% da População Economicamente Ativa (PEA)
tia no emprego ou aumento de salário para os fun- trabalhava sem registro ou carteira assinada. Em
cionários de uma empresa falida em função de sua 1990, esse índice era de 43,1% dos trabalhadores.
falta de competitividade. O Estado de S.Paulo, 15-5-95 p. B3). De acordo

O Brasil vem registrando avanços importantes com dados do Dieese/Seade, publicados junto com
em algumas áreas. A quantidade de empresas que as da passagem acima, entre março de 1985 e mar-
obtêm certificados de qualidade reconhecidos inter- ço de 1995, tomando-se a média de 85 como índice
nacionalmente cresce com uma rapidez que sur- 100, os assalariados com carteira assinada no setor
preende os especialistas. A competitividade das in- privado passaram de 97,2 para 110,9 (+ 14,09%) en-
dústrias nacionais (exceto alguns setores que en- quanto que os sem carteira aumentaram de 93,2
frentam problemas específicos) também vem au- para 167,5 (+ 79,72%), sendo que o segundo índice
mentando de tal forma que desmoraliza aqueles que superou o primeiro entre março de 1987 e março de
previam Mquebradeira" e desemprego gerais se a 1988, durante a elaboração da Constituição, portan-
economia brasileira se abrisse à concorrência de to. De acordo com os cálculos da CUT, 72% de todo
produtos importados. Na área de recursos humanos, o trabalho informal concentra-se em micro e peque-
entretanto, a situação é deplorável, e a legislação é nas empresas dos setores industrial, comercial, rural
apenas um dos aspectos do problema. É preciso e de serviços. A sonegação chega a US$ 400 milhõ-
que autoridades, empresários e trabalhadores, sem es por mês afirma uma reportagem complementar
necessariamente abrir mão de seus interesses e pa- na mesma página.
péis, busquem formas de aperfeiçoar as relações Essa situação adquire contornos absurdos
trabalhistas. quando se constata um ressurgimento - não apenas

Um dos fatores negativos associados ao ajuste informal, mas absolutamente ilegal e desumano - do
da produção brasileira à nova realidade é a acentua- trabalho escravo; segundo o livro Conflitos no Cam-
da informalização da economia nacional. Terceiriza- po - Brasil 94, editado pela Comissão Pastoral da
ção e trabalho autônomo são fenômenos internacio- Terra e lançado na Câmara dos Deputados, no dia
nais que, no Brasil são parcialmente conseqüência 11 de maio último, o número de trabalhadores brasi-
dos custos tributários e trabalhistas decorrentes da leiros escravizados cresceu mais de cinco vezes nos
Ordem Econômica em vigor - e este é um dos moti- últimos cinco anos. Em 1991, 4.883 trabalhadores
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encontravam-se em situação análoga à escravidão,
enquanto em 1994 foram submetidas a formas de
trabalho escravo 25.193 pessoas. (Gazeta Mercan
til 12 -14-5-95 p. A8).

. A combinação de fatores como recessão, no
vas tecnologias, aumento da produtividade, desem
prego e hipertrofia do setor informal gera aberrações
terríveis na área trabalhista brasileira. Assim, num
País que necessita crescer - e carece, para tanto,
de modernização em amplos segmentos de seu sis
tema produtivo - reproduz-se uma tendência obser
vada já há algum tempo nos países desenvolvidos: o
desemprego alcança também trabalhadores qualifi
cados cuja formação é demorada e cara. Q. dado
mais dramático, contudo, é que, enquanto o desem
prego abate adultos arrimos de família, cerca de 8
milhões de crianças são despojadas da infância e
obrigadas a trabalhar. ." ..~ ..

A situação é pior na área rural, onde estão
42,9% das crianças e dos adolescentes trabalhado
res brasileiros e são menores as oportunidades de
estuçjos, e as jornadas de trabalho chegam a 9 ho
ras. Segundo o diretor para o Brasil da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), João Carlos Alexim,
60% das crianças e dos adolescentes que trabalham
no campo não recebem pagamento de qualquer es
pécie, o que caracteriza a escravidão.

Na média, os trabalhadores precoces recebem
um terço da remuneração de um adulto que exerça
a mesma atividade. Considerando-se fatores como
produtividade, isso significa que cada 3 crianças
despojadas de seus direitos privam adultos de seu
emprego, contribuindo assim para transformar a si
tuação numa espiral descendente, já que o que em
geral leva as crianças ao trabalho é o desemprego
ou a baixa remuneração dos pais.

A evolução demográfica brasileira nos próxi
mos anos deverá tomar mais fácil o esforço nacional
pela melhoria de alguns indicadores sociais, em par
ticular os relacionados com a universalização do en
sino e a saúde ini'antil. De acordo com os técnicos
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
George Martine, José Alberto Magno de Carvalho e
Alfonso Rodrigues Árias, com base em dados dos
Censos e das Pesquisas Nacionais por Amostra a
Domicílio (PNADs), a queda da fecundidade da po
pulação, que se intensificou a' partir da década de
70, traduzir-se a em queda da população em idade
escolar nos próximos anos, fazendo com que no ano
2000 existam 1,3 milhão de crianças com idade en
tre 5 e 14 anos a menos que em 1990.

De acordo com os dados preliminares do Cen-

so Demográfico de 1991, a pirâmide populacional
brasileira, que historicamente teve a forma de uma
cunha, com a base mais ampla que os níveis supe
riores, está assumindo a forma de uma seta com a
base (O a 4 anos) mais estreita que as faixas imedia
tamente superiores (5 a 9 e 10 a 14 anos). Atual
mente, mais de um terço (34,2% dos brasileiros) têm
menos de 14 anos. Os 50 milhões de brasileiros
com menos de 14 representam mais que as popula
ções da Argentina, Chile e Uruguai somadas.

A população em idade escolar em 2020, manti
da a tendência recente, será de 32,7 milhões, e, se
a evolução demográfica nos próximos 25 anos for a
mesma do período 1940/70, a população escolar de
verá chegar a 77,8 milhões. A redução do cresci
mento demográfico nacional (que não é uniforme em
todo o Brasil) leva os técnicos a acreditarem que
"deficiências crônicas no ensino de 12 grau no País,
tais como cobertura insatisfatória, altíssimas taxas
de evasão e repetência, baixa qualidade, baixa re
muneração e baixa qualificação do corpo docente,
têm agora uma oportunidade ímpar para serem sa
nadas·.

A situação do mercado de trabalho é menos fa
vorável que a da educação, pois somente a partir do
ano 2000 a população em idade ativa começará a
refletir a queda da taxa de fecundidade. Além disso,
como o nível de emprego depende de um número
maior de fatores, é mais difícil fazer projeções. Ainda
assim, os pesquisadores do lpea advertem que difi
cilmente se repetirá o quadro observado na década
de 80, quando a pressão demográfica por trabalho
foi absorvida pelo setor serviço e pela administração
pública, em termos ·de emprego formal, e pela eco
nomia informal.

·Existem sinais de que esse quadro (atual)
pode deteriorar, se não houver uma retomada de
crescimento, afirmam no estudo "Mudanças Recen
tes no Padrão Demográfico Brasileiro e Implicações
para a Agenda Social", acrescentando que do ponto
de vista democrático o processo de urbanização vai
continuar, assim como o aumento da participação fe
minina (no mercado de trabalho). Finalmente, a po
pulação de 15 a 49 anos deverá aumentar em 22,9
milhões na década de 90, sendo beneficiada pela re
dução da fecundidade na primeira década do século
XXI, quando terá um crescimento de apenas ·19 mi
lhões·.

Em meio ao debate sobre a necessidade de re
formular a legislação trabalhista - que é real - difun
diu-se a crença de que os encargos direta ou indire
tamente incidentes sobre a fulha de salários e os di-
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reitos sociais no Brasil seriam tão mais elevados e tor privado brasileiro, particularmente entre as indús-
custosos que abalariam a competitividade da produ- trias de médio e grande porte, é menos freqüente o
ção nacional, mesmo em comparação com as pou- pagamento do mínimo que nos demais países.
cas dinâmicas economias dos demais integrantes do A redução dos salários que vem ocorrendo na
Mercosul. Uma análise mais direta não sustenta Argentina chegou a ser apontada no Brasil como
essa tese e, portanto, não justifica o grau de infor- evidência da necessidade de se flexibilizar a legisla-
matização da economia brasileira. ção trabalhista a fim de evitar que o País perca com-

Segundo o diplomata Paulo Roberto de Almei- petitividade. Nesse' aspecto, porém, a situação nos
da, em recente artigo comparado o Mercosul e a dois países é inteiramente diversa, tanto em termos
União Européia, No confronto com essa espinhosa estruturais quanto conjunturais. Os salários no Brasil
agenda européia de debates (a compatibilização das historicamente situam-se entre os mais baixos dos
legislações trabalhistas), o processo de integração países em desenvolvimento, .em particular os lati-
do Mercosul parece avançar como sobre patins. nos-americanos. Em certos segmentos e por algum
Essa avaliação baseia-se no fato de que as negocia- tempo, isso significou e pode continuar significando
ções multilaterais vêm demonstrando que as similitu- uma vantagem comparativa. Esse, porém, é um fe-
des são muito maiores que as diferenças e que não nômeno cada vez mais restrito.
há desequilíbrios graves em favor de ou contra al- Por maior que seja a necessidade e a urgência
gum dos países membros. de mudanças nas normas e condições em que se

Como muito pertinentemente sustenta José AI- processam as relações de trabalho no Brasil, o que
ves de Paula, Consultor Jurídico do Ministério do a situação no âmbito do Mercosul indica é que os
Trabalho e coordenador nacional do Subgrupo de ajustes e reformas terão que ser feitos, não por exi-
Trabalho nº 11 do Mercosul (que trata dos assuntos gência da integração regional, mas por imposição
trabalhistas), Mais importante do que harmonizar as das transformações pelas quais passa a economia
legislações seria harmonizar e fortalecer os procedi- intemacional como um todo. De pouco servem se as
men,tos de fiscalização, para garantir o cumprimento relações trabalhistas brasileiras não impedem a
da legislação e contrapor-se às acusações freqüen- competitividade nacional no Mercosul, mas o padrão
tes, fundadas ou não, de que o Brasil não cumpre vigente nos quatro países impõe ao bloco regional
sua própria legislação e, em razão disso, obtém re- como um todo uma posição desvantajosa. No que
duções fraudulentas nos custos de mão-de-obra, se refere à legislação e aos encargos trabalhistas,
com o que pode fazer concorrência desleal. O mes- portanto, as reformas que precisam ser feitas no
mo técnico destaca a influência sobre a competitivi- Brasil vão muito além da flexibilização da primeira e
dade de fatores como escala, processos operacio- redução dos últimos. .
nais, produtividade, câmbio etc. No campo do trabalho, é fundamental que o

Ao contrário do que sustentam algumas Iide- Ministério do Trabalho estimule as empresas a im-
ranças empresariais e trabalhadores pode-se facil- plantarem programas de capacitação e reciclagem
mente percf;1ber um nível médio de competitividade profissional, de maneira a viabilizar a recolocação da
da produção industrial brasileira superior à dos de- mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho.
mais parceiros do Mercosul, em especial da Argenti- A Carta de Conjuntura do Ipea de fevereiro
na, do lado de dentro do portão das fábricas, em de- deste ano ilustra o enorme impacto positivo da esta-
corrência do grau de modernidade dos bens de capi- bilização sobre a distribuição de renda no País. Esse
tal empregados, dos ganhos de escala e do custo di- é o primeiro e gigantesco passo.
reto da mão-de-obra. Falta todo o resto: é esta a responsabilidade

É certo que existem diferenças importantes em que todos nós, elite, sim, e pessoas públicas, com
dois aspectos; as contribuições sociais são elevadas tribuna e voto decisório, devemos assumir, direcio-
no Brasil, como se queixam os empresários brasilei- nando as reformas para um padrão de desenvolvi-
ros, mas também é verdadeiro que os salários são mento menos injusto. Trabalhemos, pois, para isso.
mais baixos no Brasil, como argumentam os sindica- Quero apenas reforçar a mensagem que trago.
listas brasileiros e reclamam os empresários dos de- Não apontemos um único culpado por estruturas
mais países. Na Argentina, o salário mínimo é de que nos acompanham por toda nossa História. Se
cerca de US$200, contra aproximadamente US$104, há uma estrutura que vige no meio urbano, gerando
no Brasil, US$87 no Uruguai e US$190 no Paraguai. problemas como os que conhecemos; e uma estru-
Deve-se levar em conta que em grande parte do se- tura aparelhada, diferenciada, que vige no meio ru-



No caso específico do regime dos servidores
civis, o substitutivo apresentava condições que de
veriam ser cumpridas simultaneamente para que a
aposentadoria pudesse alcançar a integralidade da
remuneração recebida em atividade e para que fos
se mantida a paridade entre os proventos e a remu
neração relativa ao cargo ocupado. Exigia-se o aten
dimento a critérios quanto idade mínima (50 ,anos
para as mulheres e 55 anos para os homens), tempo
de contribuição (30 anos para as mulheres e 35
anos para os homens) e tempo mínimo de perma
nência no cargo (10 anos). Esses critérios, porém fi
guravam no texto transitório do substitutivo, podendo
ser posteriormente alterados por lei complementar.

Nesse aspecto, a diferença básica entre o
substitutivo e a emenda referem-se ao fato de esta
ter mantido os critérios para efeito de aposentadoria
no texto permanente da Constituição, tendo-se utili
zado dos mesmos requisitos impostos, exceto quan
to ao tempo de permanência no cargo, que foi redu
zido de 10 para 5 anos.

Também no que diz respeito ao regime dos

11222 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnoS Abril de 1996

ral, não podemos atacar uma ou outra isoladamente. A forma arbitrária pela qual foi a matéria avoca-
Para que haja solução, todos aqueles que querem da à deliberação do Plenário não poderia deixar de
atingir os mesmos objetivos que nós do Partido da produzir suas reações. E assim esta Casa pronun-
Social Democracia Brasileira devem começar a con- ciou-se contra o substitutivo do Relator, Deputado
versar, porque apontar um culpado não elimina o Euler, manifestando ali seu desagrado em relação
problema. E, para conversar, oposição e situação tanto à truculência do processo como se deu a vota-
devem concordar que sem uma mudança estrutural ção quanto ao próprio conteúdo da proposição.
- e isso está nas 'propostas de reformas que faze- Não satisfeitos com a inesperada derrota, o
mos - teremos que enfrentar, semana após semana, Governo e seus aliados lançaram mão novamente
com muito desgosto, problemas como o que surgiu, de artifícios regimentais para que outra votação so-
na semana passada, no campo. bre a mesma matéria pudesse ser realizada. Recor-

Todos os fins de semana, nas grandes capi- rendo ao expediente da apresentação de emenda
tais, as chacinas acontecem" e não incentivam nem aglutinativa, a base governista ressuscitou o substi-
motivam mais a divulgação pela imprensa. Portanto, tutivo rejeitado, dando-lhe nova roupagem, mas
no meio urbano e no meio rural, o desafio é o mes-· mantendo integralmente seus aspectos essenciais.
mo: é modificarmos democrática e negociadamente Relatada pelo Deputado Michel Temer, a referi-
as estruturas que geram esses indicadores e esses da emenda obteve aprovação do Plenário, na ses-
fatos. (Palmas.) são de 21 de março deste ano, ressalvados os 224

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- destaques a ela apresentados.
cedo a palavra ao segundo orador inscrito para o pe- Entre o ·substitutivo do Deputado Euler Ribeiro
ríodo do Grande Expediente, Deputado Luiz Buaiz. e a Emenda Aglutinativa nQ 6, relatada pelo Deputa-

o SR. LUIZ BUAIZ (Bloco/PL - ES. Pronuncia do Michel Temer, não existem dif€lrenças fundamen-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. tais. O substitutivo rejeitado tinha como principal ca-
Deputados, no primeiro semestre de 1995, o Poder racterísticaa constituição de três regimes básicos de
Executivo enviou ao Congresso Nacional a sua pro- previdência social: um para os servidores públfos
posta de reforma da previdência social, que, obten- civis, outro para os servidores públicos militares e
do parecer pela admissibilidade na Comissão de outro para os trabalhadores em geral. A Emenda
Constituição e Justiça e de Redação, passou a ser, Aglutinativa nQ 6 também parte dessa concepção,
no decorrer do segundo semestre, apreciada pela mantendo a diferenciação de regimes previdenciá-
Comissão Especial constituída para analisá-Ia quan- rios.
to ao mérito.

Na Comissão Especial foram apresentados su
cessivamente três pareceres pelo então Relator, De
putado Euler Ribeiro, em razão de inúmeras modifi
cações que S. Exª introduziu em seu substitutivo,
muitas delas à revelia das normas regimentais. Tan
tas foram as mudanças - idas e vindas - que a ma
téria acabou sendo avocada pelo Presidente desta
Casa, Deputado Luís Eduardo, para submeter-se di
retamente à deliberação do Plenário, ato que sub
traiu da Comissão Especial o direito de manifestar
se quanto ao mérito da proposição.

Indiscutivelmente, um assunto tão polêmico
como este iria despertar a discussão e a polarização
de idéias. Jamais poderia o Governo entendeu que a
votação de matéria dessa natureza pudesse ser rea
lizada às pressas, de forma açodada, sem uma pro
funda reflexão por parte dos membros desta Casa e
da sociedade em geral. A mera aceitação da propos
ta do Poder Executivo, sem uma análise acurada de
seus vários efeitos e implicações, isto sim, configu
raria total irresponsabilidade deste Parlamento.
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servidores militares, o substitutivo e a emenda pou- ção apóia-se no fato de que o direito à aposentado-
co diferem. Esta apenas dá redação mais concisa ao ria corresponde a um direito condicionando ao curn-
dispositivo respectivo, remetendo para lei comple- primento efetivo de critérios legalmente estabeleci-
menta o detalhamento dos critérios de transferência dos. Integra, portanto, o conjunto denominado de di-
desses servidores para a inatividade. reitos de aquisição sucessiva, ou seja, somente po-

Quanto ao regime dos trabalhadores em geral, dem ser exercidos após o decurso de um certo pe-
a identidade entre as proposições é quase absoluta. ríodo de tempo. Em decorrência, na eventualidade
Em ambas são mantidas as regras para efeito de de mudanças nas regras ou critérios estipulados
aposentadoria no texto permanente da Constituição, para fins de habilitação ao berlefício, há que estabe-
constituindo a grande novidade em relação à situa- lecer proporcionalidade entre o prazo exigido pelas
ção atual a substituição do "termo tempo de serviço" normas anteriores e o requerido pelas novas regras
por "tempo de contribuição". Nesse aspecto, cumpre ou prever a gradação para o atendimento de novos
assinalar que a emenda dá melhor tratamento à limites de idade requeridos.
questão que o oferecido pelo substitutivo, pois deter- A fim de moralizar o uso dos recursos públicos
mina que todo o tempo de serviço considerado para e de conter os gastos a eles associados, a emenda
Ifins de aposentadoria deverá ser computado como prevê limites de participação das empresas públicas
tempo de contribuição. No substitutivo, subtraíam-se nos fundos de pensão por elas patrocinados, extre-
direitos dos trabalhadores, principalmente dos pro- mamente rigorosos, podendo inviabilizar alguns fun-
dutores rurais em regime de economia familiar, cujo dos, com enormes prejuízos para os trabalhadores a
tempo de serviço somente seria reconhecido se o eles vinculados. Em contrapartida, não se verifica
valor de sua aposentadoria ficasse restrito a um sa- qualquer imposição de restrição quanto à participa-
iário mínimo. ção da União ou dos Estados e Municípios no finan-

Como se pode observar, a Emenda Aglutinati- ciamento dos regimes relativos ao exercício do man-
va nº 6 é quase uma reedição do substitutivo rejeita- dato eletivo. Como se vê, a emenda não se utiliza de
do. um critério homogêneo ao tratar da questão da utili-

Assim, afora a indignação quanto ao caráter zação dos recursos públicos na garantia de direitos
autoritário do processo de votação da matéria, vale individuais.
ressaltar nossas restrições quanto ao mérito da pro- Finalmente, a emenda não avança no sentido
posição aprovada. de equacionar o problema mais grave da Previdên-

A emenda justifica a reforma nela proposta cia Social brasileira, o qual reside na sonegação e
com o argumento básico que corresponde à neces- na evasão das contribuições sociais. De nada vale-
sidade de extinguir privilégios assegurados pela rão as mudanças no sentido de conter gastos com
Constituição Federal a categorias específicas, cujos pagamento de aposentadoria se os recursos desti-
:regimes possuem regras de contribuição de paga- nados a esse fim esvaem-se a cada dia, em propor-
mento de benefíci.o incompatíveis com o seu neces- ções crescentes, em razão do aumento da sonega-
sário equilíbrio financeiro e atuarial. No entanto, em ção e da evasão.
seu texto, ela reafirma privilégio e mantém diferen- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Theodori-
dações, conferindo tratamento especial a grupos de co Ferraço.
servidores públicos, a Parlamentares e a juízes, O Sr. Theodorico Ferraço - Nobre Deputado
pois, ao vedar a acumulação de proventos com re- Luiz Buaiz, nesta Casa existem inteligências que co-
muneração, ressalva expressamente estes, que de- nhecem realmente o problema da Previdência, mas
seja proteger. quem conhece o trabalho de V. EXª, como médico

A emenda subtrai direitos dos servidores públi- humanitário, uma das melhores figuras humanas
cos, impondo-lhes um regime de previdência bem que há no Espírito Santo, principalmente em Vitória,
mais restritivo do que o dos trabalhadores em geral, como Provedor da Santa Casa de Misericórdia, sabe
pois nega-lhes o direito à aposentadoria proporcio- que ninguém tem mais autoridade do que V. Exª
nal por tempo de serviço, bem como condiciona a para falar sobre Previdência. V. Exª faz um discurso
percepção da aposentadoria integral a requisitos de lúcido, de advertência, com absoluta sinceridade.
idade mínima e tempo de permanência no cargo. Congratulo-me com V. Exª e felicito-o pelas suas pa-

A emenda não respeita os direitos adquiridos, lavras e pelo seu brilhante discurso.
pois não prevê qualquer transição, para fins de apli- O SR. LUIZ BUAIZ -Agradeço a V. Exª pelas
cação das novas normas. A necessidade da transi- suas palavras carinhosas, fruto da nossa amizade,



Durante o discurso do Sr. Luiz Buaiz, o
Sr. Wilson Campos, 19 Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Albérico Filho, § 2 9 do artigo 18 do Regi-

. menta Interno.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tam V.
Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, já manifestamos ontem nossa preo

.cupação com o fato de, no final do mês de abril, não
ter chegado à Casa qualquer proposta do Executivo
sobre aumento do salário mínimo no dia 18 de maio,

A emenda não encaminha soluções para tomar
mais eficiente e eficaz o processo de arrecadação
das contribuições previd~nciárias, nem sinaliza para
a adoção de alternativas de estabelecimento de alí
quotas de contribuições diferenciadas em razão da
intensividade do uso da mão-de-obra. A estrutura vi
gente e também a proposta pela emenda, no que se
refere às contribuições para a seguridade social,
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mas esta Casa está rica de Parlamentares que co- prejudicam os segmentos empresariais que mais
nhecem bem o problema e que, na discussão, de- empregam mão-de-obra, em comparação com aque-
mon,straram o seu interesse em viabilizar a Previ- les que recorrem a técnicas de produção capital-in-
dência Social. tensivas. É indiscutível, portanto, que a desoneração

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorge An- da folha de salários contribuiria para atenuar os
ders. graus de evasão das contribuições e assim ampliar

O Sr. Jorge Anders - Deputado Luiz Buaiz, significativamente os níveis de arrecadação, poden-
quero fazer coro com o Deputado Theodorico Ferra- do ter efeitos positivos também sobre a contratação
ço e com V.EXª, meu amigo de longa data, médico da mão-de-obra.
experiente, candidato a Prefeito de Vitória, no Espíri- A União, por sua vez, também sonega a contri-
to Santo. Desejo sucesso na sua caminhada rumo à buição que lhe cabe no custeio da Seguridade So-
Prefeitura da Capital daquele Estado. O Deputado cial. Recursos da COFINS, Contribuição Social para
Theodorico Ferraço tem toda razão. Realmente, de Financiamento da Seguridade Social, e da contribui-
todos nós, V. Exª é o maior entendedor desse as- ção sobre o lucro líquido, fontes constitucionalmente
sunto. Quando V. EXª foi o Provedor da Santa Casa, destinadas ao custeio das áreas de Saúde, Previ-
aquela instituição teve seus momentos de maior gló- dência e Assistência Social, continuarão sendo utili-
ria. Sou médico licenciado da Santa Casa. Tive zados para pagamento de despesas não afetas a
oportunidade de acompanhar toda a gestão de essas áreas, tais como pagamento das aposentado-
V.Exª, quando foram prestados os melhores serviços rias e pensões dos servidores públicos federais. A
ao Espírito Santo. Hoje V.Exª fala da Previdência, emenda não enfrenta essa questão, mantendo a
assunto que conhece profundamente. Expõe-o com possibilidade do uso indevido desses recursos.
precisão, com críticas construtivas e realistas. V. Exª Em face do exposto, cabe a indagação acerca
merece todo o nosso respeito e consideração. Para- da real funcionalidade da reforma da Previdência
béns, Deputado, pelo tema que enfoca nesta tarde. Social nos moldes propostos pela emenda aglutinati-

O SR. LUIZ BUAIZ - Muito obrigado, Deputa- va relatada pelo nqbre Deputado Michel Temer.
do Jorge Anders. Isso é fruto do coração de V. Exª. Srs. Deputados, é impossível aceitar uma pro-
Realmente, o meu objetivo é chamar a atenção para posta de reforma que não enfrente os principais pro-
o fato. Estamos discutindo um projeto, mas realmen- blemas da Previdência Social, em particular, e da
te não é o que vai resolver o problema da Previdên- Seguridade Social, em geral. Não há solidez nem
cia. No meu entender, devíamos ter discutido ape- oportunidade numa proposta que simplesmente tan-
nas o que diz respeito à Lei Orgânica da Previdência gencia as questões básicas relacionadas com a ma-
Social. Ela funcionou durante muito tempo. O insu- nutenção dos privilégios, com a ineficiência geren-
cesso não foi fruto do sistema, mas de aplicações in- cial e administrativa da Previdência Social e com os
devidas dos recursos da Previdência, da falta de dl?svios de recursos da Seguridade Social que são
contribuição da União e de outros fatores que aqui promovidos pela própria União.
foram focalizados. Era o que tinha a dizer.

A sonegação está associada indiretamente
com a capacidade de fiscalização por parte da admi
nistração previdenciária, o que reclama providências
no sentido de um melhor gerenciamento. Já a eva
são tem determinantes técnicos, uma vez que resul
ta de um ônus exc,Jssivo, tratando-se, particular
mente, de contribuições baseadas na folha de salá
rios.



1950-1995
ANFIP COMEMORA SEUS 46 ANOS

No dia 22 de abril de 1950 foi fundada a primei
ra associação nacional dos fiscais de contribuições
previdenciárias. Com o nome de Associação dos
Fiscais da Previdência Social, a AFPS funcionava no
salão de um sobrado no Largo de Santa Rita, na en
tão Capital Federal, a cidade do Rio de Janeiro. Este
foi o resultado do esforço composto por 15 homens
que tinham consciência da necessidade da união da
categoria.

Em julho de 1951 tinha a FPS 365 associados,
sendo 227 fiscais do IAPI, 109 do IAPC, 10 do IA-
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data-base histórica do salário mínimo, dos aposenta- PETC e .19 do IAPM. Os fiscais do IAPB - Instituto
dos e pensionistas. dos Bancários, fundaram sua própria associação em

Sabemos que esta semana está próxima do maio de 1958.
seu final. A próxima semana, em razão de o dia 1Q Desde o primeiro dia de sua criação, dois obje-
de maio ser um feriado, é tecnicamente superada. A tivos nortearam as ações da entidade: atuar na defe-
partir daí, entraremos no mês de maio propriamente sa da Previdência do país e lutar para a remunera-
dito, sem nenhuma definição. A grande preocupação ção condigna para a importante atividade do fiscal.
dos aposentados e pensionistas é quanto ao percen- Em 23 de março de 1956 os servidores do anti-
tual de aumento: se haverá ou não e se correspon- go IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
derá a 4%,10% ou 15%. Industriários, fundaram a Associação Nacional dos

Entendemos que o Poder Executivo deve che- Fiscais e Inspetores da Previdência, a Anfip. Desde
gar a um acordo com a área econômica e a área a sua fundação passaram a existir duas associações
previdenciária para encontrarmos uma solução o nacionais de fiscais previdenciários, já que existia a
mais rapidamente possível. AFPS.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a Somente em 10 de julho de 1980, através de
Anfip, Associação dos Fiscais da Previdência, por uma Assembléia Geral da AFLP no salão da Anfip,
mais um aniversário. Quero registrar a sua importân- no Rio de Janeiro, é que houve uma fusão das duas
cia em todo o processo de discussão da reforma da entidades. No mesmo ano, a VIII Convenção Nacio-
Previdência, lutando não só por seus próprios inte- nal, em Gramado, Rio Grande do Sul, consolidou a
resses mas também pelos aposentados, pensionis- decisão. A partir daí, a sigla usada passou a ser An-
tas e trabalhadores de forma geral. Entendemos ser fip, mas sua história começou a ser contada a partir
este registro da maior importância. Logo mais tere- de 1950.
mos oportunidade de estar presentes à comemora- Este ano a Anfip completa 45 anos de existên-
ção. Auguramos a toda a Diretoria da Anfip sucesso cia e está firmada como uma das mais respeitadas
e continuidade no trabalho. organizações trabalhistas brasileiras que, desde o

Finalmente, quero dizer que o próprio forum início, luta pelo associado e, mais ainda, pela previ-
Defesa da Previdência Pública conseguiu alguns re- dência em todo o país.
sultados com o apoio da Anfip, colaborando de for- Até 1987 a Anfip funcionava no Rio de Janeiro,
ma estruturada com a Cobap, para que pudéssemos onde foram realizadas dezenas de convenções na-
efetivamente ter um trabalho que atendesse aos an- cionais visando a discussão de problemas relaciona-
seios de toda a sociedade, dos trabalhadores e dos dos à classe e à Previdência, determinando formas
aposentados e pensionistas de forma geral. de lutas. Com a mudança da capital do Distrito Fe-

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que autorize a deral para Brasília, a Associação sentiu a necessida-
transcrição nos Anais da Casa de matérias publica- de de uma maior aproximação com os órgãos de de-
das na Revista Anfip sobre os 46 anos da institui- cisão do país e, assim, transferiu-se para a nova ca-
ção. pital.

MA TÉRIAS A QUE SE REFERE O Em abril de 1988, a Anfip já tinha sede própria
ORADOR: e sua imagem fortalecida junto aos. órgãos governa

mentais. Hoje a Anfip tem conquistado o reconheci
mento de todas as lideranças de servidores, parla
mentares e autoridades do país.

O respeito pela classe é traduzido na atenção
com que sua associação nacional é tratada nos es
calões superiores da administração e no estímulo
que ela sempre recebeu do Ministério. O interesse
público e a causa comunitária são bandeiras de luta
da Anfip há 46 anos, reconhecidos e respeitados por
todos.

Em seu trabalho sobre a história da Anfip, o fis
cal Marcos Pawlowski, condensa bem o significado
de uma associação forte e combativa: liA Anfip alte
rou para melhor a história da Previdência Social bra-



Um pouco da atuação da Anfip
nestes 45 anos de luta

Campanhas e gestões para assegurar a incor
poração da gratificação de produtividade aos pro
ventos dos fiscais aposentados antes de novembro
de 1979.

Providências para obter medidas no sentido de
estabelecer relação de igualdade entre os ocupantes
do grupo TAF (Receita Federal, Previdência e ex
IM).

Campanha para aumento da gratificação de pro
dutividade e seu cálculo sobre a referência (NS) 2S.

Movimentos pela recomposição de vencimen
tos, proventos e pensões.

Campanha - vitoriosa também - para percep
ção do 13º salário.

Reformulação da Patronal, com a criação do
Conselho de Administração, do qual participam rep
resentantes classistas.

Estudos para viabilizar a aquisição de sede
própria.

Intensificação de campanhas para filiação de
todos os fiscais à Anfip.

BRASÍLIA: NOVA SEDE, NOVO RUMO
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sileira. Mais ainda, impediu sérios retrocessos de sentadoria e o inciso X do artigo 737, sobre revisão
nossa Previdência Socia'". da remuneração dos servidores públicos.

Na época, a Anfip passou a ser um verdadeiro
quartel general dos fiscais e de outras classes de
servidores públicos que buscavam apoio técnico e
discutiam sobre os destinos do serviço público e dos
segmentos que representavam. Quando ocorreu a
Revisão Constitucional, em 1993/1994, a Anfip tam
bém serviu novamente como central de informações
e congregou várias entidades para o exame minu
cioso e crítico das 12 mil emendas apresentadas pe
los parlamentares em relação aos temas de interes
se comum. A partir do exaustivo trabalho da Comis
são Nacional da Mobilização, a revisão acabou fu
rando as expectativas dos que queria mudanças a
qualquer custo.

Em Brasília, a associação tem incrementado a
área de estudos e publicações, desenvolvido proje
tos e sempre está promovendo cursos, colaborando
significativamente para o aperfeiçoamento dos FCP
e fornecendo subsídios para a reflexão sobre os te
m~s previdenciários, não só para a classe política
como para toda a sociedade.

Sem dúvida, hoje, a Anfip conseguiu impor-se
como representante de classe, sem carregar o ranço
do corporativismo porque a sua principal meta sem
pre foi defender e contribuir com a Previdência So
cial brasileira.

"Não e fácil uma associação chegar aos 46
anos, poucas conseguiram sobreviver. A Anfip é a
herdeira de um passado de lutas e conquistas que,
inegavelmente, a colocaram entre uma das mais só
lidas entidades de classe do País", avaliou o presi
dente da Anfip, Floriano Martins de Sá Neto, ao ex
plicar que durante todos estes anos a associação
tem mantido uma posição de seriedade diante dos
compromissos assumidos.

A história da Anfip que começou no Rio de Ja
neiro, no dia 22 de abril de 19S0, é também um pou
co da própria história da Previdência Social no país.
Muitas decisões relevantes para a categoria foram
tomadas a partir de sugestões e estudos da associa
ção. A mudança da Capital Federal para Brasília im
pulsionou a transferência da sede da Anfip para o
centro das decisões políticas do País.

Em abril de 1988, a Anfip já estava em Brasília,
instalada no Edifício Engenheiro Paulo Maurício, no
Setor Bancário Norte. No dia 3 de agosto de 1989 foi
inaugurada a sede própria da associação em local
nobre da Capital, nas proximidades da Esplanada
dos Ministérios. O prédio possui quatro pavimentos
a 1.0S0m2 oferecendo uma estrutura sofisticada
para o desenvolvimento de um trabalho do mais alto
nível. O projeto arquitetônico do Edifício Anfip acom
panha o traçado moderno de Brasília e a cor da fa
chada, em azulejos esmaltados, é a mesma da logo
marca da entidade.

Constituição e Revisão - A Anfip já desembar
cou em Brasília com a árdua tarefa de garantir con
quistas sociais na Carta Magna brasileira, que esta
va sendo escrita naquele ano. Nesse período da
realização da Constituinte, um grande número de
especialistas de Seguridade Social e o Conselho
Executivo atuaram incansavelmente junto ao Con
gresso Nacional elaborando sugestões para a me
lhoria do sistema previdenciário e do serviço público.

Uma das grandes conquistas para a Previdên
cia em relação à Constituição foi a inclusão do Capí
tulo da Seguridade Social, que solidificou os direitos
dos cidadãos brasileiros à saúde, previdência e à
assistência social. O Capítulo destinado à Previdên
cia Social desenhou a seguridade social brasileira e
criou contribuições específicas para o setor. Na área
social destacam-se a inclusão do parágrafo 4º do ar
tigo 40, que trata da revisão dos proventos da apo-



ANFIP - UM POUCO DA HISTÓRIA

Marcos Pawlowski

A História d~ Anfip tem muito a ver com a vida
dos fiscais. Pode-se dizer que uma está intimamente
entrelaçada a outra.

A Associação cresceu à medida e que os fis
cais tiveram asseguradas as suas conquistas, que
foram ocorrendo a partir da situação dinâmica da en
tidade. Em todo o tempo a Anfip esteve presente
nas decisões mais importantes na evolução da Pre
vidência Social do País.

Nos velhos tempos dos antigos IAP -Institutos
de Aposentadoria e Pensões, existiam agremiações
recreativas, entidades que congregavam seus fun
cionários, como o Clube Inapiários, do pessoal do
IAPI - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos In
dustriários, e o Clube do IAPC, do Instituto de Apo
sentados e Pensões dos Comerciários, que não ti
nham objetivo ou finalidade de promover campanhas
em benefício dos funcionários, como pleitos de me
lhores condições de trabalho e melhoria de venci
mentos.

Naqueles velhos tempos os funcionários públi
cos trabalhavam também aos sábados, até o meio
dia. A festa de Natal era feita nesse dia, após o ex
pediente. Os fiscais tinham sua zona fiscal. Viaja
vam e, aqueles que não iam para muito longe, só
umas oito a dez horas de viagem da capital, costu
mavam fugir da zona, donde saíam na sexta feira à
noite, e tinham ponto de encontro, com os colegas
sediados nas capitais. Isso acontecia em Belo Hori
zonte, conforme conheci, pessoalmente. E, segundo
me contaram, acontecia no Rio de Janeiro, em São
Paulo e em outras capitais.

Talvez, por isso, é que a Anfip foi fundada num
sábado.

Isto mesmo: a assembléia de fundação da pri
meira associação dos fiscais, a AFPS - Associação
dos Fiscais da Previdência Social, aconteceu às
onze horas e trinta minutos do sábado, dia 22 de
abril de 1950. No salão da União Portuguesa Olivei
ra Salazar, na cidade do Rio de Janeiro, capital da .
República.

Aconteceu por iniciativa de quinze fiscais: qua
torze que compareceram pessoalmente e um que
deixou procuração, para assinar o documento de
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Acompanhamento de publicações de interesse PAS para agilizar a execução de decisões judiciais
funcional, de petições dos associados e de ações que beneficiaram a classe.
(processos judiciais). Continuadas campanhas de valorização do tra-

Proposição de mudanças na estrutura da admi- balho da classe.
nistração previdenciária.

Criação do Informe Geral, encaminhado em
mala direta aos associados, com informação preci
sa de normas, despachos e decisões das autorida
des.

Campanha para concretizar o direito à gratifica
ção por trabalho em determinadas zonas ou locais
(local inóspito) - faltava norma do Instituto, de identi
ficação dos locais.

Conquista, após três anos de campanhas, do
pagamento da produtividade a todos os fiscais apo
sentados.

Campanha para concessão das ratificações de
desempenho de nível superior aos fiscais de contri
buições previdenciárias.

Campanha para extensão ao FCP, do mesmo
percentual de 40% para 70% - do valor da gratifica
ção de desempenho, pa.ga ao pessoal da Receita
Federal.

Campanha para participação da Anfip, no Con
selho Administrativo da Patronal e, posteriormente,
na Geap.

Acompanhamento dos estudos e apresentação
de sugestões para o novo estatuto dos servidores
públicos.

. Luta pelo cômputo de tempo de serviço público
federal para efeito da licença especial.

Promoção de cursos, conferências, simpósios
e congressos.

Colaboração e entendimentos com a adminis
tração do Instituto com objetivo de aprimorar e des
burocratizar o trabalho fiscal.

Fortalecimento de campanha de reajuste de re
muneração através da comissão nacional de mobili
zação.

Acompanhamento dos trabalhos e participação
atuante junto ao Congresso Nacional, no estudo da
nova Constituição brasileira, com intransigente defe
sa da Previdência Social e do funcionalismo público.

Campanha vitoriosa de rápido resultado, para o
recebimento pelos fiscais previdenciários, os da ati
va e os aposentados, da Geap instituída em 1987
para os auditores fiscais da Receita Federal.

Campanha para extensão aos fiscais aposen
tados, do reposicionamento com o progresso de até
12 referências.

Gestões junto as autoridades do MPAS e IA-
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constituição da AFPS. Eram treze fiscais do antigo' fip, procedimento homologado ria Convenção Nacio-
IAPI e dois, do IAPC. nal realizada em Gramado - Rio Grande do Sul.

Naquela época os servidores públicos eram Nem todos os fiscais sabem que a remunera-
proibidos de se filiarem a sindicatos: ção atual é resultante do esforço e campanhas

Mas os fundadores da AFPS, que a constituí- acontecidas no decorrer dessas quatro décadas, da
ram em 22 de abril de 1985, eram homens de visão. existência de nossa Associação. Só para se ter uma
Porque, em 14 de junho de 1905, menos de dois idéia das lutas e do tempo de demora lembramos a
meses depois, o Senador Nereu Ramos assinou a ação judicial para sermos equiparados aos fiscais da
Lei nº 1.134, que dispunha: receita federal: foram 22 anos, isto mesmo: vinte e

O Congresso Nacional decreta e eu, Nereu Ra- dois anos, para a decisão final.
mos, Presidente do Senado Federal, promulgo a se- É preciso, também, lembrar pleitos de quarenta
guinte lei: e cinco anos, que hoje podem até parecer desne-

Art. 1º- As associações de classes existentes cessários, mas que constaram do primeiro Estatuto:
na data da publicação desta Lei, sem nenhum cará- Art. 2º São finalidades da Associação:
ter político, fundadas nos termos do Código Civil e d) I 't f' I t' t .. , . .,. p el ear para o Isca a garan la con ra os ns-
enquadradas no~ dl,S~OSltIVOS constitucionais, que'" cos de acidentes do trabalho e desgaste oriundo das
congreguem funclonanos ou empregados de empre- d' - d t b Ih

. d t" d U'- d' o t d - con lçoes e ra a o;sas In us nals a nlao, a miniS ra a ou nao por " o ,

ela, dos Estados, Municípios e de entidades autár- E m,U1to Importante lembrar, ~ambem, ca~pa-
quicas, de modo geral, é facultada a representação nha de deca?as passa~as, no s~ntldo de o Instltu:o
coletiva ou individual de seus associados, perante f?rn~cer ao fl~cal matenal e equlpamen!os necessa-
as autoridades administrativas e a justiça ordinária. nos a execuçao de suas t~refas. O antigo IAPI, du-

Posteriormente foram fundadas outras associa- rante algum tempo, forneCia uma pasta de couro, de
ções. Congregando fiscais só do IAPC, a denominada cor preta, e uma caneta Parker, com tampa folheada
União Metropolitana dos Fiscais do Instituto de Apo- a ouro, para uso no seu trabalho.
sentadoria e Pensões dos Comerciários, com sede no Hoje, numa época em que o quadro está redu-
Rio de Janeiro, foi fundada em 20 de agosto de 1957. zido a pouco mais que a metade do que havia há

Em 10 de abril de 1956 foi fundada a Associa- quase trinta anos passados, boa parcela de fiscais
ção dos Fiscais e Técnicos de Fiscalização do IAP!. usa equi~~mentos de informátic,a, ,microcomputa??-
A Afib era a Associação dos Fiscais do Instituto dos res adquiridos com recursos propnos, em bclneflclo
Bancários. da garantia do custeio da Previdência, da Segurida-

No livro comemorativo dos 45 anos da Anfip é de Social. Com um detalhe rr:tuito importante: os m~-
publicada foto de 1963, feita na sede da Afib, onde Ihores prog~mas dese.nvol.vldos e em uso nos ml-
aparecem fiscais do IAPI, IAPC, do lapetc _ Instituto cros foram cnados por fiScaiS.
dos Empregados em Transportes e Cargas, e do Na história da Anfip precisa ser lembrada a luta
lapfesp - Instituto dos Ferroviários e Empregados no diária de seus ex-Presidentes, do Conselho Executi-
Serviço Público. vo, dos Diretores, do Conselho de Representantes,

Do livro com assinaturas dos participantes de do acompanhame,n!o do ?onselho Fiscal~ !udo num
reuniões da AFPS conta o registro da presença de esf?rço em b~neflclo do ~Iscal; ~m_beneficIo da Se-
fiscais dos diversos antigos Institutos, inclusive do gundade S?CI~I e dos qUinze mllhoes de aposenta-
IAPM - o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos dos e pensIonistas..
Marítimos. O trabalho da Anfip garantiu ao fiscal aposen-

Na biblioteca da Anfip temos arquivados diver- tado, à sua viúva e dependentes, remuneração
sos livros dessas entidades, inlusive daquela cuja si- compatível com seus direitos e necessidades. Por-

o gla prevalece até hoje. A existência, na década de que houve um longo período em que ao aposen-
50, da carreira de Inspetor de Previdência, influiu na tar-se, o fiscal perdia a parcela de remuneração
escolha do nome da Associação Nacional dos Fis- que era a gratificação de produtividade, a nossa
cais e Inspetores de Previdência, do IAPI, com a si- Gefa de hoje.
gla Anfip. Durante muitos anos coexistiram várias Houve um tempo em que, na ativa, o fiscal da
das antigas associações. Em 10 de julho de 1980 previdência recebia menos que fiscais de prefeituras
aconteceu a última assembléia geral extraordinária de porte médio. Ganhávamos em torno de sete salá-
da AFPS, quando foi deliberada a fusão com a An- rios mínimos por mês. Foram a vigilância, as longas



A Anfip tem servido dé trincheira aos movimen~

tos organizados da sociedade, sejam trabalhadores
do setor privado, centrais sindicais, associações e
federações ae aposentados na defesa de suas teses
e bandeiras. Tem se caracterizado, cada momento
mais, como centro difusor e formador de opinião so
bre as questões do sistema previdenciário brasileiro,
municiando técnicos e, em particular, deputados e
senadores, a cada legislatura, sobre os números,
dados e projeções da realidade estrutural e geren
ciai do seguro social em nosso país. As suas publi
cações, e promoções, sempre discutindo com serie
dade, sem o rito estritamente corporativista, tem per
mitido, a cada momento, lhe conferir credibilidade
nas suas oposições.

A transparência de sua atuação lhe tem rendi
do, é óbvio, muitas críticas internas e externas, mui
tos conflitos com autoridades e detentores do poder
ou, pretensamente, proprietários da opinião pública.
Mas isto é inerente a quem assume a linha de frente
deste embate, em sucessivas ações que repercutem
na mídia e encontram respaldo e ressonância na so
ciedade.

A democratização, a discussão ampla, a agluti
nação de forças, sempre visando um Brasil maior,
melhor e mais justo, é razão maior da sua pujança,
do eterno descortino de seus conselheiros e, sem
sombra de dúvidas, de sua existência.

Muitos anos de vida à nossa Anfip: O seu ca
minho será construído ao trilhá-lo cada vez mais de
cabeça erguida, com plena confiança no futuro e nas
gerações que seguirão à frente deste baluarte da
democracia.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Conce
do a palavra à Deputada Sandra Starling, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Partido dos Traba
lhadores.

A SRA. SANDRA STARLING (PT- MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Parlamentares, assim não dá! O Brasil já assistiu a
esse filme inúmeras vezes, e é necessário que se dê
um paradeiro. Cada vez que há um massacre de for-

45 ANOS: UM OLHAR CRíTICO
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jomadas e lutas da Anfip que proporcionaram o ní- universo de quase 40 mil brasileiros, espalhados por
vel de remuneração de hoje. todos os recantos de nosso país-continente.

Foram as tomadas de posição, corajosas, que As lutas são uma constante em sua história.
impediram a adoção do caixa único e medidas preju- Nunca se descansa. Ou é o caixa único. Ou é o
diciais ao custeio da Seguridade Social. achatamento dos salários. Ou é a supressão das

Essa é a história da Anfip, que ainda, ao longo vantagens obtidas a duras penas. Ou, até, é a tenta-
dessas duas últimas décadas, também tem promovi- tiva eterna da privatização da Previdência Social. E,
do simpósios, convenções, debates, ciclos de estu- a cada momento em que se pensa que se ganhou a
do, seminários, eparticipa do Fórum Permanente da guerra, lá adiante já surge uma outra frente de bata-
Previdência, em defesa da sociedade brasileira, fan- lha.
çado pela Frente Parlamentar e Entidades Civis e
Militares.

Dessa Anfip que está presente no dia-a-dia do
andamento das Propostas de Emenda Constitucio
nal, dialogando com autoridades do Ministério da
Previdência, do INSS e com os Parlamentares, na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nas
Comissões, constituídas no Congresso, onde apre
senta depoimentos e patrocinou Seminário Interna
cional.

Da nossa Anfip, que se preocupa em ser útil ao
fiscal e sua família. Que recebe a viúva, a pensionis
ta do fiscal, como sua associada. Que acompanhou
e acompanha o funcionamento da Geap e buscou
altemativa de atendimento médico-hospitalar, princi
palmente para os familiares sem direito a assistência
da Patronal. Que se comunica com seus associados
através da Revista Anfip, do Informativo Nacional,
da Linha Direta. Que não descansa nunca, quando o
assunto é a defesa da classe de Fiscais de Contri
buições Previdenciárias.

Vilson Antonio Romero
Em 22 de abril de 1950, sob o auspício e a ins

piração de uma plêiade de valorosos pioneiros, foi
lançada a pedra fundamental desta que hoje é uma
das maiores entidades representativas de servidores
públicos federais: a nossa aguerrida Anfip. Sob o
signo de Touro, pragmática e com os pés assenta
dos no elemento Terra, ao longo de seu quase meio
século de existência, tem honrado o nome e a clas
se de seus representados, os fiscais de contribuiçõ
es previdenciárias.

A sua atuação, reconhecida no Governo Fede
ral, no Parlamento e no Poder Judiciário, sacramen
ta o acerto do caminho trilhado, da defesa inconteste
da Previdência Social Pública brasileira, e dos servi
dores públicos federais, em especial, do seu quadro
social, que compreende uma legião de mais de 10
mil pessoas, que, com seus dependentes, atinge um
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ças populares em nosso País, presenciamos a ado- desapropriação de terras para fins de reforma agrá-
ção de um verdadeiro kit-massacre, que consiste em ria. E vamos exigir do Senado Federal a imediata
providências que não previnem a ocorrência de no- aprovação da lei, para que possamos de fato não
vos'conflitos e massacres. mais conviver com crimes anunciados, cometidos à

Sr. Presidente, quando falo em kit-massacre, vista de toda a população brasileira.
refiro-me à ida do Ministro da Justiça ao local, ao Em nome da bancada do Partido dos Trabalha-
afastamento do comandante do destacamento e ao dores é o que venho cobrar das Lideranças gover-
fato de se dizer que vai ser apurada, até às últimas nistas e do Sr. Fernando Henrique Cardoso. (Pal-
conseqüências, a responsabilidade pela chacina. mas.)
Depois, o tempo se encarrega de mostrar que ne- O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Conce-
nhuma providência efetiva foi tomada e que, portan- do a palavra ao Deputado José Aníbal, para uma
to, não houve de fato vontade política de resolver a Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
questão. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

Agora, SJ% e Srs. Deputados, diante do mas- são do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas dizer
sacre de Eldorado dos Carê~~s. assiste-se à mesma que, do ponto de vista de resultado prático, houve
seqüência de jatú~, u.:;rescida apenas de outro deta- uma ação condenada de várias lideranças políticas
lhe. Quando do massacre de Corumbiara, os parti- nesta Casa - da Oposição e dos partidos que dão
dos oposicionistas e entidades da sociedade civil fo- apoio ao Governo -, que hoje resultou em ação ob-
ram ao Presidente da República levar um memorial jetiva na Comissão de Constituição e Justiça e de
pela reforma agrária. Apontamos ali medidas emer- Redação, ou seja, na aprovação da urgência urgen-
genciais a serem tomadas para evitar que novo tíssima e do mérito no que se refere às liminares.
massacre ocorresse. Exatamente por conta desse Ppis bem. O que nos importa do ponto de vista
memorial e de inúmeras denúncias feitas por Depu- da atividade parlamentar é construir uma ação sem
tados do Pará, toda a imprensa cobriu o massacre fronteiras, sem distinção partidária, como aqui já foi
de agora, considerando-o crônica de uma morte dito reiteradamente na semana passada. Situações
anunciada: todo o mundo sabia que ia acontecer. como essa dizem respeito não apenas a um partido

Na segunda-feira, o Presidente Fernando Hen- ou ao Governo, mas ao País. Deve-se acabar com
rique Cardoso se rb ...llliu com os Chefes dos outros essa história de que há aqui quem se preocupa com
Poderes da República para anunciar, segundo S. os brasileiros sem terra e quem não se preocupa.
EXª, um conjunto de medidas emergenciais para co- Todos nos preocupamos. Agimos - uns mais, outros
meçar a fazer a reforma agrária. E o que aconteceu menos - no sentido de resolver esse problema.
neste Congresso Nacional? Não assistimos, na reali- Tenho motivos para vir à tribuna e exaltar a ati-
dade, Sr. Presidente, a nenhuma medida efetiva, t/lde dos membros da Comissão de Constituição e
salvo a aprovação, hoje, na Comissão de Constitui- Justiça e de Redação, Todos, inclusive os que vota-
ção e Justiça, de projeto sobre o rito sumário. Foi ram contra, porque lá permaneceram, ninguém obs-
anunciada, porém, a apresentação de recurso para truiu, todos adotaram fi atitude de enfrentamento do
o Plenário. Semana que vem esta Casa pára. Que- problema. Uns contra, a grande maioria a favor, e a
rem apostar no esquecimento? Querem apostar que, matéria foi votada esta manhã. Espero que assim
uma vez sepultados os cadáveres, a consciência cí- continuemos.
vica desta Nação se esquecerá de que estamos às Temos também a expectativa de que a ação
voltas com um conflito social? Ou o Govemo o evita possa prosseguir e .de que a lei aprovada hoje por
ou será novamente responsável por mais mortes. nós possa ir direto ao Senado, mas se porventura
Ontem foram nove, hoje são 19, amanhã serão 29, houver uma ação que nos faça considerá-Ia em Ple-
39... Até quando vamos conviver com uma situação nário, vamos por igual trabalhar para que seja apro-
como esta? Vamos acreditar nas providências do vada em Plenário.
Presidente da República e vê-Ias implementadas ou Isso está em sintonia com o desejo do Gover-
vamos, outra vez, chorar novas mortes? no do Presidente Fernando Henrique Cardoso. S.

A bancada do Partido dos Trabalhadores está Exª também está interessado - e eu vi todos os
pronta não apenas para votar, mas para cobrar do setores da sociedade, sem proselitismo políico,
Presidente da República e das Lideranças que o enfrentarem essa dura realidade dos trabalhado-
apoiam nesta Casa a aprovação dos projetos sobre res sem terra.
rito sumário e concessão de liminares nos casos de Por fim, Sr. Presidente, quero agradecer ao



A Codevasf, Srs. Parlamentares, está sendo
transformada em mais um elefante branco cuja defi
nição está traduzida nas palavras amargas do Dr.
Airson Bezerra Lócio, que, também pesaroso e tris
te, leio para o conhecimento de V. Exªs:

Vamos ficar- apenas mantendo a estrutura e
pagamento da folha, pois não haverá dinheiro para
investimentos.

De que adianta ter a Codevasf um grande or
çamento como os R$411 milhões de 1995, se a sua
liberação foi incompleta? Este ano, foram destinados
R$270 milhões - importância inferior 34,3% em
comparação com a do ano anterior. Assim também a
sua liberação constitui dúvida e incerteza para todos
nós, preocupados com os destinos do Nordeste, es
pecialmente no que toca a Pernambuco.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero me
deter nos problemas do pólo gesseiro do Araripe,
submetido à mais grave e profunda crise de sua his
tória.

Esse pólo, srªs e Srs. Deputados, localizado
no Estado de Pernambuco, concentra reservas de
gipsita avaliadas em 200 milhões de toneladas, com
uma extração anual da ordem de 1,2 milhão de tone
ladas de produtos in natura e derivados, equivalen
te a 95% da produção nacional.

Duzentos e cinqüenta de médio e pequeno por
tes situadas nos municípios de Araripina, Ouricuri,
Bodocó, Trindade, Ipubí, Exú, Granito, Moreilândia e
Santa Cruz - faturam anualmente cerca de R$56 mi
lhões, geram 40 mil empregos diretos e indiretos e
recolhem um valor aproximado de R$10 milhões em
impostos estaduais e municipais.

A gipsita, Sr. Presidente, constitui matéria-pri
ma para inúmeros setores da indústria e participa de
forma notável da matriz insumo-produto em escala
preponderante de empreendimentos manufatureiros
do Nordeste e de outras regiões do País. São incon
testáveis, pois, os benefícios socio-econômicos que
a extração e a industrialização que esse minério pro
voca na economia de Pernambuco, especialmente
na dos Municípios influenciados pelo pólo gesseiro.

E o que fez o Governo? Reduziu para 4% a alí-
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Deputado Wilson Campos a gentileza de me permitir compromisso 'com o meu Estado e minha região,
falar agora. Julguei importante fazer este registro. não posso me omitir, apelando para que o Ministro

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Conce- José Serra reveja a situação da Codevasf e determi-
do a palavra ao Deputado Wilson Campos, pela or- ne a liberação dos recursos atrasados.
demo Não posso e não devo me omitir porque, en-

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE.) - Sr. quanto se fala que Pemambuco não tem projetos, o
Presidente, srªs e Srs. Deputados, há pouco tempo, que se vê é o contrário: nós temos projetos, sim; o
procurei mostrar que Pernambuco tinha projetos ca- que falta é vont8.de política suficiente para viabilizá-
pazes de alavancar o seu progresso. Na oportunida- los.
de, destaquei treze segmentos onde as inversões
proporcionariam grandes e positivos efeitos sobre a
economia e o padrão de vida dos rneus conterrâ
neos. Preocupava-me, e me preocupa, o fato de se
vir afirmandQ que Pernambuco não tinha projetos,
versão que evidentemente não se sustenta na reali
dade.

Mas, Sr. Presidente, volto hoje a esta tribuna
para lamentar problemas por que passam justamen
te dois dos segmentos que mencionei. Lamentar e
pedir providências das autoridades. Refiro-me à ve
xatória situação da Cia. de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF, principal órgão
executor do programa de irrigação no Nordeste, e à
profunda crise que se abate sobre o pólo gesseiro
da região do Araripe.

Vamos ao caso da Codevasf, destacando a en
trevista concedida ao Diário de Pernambuco, do
dia 6 de abril, pelo Presidente da Codesvasf Airson
Bezerra Lócio, na qual denuncia que o Governo Fe
deral está retendo recursos internacionais e de con
trapartidas de empréstimos externos da Codevasf,
adiantando que os débitos da empresa com fornece
dores e prestadores de serviços já somam R$90 mi
lhões, mais da metade dos quais referem-se às con
trapartidas que deixaram de ser repassadas pela
União desde o ano passado.

Asseverou, ainda, o dirigente da Codevasf que
a falta de recursos está reduzindo o ritmo das gran
des obras de irrigação e algumas pequenas foram
até paralisadas e que, no mês passados, somente
6% dos recursos previstos foram liberados, au
mentando, por conseqüências, as dívidas da em
presa.

Sr. Presidente, diante desse fato, que julgo to
talmente sem lógica, o Ministério do Planejamento
prejudica não só Pernambuco e a empresa, mas o
próprio País. Em razão dessa retenção de recursos,
os cronograrnas das obras estão sofrendo atrasos
de grande monta tornando os seus custos mais one
rosos para o Tesouro Nacional, para o contribuinte,
enfim.

Os prejuízos são enormes, e porque tenho
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quota da gipsita, gesso em pó e painéis de gesso, Ora, tratar igualmente as diversas regiões do
entrados no Brasil através dos portos de Vitória e País mediante uma política uniforme de redução de
Santos e trazidos do Chile, França, Itália e Espanha. alíquota ou através da concessão do mesmo incenti-
Como conseqüência mais imediata, a redução do vo, como pretende a Medida Provisória nº 1.393, de
imposto produziu efeitos negativos consideráveis, 1996, prejudica as regiões mais atrasadas, afastan-
tendo, nos últimos 3 meses provocado o fechamento do o interesse dos investidores em relação às áreas
de 50 empresas e o desemprego de quase 1.000 periféricas, quando da escolha da localização do
trabalhadores. empreendimento, pela ausência de tratamento com-

Essa redução do Imposto de Importação está pensatório.
resultando no que os economistas chamam de dum- Além de contrariar um do objetivos fundamen-
ping, uma calamidade para a economia de Pernam- tais da República, ditada pela Constituição, de redu-
buco, já tão fragilizada. ção das desigualdades regionais (Constituição - art.

Sr. Presidente, visando chamar a atenção do 3º, inciso 111), essa política igualitária, indLiz a uma
Governo, responsável pela injustiça contra o Estado crescente e prejudicial concentração de investimen-
de Pernambuco, estou encaminhando indicação à tos, exatamente nas áreas mais desenvolvidas.
srª Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo, Por esse motivo, srªs e Srs. Deputados propo-
sugerindo a adoção de medidas que contribuam nho corrigir essa distorção através de concessão de
para esse quadro de dificuldades que se abateu so- tratamento diferenciado em relação às empresas
bre empresas e famílias do Araripe, que vêem, a montadoras e fabricantes da indústria automobilísti-
cada dia, sumirem as suas esperanças de vida. ca em geral que implantarem seus empreendimen-

O Presidente do Sindicato da Indústria do Ges- tos na área de atuação da Sudene.
so de Pernambuco foi informado de que o Vice-Pre- Esse tratamento diferenciado seria repre-
sidente Marco Maciel vem mantendo contato com a sentado pela redução de-100o/ó do Imposto de Im-
Ministra Dorothéa Werneck, com vistas a solucionar portação (e não de 90%) incidente sobre máquinas e
o problema. No entanto, até agora, ainda não lhe equipamentos em geral e sobre as matérias-primas,
chegou às mãos qualquer ato que altera o Imposto partes, peças etc., (e não de até 90%) garantindo-
de Importação. se, igualmente, a redução de 50% desse imposto in-

Faço votos que o Vice-Presidente ajude efeti- cidente sobre os bens relacionados nas alíneas a a
vamente o setor gesseiro do Araripe, mas não posso c do § 1º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.393,
deixar de exprimir desta tribuna a minha perplexida- de 1996.
de e informação com o episódio. A segunda emenda, Sr. Presidente, é também

Outro assunto, Sr. Presidente, fundamental para atrair investimentos estrangeiros
Quero informar a V. EXªs e à opinião pública do para o Nordeste, em especial os provenientes do se-

meu Estado - principalmente ao empresariado e às tor automobilístico.
instituições de desenvolvimento - que, atento aos in- O Brasil apresenta-se no cenário internacional
teresses do Nordeste, apresentei duas emendas à como excelente alternativa de investimento para ca-
Medida Provisória nº 1.393, de 1996, que concede pitais internacionais, principalmente após a estabili-
benefícios fiscais e econômicos à indústria automo- zação da economia, a partir do Plano Real. A se dei-
bilística. xar que esses investimentos sigam as livres forças

Sr. Presidente, trato da primeira emenda. do mercado, a decisão quanto à localização dos em-
A isenção do Imposto de Importação sempre fi- preendimentos buscará as áreas já desenvolvidas,

gurou, na legislação de incentivos ao desenvolvi- onde as economias externas reduzirão seus custos.
mento regional, como um instrumento importante por Tendo em vista a necessidade de descentrali-
ocasião da decisão empresarial de realizar investi- zar o desenvolvimento, urge que seja concedido tra-
mentos no Nordeste. tamento fiscal diferenciado para os investimentos

Recentemente, o tratamento diferenciado rep- estrangeiros que se destinem ao Nordeste, principal-
resentado por esse incentivo fisca~ em favor do Nor- mente os da indústria automobilística, que tem mani-
deste foi revogado, passando o Governo, em sua festado interesse em participar efetivamente do mer-
política industrial, a tratar igualmente regiões com ní- cada brasileiro.
veis de desenvolvimento absolutamente desiguais, Os incentivos tradicionais ao desenvolvimento
cõmo àcontece com essa região em relação, princi- regional, como a isenção e redução do Imposto de
palmente, ao Sul e Sudeste. Renda, o reinvestimento e o apoio financeiro do



"1) Aprecie, em regime de urgência ur
gentíssima, as proposições do Legislativo
que tratam da regulamentação de dispositi
vos constitucionais e legais relativos à ques
tão agrária e aos temas agrícolas, em espe
cial os Projetos de Lei nºs 490/95, 929/95,
716/95, 1.548/96, 1.604/96 e o Projeto de
Lei Complementar nº 68/95, cuja aprovação,
desde já, os subscritores desse relatório
apóiam;

2) Manifeste-se ao Sr. Presidente da
República, no sentido de extemar a impor
tância e a premência de que sejam imedia
tamente solucionadas, para fins de reforma
agrária, as atuais áreas de conflito;

3) Oficie ao Exmº Sr. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, en
caminhando-lhe o presente relatório, exigin
do a punição dos responsáveis pelos homi
cídios praticados;

4) Adote as providências legislativas
necessárias à criação da Justiça Agrária
como foro competente para processar e jul
gar os litígios que envolvam posse e domí
nio da terra;

5) Gestione junto aos poderes executi
vos federal e estadual um Programa de in
denização aos familiares das vítimas da
chacina;

6) Gestione igualmente junto aos Go
vernos Federal e Estadual, bem como junto

"Com base nos fatos acima relatados 
e em depoimentos de vários sobreviventes -,
a Comissão Parlamentar conclui, sobre os
acontecimentos em Eldorado dos Carajás,
que:

1) Os fatos do dia 17 de abril eram pre
visíveis e foram anunciados de diversas for
mas, inclusive no Congresso Nacional. O
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Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR têm- Governo estadual poderia ter criado condi-
se apresentado insuficientes para atrair para o Nor- ções para evitar a tragédia;
deste os investimentos estrangeiros de monta, como 2) Há indícios da intenção deliberada
os representantes pela indústria automobilística, da utilização de violência, esta desnecessá-
concentradas nas regiões Sul e Sudeste. ria, em virtude das negociações em anda-

A fim de compensar desvantagens locacionais, mento e pelo evidente desnível de forças;
a segunda emenda propõe que os investimentos es- 3) Ficou caracterizado também que a
trangeiros realizados na área de atuação da Sudene determinação de desobstruir a estrada partiu
até 31 de dezembro do ano 2010, por empresas do do Governo do Estado;
setor automobilístico, fiquem isentos do Imposto de 4) O massacre ficou caracterizado
Renda na fonte pelo prazo de 15 anos sobre os lu- quando, tombadas as primeiras vítimas,
cros remetidos ao exterior, observado o limite de prosseguiu a matança, inclusive, com a exe-
25% ao ano sobre o capital e reinvestimentos regis- cução sumária de trabalhadores já rendidos;
trados no Banco Central. 5) Dada a publicidade das denúncias

Ao encerrar, apelo ao eminente Deputado José sobre o que ocorreria, conhecendo a tensão
Carlos Aleluia, Relator da matéria, para que seja social na região e dominando informações
sensível às propostas, aliás já abraçadas por Iide- que mostravam a gravidade dos aconteci-
ranças políticas do Nordeste, entre as quais Gover- mentos, o Governo Federal não adotou
nadares, Parlamentares e setores do empresariado. qualquer atitude para evitar o conflito.

Era o que tinha a dizer. A Comissão Externa recomenda à Câmara Fe-
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a deral que:

palavra, pela ordem, a Deputada Socorro Gomes.
Pela ordem.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs, e
Srs. Deputados, tenho em mãos relatório de Comis
são Parlamentar indicada pelo Presidente desta
Casa, Deputado Luís Eduardo, e composta pelos
Deputados Sebastião Madeira, do PSDB; Anivaldo
Vale, do PPB; Ana Júlia, do PT; Agnelo Queiroz, do
PCdoB, Paulo Rocha, do PT; Elcione Barbalho, do
PMDB; Giovani Queiroz, do PDT, e Socorro Gomes,
doPCdoB.

A Comissão Parlamentar foi ao Pará, à região
do massacre, para apurar os fatos ocorridos. Seria
inaceitável se o Poder Legislativo não acompanhas
se a situação depois dessa chacina. Essesfatos, da
maior gravidade merecem maior atenção e rigor das
autoridades, especialmente do Congresso Nacional,
por intermédio de suas duas Casas.

Diante do exposto, passo a ler a conclusão do
relatório da Comissão Parlamentar. Não lerei o rela
tório inteiro por se tratar de um documento extenso:



Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Wilson Campos.

1Q Secretário
Luís Eduardo, Presidente.

Entregaremos hoje, às 17h30min, o relatório
ora apresentado ao Presidente da Câmara, Luís
Eduardo, que nomeou a Comissão.

Era o que tinha a dizer. ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Matheus Schmidt,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT. S.
Exª disporá de três minutos na tribuna.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT-RS. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados a Deputada Socorro Gomes acaba de ler o
relatório da Comissão Externa que foi ao Pará em
missão desta Casa.

Os fatos são realmente chocantes. O que me
admira é que o Governo está sentado sobre um bar
ril de pólvora, não se dá conta e continua vivendo
aquele mesmo clima do baile da ilha fiscal, quando a
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ao Poder Judiciário, uma ação imediata para monarquia se divertia às vésperas da Proclamação
proporcionar assistência jurídica, de saúde e da República sem se dar conta do que ocorria.
proteção das vítimas e dos sobreviventes; As medidas agora apregoadas pelo Gover-

7} Exija providências imediatas do Mi- no, no fundo, representam a cortina de fumaça
nistério da Justiça para que sejam protegi- para esconder o mais grave, que é a falta de
das as testemunhas do ocorrido (porque a vontade do Governo em fazer a reforma agrária.
Comissão tem receio de queima de arquivo); Ninguém fará reforma agrária neste País, Sr.

8} Instale nova Comissão Externa da Presidente, se não contar com recursos massi-
Câmara dos Deputados para o acompanha- vos. E não se ouviu, em nenhum instante, ne-
mento de todo o inquérito; nhuma autoridade federal falar a respeito dos re-

g} Seja criada Comissão Especial para cursos, ou que está disposta a injetá-los para fa-
examinar todas as propostas em tramitação, zer a reforma agrária. E também de instrumentos
exceto as que forem votadas em regime de para colocar em prática a sua implementação.
urgência urgentíssima, sobre a questão Sobre isso nada se fala. Fala-se sobre medidas
agrária, dando-se preferência para a apre- de ordem secundária.

ciação dfls mesmas; O Governo acabou de votar na Comissão de
10} 'Exija a apuração rigorosa e exem- Constituição e Justiça projeto que melhora a tramita-

piar de todos os responsáveis pelos conflitos; ção dos processos de reforma agrária. Só que isso é
11} Instale Comissão Geral para o de- apenas um projeto, não resolve todos os problemas

bate da questão fundiária no País, com a ligados à questão. São paliativos adotados pelo Go-
participação de todos os segmentos interes- vemo.
sados;

12} Conheça as formas de organização Sr. Presidente, por isso, o PDT, cobra, neste
instante, medidas, concretas, recursos massivos nae orientação do MST;

13} Adote providências para a tramita- reforma agrária. E se os instrumentos não são ade-
ção em regime de prioridade de proposta de quados, que eles possam ser modificados.
emenda à Constituição, determinando que A reforma administrativa está aí. Se o Govemo
todos os crimes contra os direitos humanos se propõe a reformar o Estado, que reforme os seto-
sejam julgados pela Justiça Federal. res que trabalham na viabilização da reforma agrá

ria, mas acima de tudo, que disponha de recursos
massivos para fazer aquilo que toda a Nação brasi
leira está esperando. (Palmas.)

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação de liderança,
peJo PCdoS.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA PCdoS MG. Sem
revisão do orador.} - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, quero fazer uma referência ao relatório, cu
jas conclusões foram lidas pela Deputada Socorro
Gomes.

O Presidente da Câmara dos Deputados foi
ágil e nomeou Comissão para in loco, examinar os
acontecimentos do sul do Pará. Praticamente todos
os partidos foram representados PT, PCdoS, PMDS,
PDT e a Comissão, além de examinar o que ocorreu
na região, de fazer inúmeras entrevistas com os feri
dos e com as pessoal:! atingidas e envolvidas naque
les acontecimentos, foi capaz de elaborar uma série
de propostas.

Considero que as propostas encaminhadas



Acre

Darci Coelho - Bloco - PPB; João Ribeiro 
Bloco - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandei
ra - Bloco- PMDB.

Carlos Airton - Bloco - PPB; Chicão Brígida 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Ronivon
Santiago - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Maranhão

Antônio Jqaquim Araújo - Bloco - PFL; César
Bandeira - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT; EIi
seu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB;
- Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho 
PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro Novais 
Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Rober
to Rocha - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Se
bastião Madeira - PSDB.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL; Carlos Alberto
- Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique
Eduardo Alves - Bloco - PMDB; Iberê Ferreira 
Bloco - PFL; Laire Rosado - Bloco - PMDB.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Arman
do Abílio - Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco 
PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Freire -

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata 
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes
- PSDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel
Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Ar
ruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - Bloco
- PPB; Heraclito Fortes - Bloco - PFL; João Henri
que - Bloco - PMDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL;
Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco
-PFL.
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pela Comissão Especial que foi a Carajás devem ser Bloco' - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Silvernani
tratadas pela Câmara com seriedade, e as suas su- Santos - PPB.
gestões devem ser implementadas.

Ressalto entre as propostas a questão da ur
gência urgentíssima, que é o mínimo que a Câmara
pode fazer em função de projetos que já tramitam na
Casa, como o de rito sumário e outros que podem
agilizar a desapropriação de terras e a instalação de
pessoas que atuam no Movimento dos Sem-Terra,
que vivem hoje sem terra e sem condições de sobre
vivência, portanto, meus cumprimentos à Comissão,
na expectativa de que sejam cumpridas as sugestõ
es apresentadas.

ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; Nicias Ribeiro
- PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos 
Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins - Bloco 
PFL; Euler Ribeiro - Bloco _. PMDB; João Thomé
Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando - pSDB;
Paudemey Avelino - Bloco - PPB. -

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT;..Expedito Júnior -



Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos
PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira
- Bloco - PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha Cam
pos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eurico Miranda
Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Dornelles - Bloco - PPB; Francisco Silva
- Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsona
ro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João
Mendes - Bloco - PPB; Jorge Wilson - Bloco 
PPB; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
Bloco - PL; Roberto Campos - Bloco - PPB; Ro
berto Jefferson - Bloco - PTB; Sérgio Arouca 
PPS; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe 
PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton

, Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB; Theodori-
co Ferraço - Bloco - ~TB. .

Rio de Janeiro

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PT,8; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Blo
co-PPB.
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Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Blo-
Paulin'o - Bloco:'" PMDB; Wilson Braga - PDT. co - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mos-

Pernambuco coni - PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad
- PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - Bloco - PMDB; Genésio Bernardino - Bloco
- PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFl; Ibrahim Abi-Ac
kel - Bloco - PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair
Siqueira - Bloco - PPB; João Fassarella - PT; José
Rezende - Bloco - PPB; José Santana de Vascon
cellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL;
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo
Moreira - Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco 
PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mário de Oli
veira - Bloco - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL;
Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - Blo
co - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão 
Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Phile
mon Rodrigues - Bloco - PTB; Roberto Brant - Blo
co - PTB; Romel Anízio - Bloco - PPB; Ronaldo Pe
rim - Bloco - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - Bloco - PPB; Sílvio Abreu - PDT; Til
den Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire
Rezende - Bloco - PMDB.

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira 
Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves 
PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José Múcio Mon
teiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson
Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco 
PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Roberto Fontes 
Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Sér
gio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PPB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz 
PDT.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; José Teles
- Bloco - PPB; Marcelo Déda - PT; Wilson Cunha 
Bloco- PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Blo
co - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - Bloco - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco
- PFL; Luís Eduardc - Bloco - PFL; Luiz Braga - Blo
co - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Me
drado - Bloco - PPB; Mário Negromonte - PSDB; Pe
dro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana -Bloco - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco 
PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT;
Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB;
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antôl)io do Valle - BI~co
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São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB; Beto Mansur - Bloco 
PPB; José Aníbal- PSDB; Michel Temer - Bloco
PMDB; Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zim
baldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Sou
za - PT; Tuga Angerami - PSDB; Vadão Gomes 
Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vi
cente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - Blo
co - PMDB; Wagner Salustiano - Bloco - PPB; Wel
son Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva
- Bloco - PFL; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Roberto Balestra - Bloco - PPB; Rubens Co
sac - Bloco - PMDB; Sandro Mabel - Bloco 
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da
Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini
- Bloco - PTB.

Santa Catarina

Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco
-PMDB.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 291 Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo)--

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 203-A, DE 1995
(Da Comissão- de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 203, de 1995, que
aprova o texto da Resolução A.735 (18), da

Organização Marítima Internacional - IMO,
aprovada em 4 de novembro de 1993, a
qual emenda a Convenção Constitutiva da
IMO; tendo pareceres das Comissões: de
Viação e Transporte, pela aprovação (Rela
tor Sr. Jorge Anders); e de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor Sr. Adylson Motta).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nº
203 de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto da Resolução A.735

(18), da Organização Marítima Internacional (IMO),
aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual emen
da a Convenção Constitutiva da IMO.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão ao referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte - Re
dação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 203-8, DE 1995

Aprova o texto da Resolução A.735
(18), da Organização Marítima Internacio
nal (IMO), aprovada em 4 de novembro de
1993, a qual emenda a Convenção Cons
titutiva da IMO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o texto da Resolução A.

735 (18), da Organização Marítima Internacional
(IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual
emenda a Convenção Constitutiva da IMO.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação



Aprova o texto da Resolução (42) 3
da Assembléia Geral do Instituto Inter
nacional para a Unificação do Direito
Privado (UNIDROIT), adotada em sua
42!' sessão, em 12 de dezembro de 1989,
pela qual se introduz emenda ao pará
grafo 12 do art. VI de seu Estatuto Orgâ
nico.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N2 221-8, DE 1995

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Resolução

(42) 3 da Assembléia Geral do Instituto Internacio
nal para a Unificação do Direito Privado (UNI
DROIT), adotada em sua 42ª sessão, em 12 de
dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda
ao parágrafo 1Q do art. VI de seu Estatuto Orgâni
co.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida resolução, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo "entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Nil
son Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam, queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-
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do Congresso Nacional quaisquer atos que possam sultar em revisão ao referido Acordo, assim como
resultar em revisão da referida resolução, assim quaisquer ajustes complementares que, nos termos
como quaisquer ajustes complementares que, nos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarre-
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, tem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao mônio nacional.
patrimônio nacional. Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
na data de suja publicação. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.

Sala das sessões, 24 de abril de 1996. - Rela- que o aprovam queiram permanecer como estão.
tor - Nilson Gibson, (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Aprovado.
que a aprovam queiram permanecer como estão. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
(Pausa.) bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda-

Aprovada. ção final:
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 221-A, DE 1995
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 221, de 1995, que
aprova o texto da Resolução (42) 3 da As
sembléia Geral do Instituto Internacional
para a Unificação do Direito Privado (UNI
DROIT), adotada em sua 42ª sessão, em
12 de dezembro de 1989, pela qual se in
troduz emenda ao parágrafo 1º ao art. VI
de seu Estatuto Orgânico; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, e no mérito,
pela aprovação (Relator Sr. Régis de Oli
veira).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nº
221 de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto da Resolução (42) 3

da Assembléia Geral do Instituto Internacional para
a Unificação do Direito (UNIDROIT), adotada em
sua 42ª sessão, em 12 de dezembro de" 1989, pela
qual se introduz emenda ao parágrafo 1º do art. VI
de seu Estatuto Orgânico.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
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-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 224-A, DE 1995
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 224, de 1995, que
aprova o texto do Estatuto da Conferência
de Haia de Direito Internacional aprovado,
na VII Conferência, realizada de 9 a 31 de
outubro de 1951; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa e, no mérito pela aprovação
(Relator Sr. Régis de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara dos Deputados

Nos termos do artigo 117, VI, do Regi
mento Interno, requeremos a retirada da Or
dem do Dia do Pro.ieto de Decreto Legislati
vo nº 224-A, de 1995, constante do item nº
3, a fim de ser anexado ao Processo, a tra
dução juramentada do Estatuto da Confe
rência de Haia de Direitos Internacionais Pri
vado.

Sala das Sessões, 24 de abril de
1996. - Arnaldo Madeira, Vice-Líder do
Governo - Ayrton Xerez, Vice-Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação.

Os Srs. Deputados que aprovam orequerimen
to permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 231-A, DE 1995
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 231, de 1995, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Mútua para a Redução da Demanda, Pre
venção e Uso Indevido e Combate à Produ
ção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes, ce
lebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Govemo dos Estados
Unidos da América, em Brasília, em 12 de
abril de 1995; tendo pareceres das Comis-

sões: de Defesa Nacional, pela aprovação
(Relator: Sr. Elias Ml:Irad); -e de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Jarbas
Lima).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nº
231, de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Mútua para a Redução da Demanda, Pre
venção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos do América, em Brasília,
em 12 de abril de 1995.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão ao referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 231-B, DE 1995

Aprova o texto do Acordo de· Coope
ração Mútua para a Redução da Deman
da, Prevenção do Uso Indevido e Comba
te à Produção e ao Tráfico Ilícito de En
torpecentes, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América,
em Brasília, em 12 de abril de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de

Cooperação Mútua para a Redução da Demanda,
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Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produçãó Os Srs. Deputados que aprovam o requerimen-
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes, celebrado entre to permaneçam como se encontra. (Pausa.)
o Governo da República Federativa do Brasil e o Aprovado.
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasí- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _
lia, em 12 de abril de 1995.

-6-
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim com Nº 41-B, DE 1991
quaisquer ajustes complementares que, nos termos (Do Sr. César Bandeira e Outros)
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar- Discussão, em primeiro turno, da Pro-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri- posta de Emenda à Constituição nº 41-A, de
mônio nacional. 1991, que dá nova redação ao parágrafo 4º

Art. 29 Este decreto legir-Iativo entra em vigor do artigo 18 da Constituição Federal; tendo
na data de sua publicação. pareceres das Comissões: de Constituição e

Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - NiI- Justiça e de Redação, pela admissibilidade
son Gibson, Relator. (Relator: Sr. Francisco Evangelista); e da

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Comissão Especial, pela aprovação, com
que a aprovam queiram permanecer como estão. Substitutivo (Relator: Sr. Antônio Geraldo).
(Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha-

Aprovada. vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
Vai ao Senado Federal. cussão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Co-
- 5 - missão Especial, ao apreciar a proposta de Emenda

PROJETO DE LEI Nº 4.591-A, DE 1994 à Constituição nº 41/91, ofereceu à mesma e vou
(Do Senado Federal) submeter a votos o seguinte:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.591, de 1994, que dispõe sobre a
Política Nacional de Drogas e dá outras pro
vidências; tendo parecer da Comissão Espe
cial, pela rejeição deste e dos de nºs
2.454/91, 2.765í92 e 441/95, apensados; e,
pela aprovação, com substitutivo, dos de nºs
1.873/91 e 3.901/93, apensados, com com
plementação de voto (Relator: Sr. Ursino
Queiroz).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa, requerimento nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara dos Deputados

Nos termos do artigo 177, caput, do
Regimento Intemo, requeremos o adiamento
da discussão do Projeto de Lei nº 4.591-A,
de 1994, por dez sessões.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Elias
Murad, Vice-Líder do PSOB - Arnaldo Madeira,
Vice-Líder do Governo - Edinho Araújo, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSUPMN/PSC 
Ayrton Xerez, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação.

SUBSTITUTIVO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
Constitucional.

Art. 1º O parágrafo 4º do art. 18 da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 18 .

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de Municípios preser
varão a continuidade e a unidade histórico
cultural do ambiente urbano, far-se-ão por
lei estadual, obedecidos os requisitos previs
tos em lei complementar federal e depende
rão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações diretamente interessadas.

Art. 2º J;:sta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Cesar
Bandeira, que falará a favor.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. te interessadas, incluídas nestas as de to-
Exª a palavra. das as áreas afetadas pela alteração institu-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. cional.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. A proposta é oportuna e merece o apoio dos
Exª que chame o orador seguinte, enquanto o nobre companheiros. De acordo com a atual legislação, as
Deputado Cesar Bandeira chega ao Plenário, já que assembléias legislativas aprovam pacotes de cria-
S. Exª é o autor da proposição e tem o máximo inte- ção de Municípios.
resse em explicá-Ia aos nobres pares, para que, as- Encaminho favoravelmente à aprovação desse
sim, possam votar de acordo com a consciência. projeto de emenda constitucional. Espero que os

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço companheiros reflitam sobre o tema e aprovem a le-
a palavra pela ordem. gislação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. É este o meu encaminhamento.
Exª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apelo a

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Sem revisão todos os Srs. Parlamentares para que compareçam
do orador.) - Sr. Presidente, embora já tenha passa- ao plenário, pois dentro de instantes iniciaremos o
do o momento, gostaria de questionar o tempo dado processo de votação pelo sistema eletrônico.
para a discussão do projeto de política de drogas O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce-
nacional. Se o Ministério da Justiça quer fazer algu- do a palavra ao Deputado César Bandeira, para en-
ma injunção, que faça o mais rápido possível. caminhar a matéria, S. Exª dispõe de cinco minutos.

Era isso que queria questionar naquele mo- O SR. CÉSAR BANDEIRA (Bloco/PFL _ MA.
mento, mas infelizmente o microfone não estava li- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e
gado e não pude fazê-lo. Srs. Deputados, há mais de quatro anos, desde a le-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª gislatura passada, luto na Câmara dos Deputados e
se esqueceu de utilizar o outro microfone. Com cer- também no meu Estado para coibir a farra eleitoreira
teza, eu teria o maior prazer em lhe conceder a pala- que é a criação de Municípios por leis delegadas às
vra. assembléias legislativas pelos Constituintes de

Fica o registro de V. Exª. 1988, passando essa criação do âmbito de lei fede-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- ral para o de lei complementar estadual.

do a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, para No meu Estado, o Maranhão, assim como em
falar a favor. vários Estados deste País, foram criados pacotes e

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. pacotes de Municípios, sem nenhum critério a não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. ser o político-eleitoreiro.
Deputados, há uma ansiedade quase que geral no Fui ao Supremo Tribunal Federal duas vezes e
País para colocar um freio na criação de Municípios. consegui anular pacotes de criação de Municípios

Não sou necessariamente contra a criação de no meu Estado. Eram verdadeiras aberrações. E
Municípios, mas há que haver critérios mais rígidos, qual foi a minha surpresa? Novamente, pela terceira
mais definidos, sob o ponto de vista da viabilização vez, a Assembléia Legislativa do meu Estado criou
econômico-financeira, na criação de Municípios bra- Municípios. Em vez de criar 45 Municípios, criou 91
sileiros. que, depois, foram reduzidos para 81. Em alguns

Uma das alternativas apresentadas foi a de re- Municípios, foi necessária a construção de palhoças
meter a criação de Municípios à legislação federal. para completar o número mínimo necessário exigido
Este é o enfoque central da emenda constitucional do pela lei complementar estadual, que era de trezen-
eminente Deputado Cesar Bandeira, relatada pelo De- tas residências, uma verdadeira aberração em ter-
putado Antonio Geraldo, com o seguinte texto: mos não só jurídicos, mas também éticos.

A criação, a incorporação, a fusão e o Apresentei essa emenda e acredito que com a
desmembramento de municípios preserva- criação de Município po'r lei complementar federal
rão a continuidade e a unidade histórico-cul- possamos adotar critérios para barrar essa farra
tural do ambiente urbano; far-se-ão por lei eleitoreira em todos os Estados do Brasil que pro-
estadual, obedecidos os requisitos previstos moveram a criação de Municípios.
em lei complementar federal, e dependerão Creio que os companheiros desta Casa te-
de consulta prévia às populações diretamen- nham também observado em seus Estados os mes-
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mos "problemas do Estado do Maranhão. Peço, não que regulamente o caso e que seja bem-feita, rígida,
apenas à bancada do meu Estado, mas às banca- a fim de não facilitar a criação de Municípios de
das de todos os Estados do Brasil, que aprovem acordo com os casos atuais.
essa. matéria, que irá moralizar uma questão tão crí- A lei complementar federal tem de ter o cuida-
tica e séria como é a redistribuição territorial no nos- do de exigir pré-requisitos que façam com que os
so País. novos Municípios emancipados realmente reúnam

Queremos que essa matéria seja votada o condições de sobrevivência.
mais rápido possível, evitando-se novos erros. Enca- Outro detalhe importante é que, na futura lei
minho, por delegação do Líder do meu partido, o complementar que vai regulamentar a matéria, a
PFL, voto favorável a essa importante emenda cons- cota do fundo de participação municipal que vier a
titucional. caber a um Município emancipado deve sair justa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- mente do Município do qual aquele distrito se eman-
do a palavra, como Relator, ao Deputado Antonio cipou. Um exemplo: se o Município tem uma cota de
Geraldo. 4.0 e de repente teve um distrito emancipado, com

O SR. ANTONIO GERALDO (Bloco/PFL - PE. cota de 0.6, que esse 0.6 da participação do Fundo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. de Participação dos Municípios saia justamente do
Deputados, tivemos a satisfação de relatar a PEC de Município que perdeu o distrito.
autoria do Deputado César Bandeira, qu~..trata de São apenas algumas explicações para que os
assunto de suma importânciá para 0- nosso País. companheiros possam entender que o nosso relató-

É público e notório que nos últimos anos houve rio baseou-se justamente na questão segundo a
uma avalancha de criação de Municípios no Brasil. qual precisamos moralizar a criação de Municípios.
Há casos inclusive em que os Municípios emancipa- Portanto, Sr. Presidente, solicito aos compa-
dos não reúnem a menor condição de sobrevivência. nheiros que votem favoravelmente ao nosso pare-
Há casos, na Paraíba, no Rio Grande do Sul e no cer, para que então moralizemos a criação de Muni-
Maranhão, em que apenas uma rua está se prepa- cípios em nosso País.
rando para tornar-se cidade independente. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como

O trabalho que desenvolvemos na Comissão, vota o PT, Deputado Paulo Rocha?
com o apoio do Presidente Nicias Ribeiro e de todos O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
os companheiros participantes, buscou moralizar a do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado João Paulo
criação de Municípios. Primeiro, Sr. Presidente, srªs encaminhará nosso voto e nossos argumentos.
e Srs. Deputados, porque os Estados têm, ainda O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
hoje, autonomia para criar Municípios, baseando-se do João Paulo, como vota o PT?
apenas em lei complementar estadual. E essa lei é O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
discutida e aprovada pelas Assembléias Legislativas do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim, concor-
de acordo com o que os Deputados Estaduais en- dando com as premissas já levantadas pelo Sr. Re-
tendem estar correto. A discrepância é muito gran- lator, segundo as quais a criação de Municípios em
de. nosso País tomou-se um fato tão corriqueiro como

Há Estados que exigem o mínimo de 5 mil ha- trocar uma peça de roupa no cotidiano, de tal forma
bitantes, outros, 2.500. Há Estados que exigem o que se cria Municípios em vários Estados da Fede-
mínimo de trezentas casas de alvenaria, outros, qui- ração sem nenhum critério e sem nenhuma condi-
nhentas, outros, mil, e assim por diante. Não há uma ção de esse Município sobreviver. Isso traz proble-
uniformidade. Sei que, em se tratando de um País mas para o Estado e para a União, que passam a ter
continental como o nosso, há regiões com suas pe- o mesmo bolo para repartir, através do Fundo de
culiaridades, e é preciso que tenhamos a sensibilida- Participação, por um número maior de filhos.
de de atender às características regionais. Mas não Esta PEC, na realidade, não altera as premis-
podemos deixar como está, Sr. Presidente, ao bel- sas para a criação, mas traz para a Constituição Fe-
prazer das leis complementares estaduais, a criação deral ou para a lei federal complementar aquelas
de Municípios, porque isso gera matéria eleitoreira e premissas que faremos, de tal forma que podere-
nos traz problemas seriíssimos, especialmente no mos, como continuidade deste debate, elaborar cri-
que concerne ao fundo de participação municipal. térios mais rígidos para que não tenhamos uma ver-

Há entendimento da Comissão no sentido de dadeira fábrica de Municípios, trazendo mais dificul-
que precisamos de uma lei complementar federal dades para a sobrevivência das finanças municipa!s.
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serão aproximadamenteEstamos de acordo e vamos avançar, para fa- Brasil. No ano de 1997
zer uma lei complementar mais rígida, que impeça a 5.500 Municípios.
continuidade da fabricação de Municípios. Desta forma, o PSB entende ser fundamental

O SR. SILVIO ABREU (PDr - MG. Sem revi- que se encontrem mecanismos de fusão de Municí-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDr reconhece o pios e mecanismos reais de financiamento das mu-
mérito da proposta e, sobretudo, as deficiências da nicipalidades, evitando-se a criação irresponsável e
legislação atual, que tem ensejado a criação de inadequada de Municípios no Brasil.
grande número de Municípios, numa proporção real- Por isso, o PSB votará sim.
mente infindável, o que tem representado ao final O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
acentuados prejuízos para as populações envolvidas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há dois
nessas providências institucionais. Por essa razão, o textos: o original, do Deputado César Bandeira, e o
PDr compreende também as preocupações do emi- substitutivo. O original é o que acaba com a farra da
nente Relator e entende que o substitutivo aprimora criação de Municípios e manda consultar as popula-
a medida preliminar, trazendo de uma forma mais ções dos Municípios envolvidos no desmembramen-
consistente e mais bem disciplinada a regulamenta- to. O substitutivo- restabelece a audiência apenas
ção, para que, a partir da aprovação da proposta, os das populações interessadas. Então, vai continuar a
novos Municípios possam realmente vir a se consti- mesma coisa.

tuir. De forma que alertei os colegas de que aque-
O PDr vota a favor do substitutivo do Relator, les que quisessem acabar com este abuso da cria-

recomendando à bancada pedetista, conseqüente- ção de Municípios a torto e a direita deveriam votar
mente, o voto sim. com a PEC do Deputado César Bandeira.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem Por isso, o nosso partido, querendo moralizar o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos campo da criação de Municípios, optou por emenda,
que essa questão da criação de Municípios é muito recomendando aos seus Deputados que votem não
importante para a organização política do nosso ao substitutivo, para que realmente possamos en-
País. remos de ter critérios mais rigorosos e mais contrar uma definição constitucional, correta, ou
unificados, porque, na verdade, a legislação sobre a seja, um Município só poderá ser desmembrado ou-
criação de Municípios no Brasil é muito variada, al- vindo-se todo o povo do Município, e não apenas a
gumas normas mais liberais, outras mais restritivas. parte que queira se desmembrar.

Consideramos que essa é uma questão da Portanto, o nosso partido vota não.
mais alta relevância e entendemos que a iniciativa O SR. AYRrON XEREZ (PSDB _ RJ. Sem re-
de estabelecer uma lei complementar para unificar, visão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
com critérios mais rigorosos, a criação dos Municí- putados, parece haver um apoio muito consensual à
pios é positiva. Daí por que o PCdoB vota favoravel- proposta em exame.
mente à emenda e ao relatório.

Não se discute aqui o mérito da proposta. O
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. que se pode discutir é que existem outros projetos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos últi- tramitando na mesma direção, com o mesmo objeti-
mos quinze anos foram criados cerca de 1.700 Mu- .vo e que nos permitiriam a elaboração de um texto
nicípios. Se fizermos um cálculo simples, conside- legal mais adequado, completo e consentâneo com os
rando dez Vereadores em médl'a por Munl'cípio, ve-

interesses da administração pública e da sociedade.remos que foram criados 3,2 cargos de Vereador a
cada dia. Se fizermos outro cálculo, com cinqüenta O PSDB, enquanto esses entendimentos se
cargos comissionados por Município, vamos perce- processam, pretende se manter em obstrução à vo-
ber que foram criados diariamente cerca de quaren- tação.
ta cargos comissionados. Ou melhor, praticamente a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
cada hora se cria um cargo e meio comissionado vota o PMDB?
neste País. O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB - ..

Se avançarmos o estudo na questão tributária, BA. Sem revisão ·do orador.) - Sr. Presidente,.o
constataremos que neste ano foram criados oitenta PMDB vota não.
Municípios no Maranhão, mais de cem em Minas O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
Gerais e mais de setenta no Rio Grande do Sul. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
Neste ano foram criados mais 550 Municípios no que este Plenário e aqueles que participam direta-



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está
em obstrução, mas pede aos seus Deputados que
permaneçam em plenário.

O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Presidente, o PDT recomenda o
voto sim.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que não registraram os seus votos quei
ram fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB conti
nua em obstrução e solicita aos Srs. Deputados que
permaneçam em plenário.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT vota
sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB mantém
se em obstrução.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.

sim.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!! vai
colocar em votação o substitutivo ou o projeto?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O subs
titutivo.

O SR. GERSON PERES - Se é o substitutivo,
o nosso partido vota não porque quer acabar com a
criação a torto e a direito de ~unicípios.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex!!
já explicou.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dênCia' solicita a todos os Srs. Deputados que to-
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mente da atividade pública do País não têm nenhu- mem os seus lugares, a fim de ter início a votação,
ma dúvida de que deve haver uma legislação que pelo sistema eletrônico.
coíba a criação e o desmembramento de Municípios, Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
sobretudo porque está havendo um grande abuso cadas queiram registrar os códigos de votação.
nesse sentido. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-

Presumo que essa PEC disciplina muitas das cadas queiram acionar o botão preto no painel até
preocupações de todos nós. Primeiro, há a viabilida- que as luzes do posto se apaguem.
de econômico-financeira dos Municípios a serem O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
emancipados. Segundo, há a consulta não apenas à peço a palavra pela ordem.
população do Município a ser emancipada, mas tam- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
bém a toda a população do Município a ser emanei- Ex!! a palavra.
pado e do distrito que poderá ser transformado em O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Sem

Município. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB conti-
Além do mais, uma lei complementar elabora- nua em obstrução.

da por esta Casa determinará outros pré-requisitos O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
para a emancipação de Municípios. Porém, para não do orador.) _ Sr. Presidente, o PT vota sim.
ferir a auton,omia ~os ~stado~, uma norma estadual O SR. ALDO ARANTES (PCdoB _ GO. Sem
estabelecera a leglslaçao ~ertl~ente. • • revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o .PCdoB vota

O período da emanclpaçao tambem dependera sim.
da elaboração de lei complementar pelo Poder Le-
gislativo, de âmbito nacional.

Portanto, o Brasil precisa de uma legislação
que evite o abuso, pois muitas vezes um Município
forte é transformado em dois fracos. Ao invés de
criarmos um novo FPM, tendo em vista que o bolo
do Fúndo de Participação dos Municípios é o mes
mo para os Estados, faríamos apenas uma divisão
entre todas as unidades municipais.

Sr. Presidente, desejamos uma legislação que
torne a criação de Municípios um instrumento de au
tonomia não só administrativa, mas também econô
mico-financeira.

Portanto, o Bloco PFUPTB recomenda o voto
J



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA) Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aviso aos
Parlamentares do Bloco PFUPTB que chegam ao
plenário neste instante que a liderança recomenda o
voto sim.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB continua em obstru
ção, Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, digo
apenas o seguinte: lei complementar vai definir crité
rios; lei estadual vai definir a criação, observados os
requisitos da lei federal. Se não for aprovada essa
PEC, nenhuma outra, sobre a matéria, poderá ser
votada este ano. Devido a isso, considero importan
te decidir sobre o assunto.

O Bloco vota sim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esclare

ço que, se for aprovado o substitutivo, não haverá
problemas. Se não, voltarei à emenda original.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Estou me re
ferindo a outra PEC sobre a mes~a matéria.
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Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB ço a V. Ex!!, mas acho que tódõs éompreenderam as
vota não. intenções de V. Ex!!.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão O SR. ANTONIO GERALDO - Não, o PMDB e
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim. o PPB não compreenderam, infelizmente.

O SR. GERSON PERES' (Bloco/PPB - PA. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB re- vou discutir, Deputado. Por favor, peço a colabora-
comenda para o Bloco o voto·não. ção de V. Exi.

É a recomendação, para que a população dos O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Municípios seja ouvida integralmente, senão vai ficar te, peço a palavra pela ordem.
como está: só serão ouvidas as partes interessadas, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
que queiram o desmembramento. Ex!! a palavra.

Esta é a verdade. O resto está fora da órbita da O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
verdade. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão Srs. Deputados que chegam ao plenário n.este ins-
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT está tante, o Bloco PFUPTB recomenda o voto sim.
votando sim. Esta PEC estabelece que os requisitos O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
para a criação de novos Municípios sejam fixados revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor-
em lei complementar federal, e não mais em nível ma aos Parlamentares que chegam ao plenário que
estadual, o que traz graves problemas não só para a bancada está em obstrução, mas solicita que per-
os Estados, como para a União. maneçam no r;cinto.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- . _ O SR. SERGIO AROU.CA (PPS - RJ. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Pn~sidente, o PSDB perma- vlsao do o~ador.) - Sr. Presidente, o PPS recomen-
nece em obstrução e relembra aos Parlamentares da o voto sim.
que, na hipótese de rejeição do presente projeto, O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Sem re-
projetos semelhantes não poderão ser examinados visão do orador) - Sr. Presidente, o PDT recomenda
na presente sessão legislativa. o voto "sim".

O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente, O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Sem revisão
peço ~ palavra pela ordem. do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT vota

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. sim.
Exi a palavra.

O SR ANTONIO GERALDO (Bloco/PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Re
lator da proposta, devo dizer que hoje esta Casa
está cometendo uma loucura rejeitando uma propos
ta legítima aprovada por unanimidade na Comissão,
trazendo a responsabilidade...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Antônio Geraldo, lamento profundamente, mas
este não é o momento para se fazer comentários.

O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço desculpas, pois sou disciplinado, mas outros,
contrários, fizeram a mesma coisa, e gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Líderes que se limitem a esclarecer suas res
pectivas bancadas.

O SR. ANTONIO GERALDO - Quero apenas
concluir, Sr. Presidente, dizendo que trazer a maté
ria para uma lei complementar federal moraliza a
questão...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-
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o SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,'
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL vota não. É preciso que o Congresso Nacio~

nal controle por lei federal a divisão territorial do
País. Não há nenhuma infringência constitucional,
nem quebra de autonomia da Federação. Quem
mantém este controle é o Congresso Nacional, e só
ele pode acabar com este abuso, que é muito gran
de.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito
ao Deputado Gerson Peres que se limite a esclare
cer à bancada a forma da votação, ou seja, a orien- ..
tação da votação.

O SR. GERSON PERES - Obrigado, Sr. Presi
dente.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!' a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota não.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB avisa
aos Parlamentares que estão chegando ao plenário
que estamos em obstrução.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT esclarece
aos Deputados que estão entrando no plenário que
essa emenda foi aprovada por unanimidade na Co
missão, e, conseqüentemente, nosso encaminha
mento é pelo voto sim.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT está
votando sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está em
obstrução.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
.Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota não.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda aos seus Parlamentares que votem sim.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com o quorum
atingido, o PSDB recomenda à sua bancada que
vote sim.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota não.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já expos
tas em nosso encaminhamento de voto, o PT vota
sim.

O SR. AY~TON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, que es
teve em obstrução, recomenda a seus Parlamenta
res o voto sim, no sentido de que lei complementar
venha a estabelecer critérios mais rígidos para a
criação de Municípios em nosso País.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (BlocoIPMDBIPB
- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota não para preservar os Municípios já criados e
dependentes somente de eleição.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. MARCONI PERILO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma à sua bancada que esta emenda não prejudica
os Municípios já criados.

O SR. ANTONIO GERALDO (BlocoIPFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda bem
que muitos integrantes do PPB não estão com o De~

putado Gerson Peres.
O SR. MARCONI PERILO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco~

menda a sua bancada o voto sim.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto não.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL votará não, mas não votará como o Deputa-



Roraima

É rejeitado o Substitutivo da Comissão
Especial.

. VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:.

Pará
Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil - Bloco - PMOB - Não
Benedito Guimarães - Bloco - - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMOB - Não

Luciano Castro - PSOB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Salomão Cruz - PSOB - Sim

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não
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do Gerson Peres. Aquele que soprou o voto perto do revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB enca-
microfone, soprou errado. O Bloco PPB/PL votará minha o voto sim.
não. O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSOB - PA. Sem re- do orador) - Sr. Pre:?idente, o PT encaminha o voto
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB, o PFL e sim. .
o PTB votam sim. O SR. MARCONI PERILLO (PSOS - GO. Sem

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB enca-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- minha o voto sim.
co PPB/PFL votará sim. O SR. EDSON EZEQUIEL (POT - RJ. Sem re-

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMOB - visão do orador.) - Sr. Presidente, o POT reafirma o
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto sim.
PMOB votará não. A SRA. CECI CUNHA (PSOB - AL. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Oevo são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSOB recomen-
alertar o Plenário da possibilidade de termos outra da o voto sim.
votação noninal. O SR. ARMANDO ABíLIO - Sr. Presidente,

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
menda à sua bancada o voto sim, e solicita que per- Ex!! a palavra.
maneçam em plenário, uma vez que poderemos ter O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMOB - PB.
novas votações. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria jus-

Sr. Presidente, o PSOB entende ser de funda- tificar o meu voto. Votei não, mas o meu voto é sim.
mental importância a limitação de critérios para que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en-
possamos definir a criação de novos Municípios. cerrar a votação. (Pausa.)
Nesse sentido, a Liderança e a bancada votam sim, A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
a favor da emenda. 289 votos sim; 122 votos não; abstenção, 5. Total:

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão 416.
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL vota não para depois votar'sim. Recomen
damos na outra votação, se for rejeitada, o voto
sim.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
sim. Solicitamos a V. Exª um pouco mais de com
preensão, já que alguns Parlamentares do PSOB es
tão dirigindo-se ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Entre
os quais o Líder.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ainda há muitos Depu
tados afluindo ao plenário.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª'a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
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Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Sim
Leônidas Cristina - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não:.
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - ~Ioco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Claudio Chaves - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - !3loco - PPB --Sim

. . :.:

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Abstenção
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Não
Chicão Brígida - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Sim
Osmir Uma - Bloco - PFL - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Darci Coelho - Bloco - PPB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Não

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim.
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Haroldo Saboia - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim

Gerson Peres - Bloco - PPB - Não Márcia Marinho - PSDB - Sim
Giovanní Queiroz - PDT - Sim Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Sim Roberto Rocha - PMDB - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não Sebastião Madeira - PSDB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim



Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSIB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio OHveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Abstenção
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Não
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
Wilson Campos..,. PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSOB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bàhia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - PSB - Sim·
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Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Não CI?udio. Cajado - Bloco - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim Coriolano Sales - PDT - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim Domingos Leonelli - PSDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim Femando Gomes - Bloco - PTB - Sim

P b Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Nãoemam uco .
Haroldo L:ma - PCdoB - Sim
Jaime Femandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Cameiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucás - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco..." PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - Bloco - PPB - Não
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Cameiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ubaldino Junior - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

. Minas Gérais

Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL.-:. Sim
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Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB - Anstenção
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL- Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Abstenção
Sérgio Miranda'- PCdoB - Sim
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não
Rita Camata - Bloco - PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco -. PP~ - NãO'
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim

Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel - PDT - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Femando Lopes - PDT - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Sim
Laura Cameiro - Bloco - PFL - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - Bleco - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
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Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Luciano Zica - PT -" Sim
Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana -" PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco _. PFL - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB-:':'" Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco -·PMDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - Bloco - PSDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - Bloco - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim



11252 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Go~yde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
João Pizzolatti -'" Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Mário Cavaliazzi - Bloco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bomhausen - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - Bloco - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redec!<er - Bloco - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Sim

Renan Kurtz - PDT - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB .- Não
Veda Crusius - PSDB - Sim
O PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou subme

ter a votos a Proposta de Emenda à Constituição nº
41 de 1991.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. único. O parágrafo 4Q do artigo 18 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

§ 4Q A criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de municípios, far-se
ão por lei estadual, dentro do período deter
minado por lei complementar federal, e de
penderão de consultas prévias, mediante
plebiscito, às populações dos municípios en
volvidos, após divulgação dos Estudes de
viabilidade Municipal, apresentados e publi
cados na forma da lei.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PPB/PL recomenda a sua bancada a votar sim.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda à sua bancada o voto sim.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB optou
pelo voto em favor do substitutivo. Seria mais amplo
permitir uma lei complementar. Mas, defendendo a
tese de procurar restringir a criação indiscriminada
de Municípios, também votamos sim a este projeto.

O SR. MATHEUS SCHIDT (PDT - RS. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT deixa a
questão em aberto.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB voto sim.

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
está votando sim.

Se V. Ex!! me permite, devo uma explicação ao
Plenário. Num primeiro instante, o PMDB votou não,



O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PMDB recomenda o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota sim.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo
Perim, 1º Vice-Presidente.

O SR. EDINHO ARAÚJO (BJoco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda voto sim.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a li
cença da Liderança do PMDB, estarei votando Não.
. 'Participei da luta que ocorreu na a Constituinte
para a elaboração deste dispositivo. Foi uma luta di
ficílima. Acho que, com a aprovação desta emenda,
estaremos atuando contra a vontade Constituinte.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
V. EXª me permitiria fazer um registro enquanto os
nossos colegas votam?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - É so
bre a votação, Deputado?

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Não. Trata-se
de uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Então,
gostaria que V. Ex" aguardasse o final da votação.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de dar
meu voto nesta votação. No ent~nto, na votação an
terior, meu nome não apareceu.

Queria registrar, na votação anterior a esta,
para efeito de ata, o meu voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Está
feito o registro de V. Exª, Deputado.
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mas agora, em face do projeto original, há algumas do orador.) - O PT recomenda à sua bancada o voto
modificações extremamente saudáveis. A primeira sim.
delas; Sr. Presidente, é que, ao invés de requisitos
previstos em lei complementar, o que se verifica é
um período determinado fixado por lei complemen
tar, quando a lei estadual poderá dispor sobre incor
poração e desmembramento de Municípios.

Além disso, no projeto original, o que se exige
para evitar a criação a mancheias de Municípios é a
divulgação de estudos de viabilidade municipal.

Por essa razão, Sr. Presidente, e com essa ex
plicação, o PMDB vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, o Blo
co/PFL vota sim, sobretudo porque o projeto original
do nobre Deputado Cesar Bandeira - que pertence,
com muita honra, ao nosso partido - traz muitas ino
vações, principalmente sobre éssa viâhilidade eco
nômico-financeira do novo Município a ser criado.

Em seguida, Sr. Presidente, a consulta prévia
não será feita apenas no distrito a ser emancipado,
mas a população do Município também será consult
ada se de~eja essa emancipação.

Por isso, Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB re
comenda o voto sim.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ..
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB não
poderia deixar de votar sim, porque ente~demos que
essa é a verdadeira reforma do Estado. E uma irres
ponsabilidade a farra de Municípios que foi feita nes
te País.

O Partido Socialista Brasileiro vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação. A Mesa solicita aos Srs. Deputados que indi
quem seus códigos, para que se proceda à votação
da matéria.

(Processo de Votação)

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB ....: SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão



Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Gervásio Oliveira - PSe - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim

O Sr. Ronaldo Perim, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
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O SR. ANTÔNIO AURELIANO - Sr. Presiden- O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
te, peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
V. Exª a palavra. palavra V. EXª

O SR. ANTONIO AURELIANO (PSDB - MG. O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a visão do orador.) - Sr. Presidente esta Liderança do
todos os companheiros do PSDB que venham ao PSDB acompanlla com preocupação a morosidade
plenário e votem sim. com que os votos vão aparecendo no painel e solici-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- ta, portanto, aos Deputados do partido que acorram
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim. ao plenário e votem sim.

O SR. BASrLIO VILLANI (Bloco/PPB - PRo O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, os te, peço a palavra pela ordem.
progressistas liberais do Bloco PPB/PL, votamos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
sim. EXª a palavra.

Estamos estranhando o número de Parlamen- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
tares registrado no painel, pois a presença na vota- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
ção anterior foi enorme. Pedimos a todos os Deputa- co PFUPTB recomenda o voto sim, bem como faz
dos que compareçam. É de suma importância esta um apelo aos nobres pares presentes nas diferentes
votação. dependências da Casa para que acorram imediata-

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP. mente ao plenário, pois estamos em pleno período
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco e de votação nominal pelo sistema eletrônico de maté-
o PMDB recomendam o voto sim. ria da mais alta importância.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim. encerrada a votação.

O SR. EDSON SOARES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
peço a palavra pela ordem. dência vai proclamar o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem VOTARAM:
V. Exll a palavra. SIM - 361

O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem NÃO - 17
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ABSTENÇÃO - 2
sim. TOTAL - 380

É aprovado a proposta de emenda a constitui
ção nº 41/91.

A Matéria retoma à Comissão Especial para
elaborar a redação do segundo tumo.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, aviso aos compa
nheiros do PT que estão chegando agora ao plená
rio que o voto é sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência apela aos Srs. Deputados que compareçam
ao plenário, a fim de participar da votação pelo siste
ma eletrônico.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, in
cluindo progressistas e liberais, recomenda o voto
sim.
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Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim
Elcione Bamalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Cláudio Chaves - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim

_.Luiz Femando - PSDB - Sim
Paudemey Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - POT - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

João Maia - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco - PPB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Sim

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo :- Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
-Etiseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Heraldo Saboia - PT - Sim

Sim

Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco- PFL - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSOB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB - Sim
José Linhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Sim
Leônidas Cristina - psoa - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMOB - Sim
Pimentel Gomes - PSOB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSOB - Sim

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSOB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMOB - Não
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Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Corrêa - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

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

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN .:.- Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
PedrG Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beta Lelis - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim

Haroldo Lima - PCdoB -:o.Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - Bloco - PPB - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL- Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim



Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
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Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim Milton Temer - PT - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim Miro Teixeira - PDT - Sim
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim Sérgio Arouca - PPS - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim Vanessa Filippe - PSDB - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim São Paulo

Philemon Rodrigues - BJo~o - PTB - Sim Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim Alberto Goldman _ Bloco - PMDB - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim Aldo Rebelo _ PCdoB _ Sim
Ronaldo Per~m - Bloco -.PMDB - Sim Almino Affonso _ PSDB _ Sim

Sal1~ra Sta~lng - PT - Sim. Aloysio Nunes Ferreira _ Bloco - PMDB _ Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim Antônio Carlos Pannunzio _ PSDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim Antônio Kandir _ PSDB _ Sim
T~lde~ Santi~g.o - PT - Sim. Arlindo Chinaglia _ PT - Sim
Vlttono Medloll - PSDB - Sim Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim Arnaldo Madeira _ PSDB _ Sim

Espírito Santo Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim

Adelson Salvador - Bloco - PMDB- Sim Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
João Coser - PT - Sim Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim Celso Daniel - PT - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim Celso Russomanno - PSDB - Sim
Luiz Durão - PDT - Sim Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Nilton Baiano - BI9CO - PPB - Sim Cunha Bueno - Bloco - PPB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim Duilio Pisanescchi - Bloco - PPB - Sim

Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Rio de Janeiro Eduardo Jorge - PT - Sim

Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genuíno - PT - Sim
José Machado - PT ....: Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB - Sim
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Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaidi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB- Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Sim
Dilso Sperafiéo -Bloco - PMDB - Sim
Marilu Guimarães - BlocO - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - Bloco - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
Femando Ribas Carli - Bloco - PMDB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Abstenção
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
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Ezídio Pinheiro - PSDB -- Sim
Fetter Junior - PSDB - Sim
.Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT- Sim-
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. MilTON TEMER - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. MilTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, queria fazer uma comu
nicação à Casa. Conseguimos, depois de pressão
da maioria governista sobre Parlamentares de sua
base, a retirada de assinaturas do projeto de resolu
,ção que pede prioridade para o requerimento de ins
talação da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Sistema Financeiro.

Do êxito dessa base governista de submeter a
maioria à retirada de assinatura, nós recompusemos
o quorum mínimo. O projeto de resolução de minha
autoria e dos Deputados Ivan Valente e José Pimen
tel readquire quorum que lhe dá o direito de tramita
ção. Espero que ele venha em breve para este ple
nário para ser decidida a prioridade dessa CPI.

O SR. BASíliO' VILLANI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. BASíLIO VllLANI (Bloco/PPB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa
zer uma comunicação de liderança a pedido do Pre
sidente da Comissão Mista de Planos e Orçamento,
Deputado Sarney Filho.

Teremos uma reunião amanhã na Comissão

Mista de Planos e Orçamentos, às 1Dh3Dmin, com a
presença do Andrea Sandro Calabi e do Secretário
de Planejamento para discutir a LDO. Temos tido di
ficuldades para obter quorum. Peço, por isso, o
comparecimento dos seus membros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
Mesa, o seguinte Requerimento:

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Intemo da Casa, urgência para tramitação do
Projeto de Lei nº 1.417,de 1996, de autoria da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar a situação dos bingos no Brasil, que dispõe so
bre o jogo de bingo e dá outras providências.

Sala das Sessões, 5 de março de 1996. - Zu
laiê Cobra, Vice-Líder do PSDB - José Aníbal, lí
der do PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPTB - Michel Temer, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSUPMN/PSC 
Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT - Sandra Star
Iing, Líder do PT - Sérgio Miranda, Líder do
PCdoB - Odelmo Leão, Líder do Bloco Parlamentar
PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se to
dos estiverem de acordo, permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

EXª a palavra.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pediria a
V. EXª que ficasse registrado o meu voto sim na vo
tação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não. Constará em ata, nobre Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Nos termos do art. 155 do Regimento Intemo,
requeremos Urgência para apreciação do Projeto de
Lei nº 1.786, de 1996, de autoria do Poder Executi
vo, que acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº
9.114, de 17 de outubro de 1995, que dispõe sobre
a transferência de Oficiais entre os diversos Corpos
"e Quadros de Oficiais da Marinha.

Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. - Luiz
Carlos Santos, Líder do Governo Inocêncio ,Oli-
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veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB - Ayr- ços de cartório na lista de serviços anexos à Lei
ton Xerez, Vice-Líder do PSDB - Geddel Vieira Complementar n9 56, de 15 de dezembro de 1987.
Lima, Líder do Bloco Parlamentar, ÁTILA LINS - Projeto de lei que dispõe sobre a
PMDB/PSD/PSUPMN/PSC - Gerson Peres, Vice- criação de Centros de Educação Ambiental.
Líder do Bloco Parlamentar, PPB/PL - Sérgio Mi- VALDIR COLATTO - Projeto de lei que estabe-
randa, Líder do PCdoB - Matheus Schmidt, Líder lece critérios para construção de estacionamentos
do PDT - Sandra Starling, Líder do PT. públicos, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. HAROLDO LIMA - Requerimento de informa-
Deputados que o aprovam, permaneçam como se ções ao Ministério do Estado-Maior das Forças Ar-
acham (Pausa.) madas sobre o papel reservado às Forças Armadas

Aprovado por unanimidade. no Programa de Ação Nacional Antidrogas.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a MARQUINHO CHEDID - Requerimento de in-

Mesa o seguinte requerimento: formações ao Ministério da Fazenda sobre o mon-
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara tante dos prêmios prescritos, nos últimos três anos,

dos Deputados, bem como sua destinação, por modalidade de loteria
Nos termos do artigo 155, do Regimento Inter- ou concurso de prognóstico explorado pela Caixa

no, requeremos urgência para apreciação do Projeto Econômica Federal.
de Lei nQ 1.087, de 1995, de autoria do Poder Exe- CUNHA BUENO - Requerimento de informa-
cutivo, que dá nova redação a dispositivos da Lei nQ ções ao Ministério da Justiça sobre denúncias de
6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre pagamentos de propinas a membros do Poder Exe-
o Estatuto dos Militares. cutivo pela montadora de automóveis Fiat.

Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. - Luiz Requerimento de informações ao Ministério
Carlos Santos, Líder do Governo - Inocêncio Oli- dos Transportes sobre atividades da Rede Federal
veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB - Ayr- de Armazéns Gerais Ferroviários S. A. - AGEF.
t~n Xerez,. Vic~-Líder do PSDB - Geddel Vieira. Requerimento de informações ao Ministério da
Lima, Vlce-Llder do Bloco Parlame~tar Fazenda sobre assistências de Iiquidez concedidas
P~DB/PSD/PSUPMN/PSC - Gerson ~er~s, ~Ice- pelo Banco Central do Brasil e sobre utilização de
Llder ,do Bloco Parlamentar PPB/PL - S~rglo ,Mlran- recursos do Programa de Estímulo e Reestruturação
tia, Llder do PCdoB - Matheus Schmldt, Llder do do Sistema Financeiro Nacional _ PROER.
PDT - Sandra Starling, Líder ~o PT. CIRO NOGUEIRA _ Projeto de lei que dispõe

O SR. PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Os Srs. sobre a autorização do assinante do serviço telefôni-
Deputados que o aprovam, permaneçam como se co para o acesso aos serviços prestados por meio
acham. (Pausa.) . . do prefixo 900.

Aprovado por unanimidade. . FRANCISCO DORNELLES E ANTONIO KAN-
O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa DIR - Projeto de lei que altera a lei que cria meca-

a cadeira da presidência, que é ocupa pelo nismos de fomento à atividade audiovisual, e dá ou-
Sr. Ronaldo Perim, iQ Vice-Presidente. tras providências.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Apre- FAUSTO MARTELLO - Requerimento de infor-
sentação de Proposições. mações ao Ministério da Aeronáutica sobre obras nos

Os Senhores Deputados que tenham proposi- aeroportos internacionais de Guarulhos, Estado de
ções a apresentar poderão fazê-lo. São Paulo, e do Galeão, Estado do Rio de Janeiro,

Apresentam proposições os Senhores: UBALDINO JÚNIOR E OUTROS - Proposta
AGNELO QUEIROZ - Projeto de lei que altera de emenda à Constituição que insere o § 5Q no art.

a redação do art. 63 caput e § 1Q da Lei nQ 8.245, de 125, dispondo sobre a eleição dos Presidentes dos
18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locaçõ- Tribunais de Justiça dos Estados.
es dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela JÚLIO REDECKER E OUTROS - Requerimen-
pertinentes. to ao Presidente da Câmara dos Deputados da apr~-

Projeto de lei que estabelece exigências para ciação, em regime de urgência, do Projeto de Lei n!!
obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Ha- 1.406, de 1996.
bilitação, em todo território nacional. SANDRO MABEL - Projeto de lei que autoriza

Projeto de lei complementar que inclui os servi- realização de provas para obtenção de Carteira Na-
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cional de Habilitação para cidadãos analfabetos aci- ROMEL ANíZIO E OUTROS - Requerimento
ma de 25 anos de idade, e dá outras providências. ao Presidente da Câmara dos Deputados de tramita-

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio ção, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº
do Ministério da Educação e do Desporto, de inser- 1.612, de 1996, que revoga o art. 75 da Lei nº 9.100,
ção, no material didático distribuído pela Fundação de 1995, que estabelece normas para a realização
de Assistência ao Estudante - FAE -, de informaçõ- das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e
es referentes aos principais biomas nacionais. dá outras providências.

MAX ROSENMANN - Projeto de lei que dispõe JAIME MARTINS - Projeto de lei complemen-
sobre a identificação criminal dos indiciados pela tar que define na forma da alínea a do inciso X do §
prática de crimes hediondos. 2º do art. 155 da Constituição Federal, os produtos

LIMA NETTO - Projeto de lei que dispõe sobre semi-elaborados que podem ser tributados pelos Es-
o contrato de trabalho por prazo determinado, e dá tados e Distrito Federal, quando de sua exportação
outras providências. para o exterior.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos MILTON TEMER E OUTROS':" Projeto de re-
Deputados de apensação do projeto de lei que dis- solução que institui Comissão Parl.amentar de Inqué-
põe sobre o contrato de trabalho por prazo determi- rito destinada a investigar as relações do Banco
nado, e dá outras providências, de autoria do reque- Central do Brasil com o sistema financeiro privado.
rente, ao Projeto de Lei nº 1.724, de 1996, do Poder ZAIRE REZENDE - Projeto de lei ,que revoga
Executivo. os incisos 11 e 111 do art. 475 da Lei nº 5.869, de 11

ARY KARA - Projeto de lei que destina os prê- de janeiro de 1973, que institui o Código de Proces-
mios prescritos da Loteria Federal aos Municípios so Civil.
onde se deu a premiação. EDUARDO JORGE - Projeto de lei que proíbe

ZULAIÊ COBRA - Projeto de lei que altera a o uso do Metil-Tercil-Butil-Éter -'MTBE - como aditi-
redação do art. 554, do Código de Processo Civil, vo à gasolina distribuída e comercializada no Brasil.
que dispõe sobre a sustentação oral de recursos. ERALDO TRINDADE - Requerimento de infor-

Projeto de lei que altera dispositivo do Código mações ao Ministério de Minas e Energia sobre as
de Processo Civil referente aos prazos para a reali- empresas distribuidoras de combustíveis fiscaliza-
zação dos atos processuais. das, pelo Departamento Nacional de Combustíveis -

SEVERINO CAVALCANTI - Requerimento de DNC -, acusadas de emissão de notas fraudulentas
informações ao Ministério da Fazenda sobre o cum- com a finalidade de receber subsídios ao frete de
primento pelas empresas de capitalização das nor- combustíveis.
mas da Superintendência de Seguros Privados - NILMÁRIO MIRANDA - Requerimento ao Pre-
SUSEP. sidente da Câmara dos Deputados de realização de

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de sessão solene, em 28 de agosto de 1996, às 10 ho-
informações ao Ministério das Comunicações sobre ras, para homenagear a passagem do 17º aniversá-
o contrato original firmado entre a Nec do Brasil e a rio da Lei da Anistia.
Telepar, referente à implantação da telefonia móvel HERCULANO ANGHINETTI - Requerimento
no interior do Estado do Paraná e sobre dispensa de de informações ao Ministério da Fazenda sobre pro-
licitação, aditamentos contratuais, empréstimos, postas apresentadas à Superintendência de Segu-
dentre outros aspectos, mencionados em atas da ros Privados - SUSEP - para compra das segurado-
Embratel e da Telebras. ras e entidades de previdência privada do Grupo

Requerimento de informações ao Ministério do CNPP.
Planejamento e Orçamento, por intermédio do Ban- Requerimento de informações ao Ministério da
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e So- Fazenda sobre propostas apresentadas ao Banco
cial- BNDES - para prestar informações acerca dos Central do Brasil para compra das seguradoras e
valores referentes às cinqüentas maiores remunera- entidades de previdência privada do Grupo GNPP.
ções pagas pela instituição. INÁCIO ARRUDA - Projeto de lei que regula-

NELSON MARCHEZAN E OUTROS - Reque- menta os serviços de distribuição de gás combustí-
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de vel canalizado, na forma dada ao § 2º do art. 25 da
aJ?!..eciação, em regime de urgência, do Projeto de Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº
Lei nº 1.487, de 1996. 5, de 1995.
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MARCELO TEIXEIRA - Projeto de lei que dá
hova redação ao § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social, e dá outras providências.

GERSON PERES E OUTROS - Recurso ao
Presidente da Câmara dos Deputados contra deci
são da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação que aprova o Substitutivo ao Projeto de Lei nº
490, de 1995, de autoria do Deputado Regis de Oli
veira.

ELlSEU PADILHA - Indicação ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, de
prorrogação do prazo para apresentação da declara
ção do Imposto de Renda de 1996.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço ape
nas uma breve comunicação: graças ao trabalho
simplesmente fantástico, do ponto de vista jurídico,
do Dr. Walmor Giavarina e também de Edmar Gon
zaga Neto, o Tribunal Superior Eleitoral anulou a de
cisão que tentava cassar o mandato deste Parla
mentar e de outros.

Estamos agradecidos e solicitamos a V. Ex!!
que autorize a divulgação dessa comunicação no
jOl"flal Hoje na Câmara e também no Programa A
Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. Luís BARBOSA - Sr., Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. Luís BARBOSA (Bloco/PPB - RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de registrar meu voto sim na votação anterior, já que
no nosso Estado foram criados cinco Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica
registrado, Deputado.

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PPB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria
consignar meu voto sim na votação nominal anterior
sobre a emancipação dos Municípios.

O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (Bloco/PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar,
da tribuna desta Casa, o assassinato do Prefeito da
cidade de Altos, Estado do Piauí, César Leal. Ele foi
brutalmente assassinado por pistoleiros profissio
nais, dia onze passado, quando se encontrava em
sua casa com sua família. Quero registrar esse la
mentável acontecimento e enviar à família do Prefei
to assassinado as condolências desta Casa e deste
Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vai-se
passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Átila Lins, pelo Bloco Par
lamentar PFUPTB.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, a ameaça de um golpe militar no Paraguai
não parece ainda afastada, segundo as mais recen
tes informações vindas da capital do vizinho país. O
episódio, apesar de alguns gestos burlescos das
partes envolvidas, representa sério risco de um re
trocesso político com o retomo do militarismo e a
ruptura do Estado de Direito, circunstância não mais
tolerada pelos países latino-americanos.

O Brasil, tradicional parceiro do Paraguai nas
áreas econ9mica e cultural, acompanha com grande
preocupação o desdobrár de mais esse drama im
pingido ao povo guarani pela insensatez de homens
habituados aos apelos à força nas situações em que
diálogo seria sempre a melhor saída.

Depois que o Paraguai optou pela democracia
e ingressou no rol das Nações que passaram a res
peitar os direitos humanos e políticos, a América do
Sul passou a desfrutar de merecido conceito no con
certo das Nações civilizadas.

Em conseqüência 'desse novo e auspicioso es
tágio, o Paraguai ingressou no Mercosul, ao lado do
Brasil, da Argentina e do Uruguai, vindo somar com
suas potencialidades econômicas o mais promissor
instrumento de que os países-membros poderão se
valer para romper, em definitivo, os grilhões secula
res do subdesenvolvimento.

Desejo, na oportunidade, expressar minha soli
dariedade, com posição firme de nossa Chancelaria
diante da insólita agressão à autoridade constituída
de Assunção. Idêntica posição também assumiram
as chancelarias dos demais países do Mercosul, fato
da maior importância já que traduz um posiciona-
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mento político desse organismo voltado para o de- A falta de incentivos federais, de sensibilidade
senvolvimento integrado do continente. Tal reação e preocupação dos Poderes da República com o
significa que vivemos em outros tempos e que não Nordeste brasileiro também atingem, e muito, a Ba-
há mais espaço para as quarteladas bufas e os as- hia prejudicando, inegavelmente, o desenvolvimento
saltos armados ao poder. socio-econômico da população baiana. Esse fato

Acredito no desfecho conciliador e que nas compromete sensivelmente o ensino no Estado da
próximas horas o Paraguai retorne à plena normali- Bahia.
dade institucional. Tenho certeza de que essa é a O Governo Federal ignora a necessidade de in-
convicção predominante nas esferas oficiais dos paí- vestimentos não só no Nordeste, mas também nas
ses amigos dessa pujante nação que aspira também suas Universidades Federais que estão sobreviven-
a galgar os caminhos da prosperidade e da paz so- do precariamente diante da grave crise financeira
cial. que se abate sobre elas. Dentre essas universida-

Era o que tinha a dizer. des está a UFBA que, de forma alarmante, encontra-
o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- se em situação financeira penosa devido a esse

cedo a palavra ao nobre Deputado Coriolano Sales, desdém e discõiminação dos Poderes Federais em
pelo PDT. relação às necessidades primordiais dos nordesti-

O SR. CARIOLANO SALES (PDT - BA. Pro- nos, principalmente dos baianos qu.e contam ape-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e nas com uma universidade federal, enquanto o Es-
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fazer um tado de V. Exª, Sr. Presidente, Minas Gerias, ga-
registro acerca do cinqüentenário da Universidade Iharda e orgulhosamente conta com seis universi-
Federal da Bahia, ocorrido recentemente no dia 8 de dades federais, sem falar nos diversos cursos fe-
abril. derais espalhados pelo interior do importante Esta-

Trata-se de uma universidade pioneira no Esta- do mineiro.
do da Bahia, a UFBA, criada em torno da Faculdade É com firmeza que protesto pela necessidade
de Medicina da Bahia e do seu então Diretor, Reitor de destinação de verbas para os setores funda-
Edgard Santos. É a única Universidade Federal da mentais do País, a fim de que seja possível a
Bahia. reestruturação do Nordeste e, sobretudo, neste

Enorme é a importância da UFBA para a Ba- momento, das Universidades Federais e, em parti-
hia, não só por ser a única Universidade Federal do cular, da Universidade Federal da Bahia, que co-
Estado, mas também por prestar fundamentais ser- memora o seu cinqüentenário neste mês de abril e
viços para a sociedade baiana e, por que não, para tão bravamente luta contra a crise que há tempos
a sociedade brasileira, como formar profissionais vem atravessando.
nas diversas áreas, produzir e incentivar estudos e Manifesto minha alegria pelas comemoraçõ-
pesquisas com o intuito de resolver, principalmente, es dos 50 anos da Universidade Federal da Bahia
os problemas e anseios regionais e tantas outras e pela coragem e força com que vem enfrentando
significantes contribuições nos campos culturais e o descaso do Governo Federal e lutando pela ex-
sociais. Durante muitos anos, foi a única universida- pansão dos seus cursos para melhor formar profis-
de na Bahia. sionais aptos para o mercado baiano e para o na-

Não esquecendo do triste fato de a Bahia re- cional.
gistrar números lamentáveis em termos de ensino, Era o que tinha a dizer.
muito distantes dos níveis desejáveis até mesmo O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
quando comparada ao restante do Nordeste, a Ba- cedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda,
hia fica entre os últimos lugares em números de es- que falará pelo PCdoB.
tudantes matriculados percentualmente na Universi- O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
dade a cada mil habitantes, acima apenas do Mara- revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente
nhão e do Piauí. Contando com menos de 50 mil gostaria de informar que estou encaminhando à
estudantes de nível superior a UFBA vem desempe- Mesa desta Casa projeto de lei que regulamenta os
nhando, apesar disso, o importante papel, junto à serviços de distribuição de gás combustível canali-
sociedade baiana, de abrigar grande porcentagem zado, na forma dada ao § 2º do art. 25 da Constitui-
desses jovens, mesmo com a crise financeira que ção Federal pela Emenda Constitucional nº 5, de
tem enfrentado e a lutar pela melhoria da qualidade 1995.
de seus cursos e pesquisas. . O texto que buscamos produzir, Sr. Presidente,



És o avesso do avesso,
do avesso do avesso,
(Caetano Veloso).

Na realidade atual, marcada pela intensa corri
da tecnológica, os países e os setores produtivos
que não se atualizam perdem ou tem reduzida a sua
competição nos mercados nacionais e internacional.
Ficam, portanto, ameaçados de retomarem à condi
ção de simples exportadores de matérias-primas e
de produtos agropecuários. Hoje o desenvolvimento
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tem como objetivo central proteger a empresa nado- sam ó' lucro nem agem exclusivamente se-
nal e o caráter soberano de nosso País. gundo os critérios de mercado".

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Brasil Diante de interesses confessos impõe-se o de-
vive hoje um momento muito delicado. As classes di- safio da implementação de políticas públicas apon-
rigentes cobertas pelo manto diáfano da fantasia, do tando para uma outra perspectiva, mesmo dentro
delírio e do entreguismo, conformadas com um sta- dos marcos do capitalismo. O caminho vislumbrado
tus menor para o nosso País no cenário internacio- é o de resgatar o conceito de público que se funda-
nal, já admitem, pelo menos implicitamente, que o menta da acessibilidade, eficiência e transparência.
País deve abrir mão de seu destino natural de nação Os apologistas do livre mercado afirmam que
política e economicamente independente. este é o caminho do paraíso. Mas é isto que dizem

As premissas contidas no chamado Consenso dos fatos? É isto que mostra a crua realidade? Qual
de Washington foram docilmente incorporadas por tem sido o resultado prático da aplicação de políticas
grande parte das elites políticas, empresarias e até neoliberais nestas últimas décadas?
intelectuais do Brasil. O receituário neoliberal pas- A verdade é que nem a propaganda, nem toda
sou a fazer parte do discurso, e o que é pior, da a brutalidade que se abatem sobre os trabalhadores
ação concreta dessas elites. Vale dizer que os capi- e os povos, conseguem encobrir que a reação neoli-
tães da indústria paulista através da FIESP, endos- beral é um fracasso. Não trouxe a prosperidade pro-
sam, sem ressalvas, a sugestão de volta ao passa- metida. Ao contrário, atirou milhões de homens e
do, de inversão do processo nacional de industriali- mulheres ao desemprego e ampliou exponencial-
zação. É como se a vocação do Brasil, no limiar do mente a pobreza e a desigualdade social.
século XXI, pudesse voltar a ser a de exportador de A reforma constitucional em curso é ousada
produtos primários como foi até a década de 50. pelas classes dominantes para esculpir o Estado a

A mfl.rca patenteada de nosso tempo é a ofen- sua imagem e semelhança.
siva numa escala nunca vista das idéias políticas Primeiro golpearam ferozmente dispositivos de
neoliberais. Nesse sentido, os diversos governos caráter nacional inseridos no Capítulo da Ordem
brasileiros têm sempre representado muito bem o Econômica, fragilizando ainda mais as defesas da
papel de porta-vozes das classes dominantes, coop- Nação frente a concorrência predatória dos oligopó-
tando as massas ou ignorando-as completamente, Iios das nações imperialistas na economia globaliza-
na medida dos interesses da reprodução do capital. da. O próximo objetivo é exatamente fulminar as ga-

No bojo da definição neoliberal está embutida a rantias sociais do texto constitucional em nome da Ii-
visão de que políticas públicas são as que não dão vre coexistência entre capital e trabalho.
lucro, e, portanto, estão fora da lógica dos critérios Com a reforma do Estado e a privatização dos
de mercado. Como conseqüência dessa reformula- serviços essenciais, que passam a ser regidos pelo
ção de políticas públicas, temos ouvido repetidas ve- critério de lucros pela iniciativa privada, os desem-
zes a afirmação de que o Estado deve abandonar pregados, sem condições para pagá-los ficam des-
suas atividades de agente produtivo e desmantelar o protegidos, flutuando como párias nas metrópoles.
serviço público. Com este raciocínio pretende-se jus- ConsideralJdQ a experiência histórica das naçõ-
tificar a privatização das estatais e a tese do Estado es, veremos que ela aponta para a constatação de
mínimo. que o desenvolvimento cultural é antes um pressu-

O Ministro da Administração e Reforma do Es- posto que uma conseqüência do desenvolvimento
tado, Luiz Carlos Bresser Pereira, em artigo publica- econômico.
do no jornal Correio Braziliense, de 11-1-95, revela
nova estratégia política:

"... É necessário reduzir o núcleo do
próprio aparelho do Estado. Para isso, en
tretanto, a arma principal não é apenas a da
privatização. Esta é fundamental para trans
ferir para o setor privado as atividades volta
das para o mercado. Há uma segunda arma,
que é o desenvolvimento das organizações
públicas não-estatais, das organizações vol
tadas para o interesse público, que não vi-
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científico e tecnológico comanda as mudanças e o é pior do que o de muitos países com nível de renda
ritmo de desenvolvimento de forma abrupta e expo- per capita similar (quadro 1), persistindo tal quadro,
nencial. O poderio econômico das nações passou a não teremos como corrigir as gravíssimas distorções
ser, então, derivado do seu patrimônio educacional, econômicas e culturais que comprometem o nosso
científico e tecnológico. No mundo de hoje, tem po- futuro como nação.
der quem tem conhecimento. O que esperar de uma sociedade como a bra-

A política educacional imposta pelo projeto sileira em que 20% de sua população não sabe ler
neoliberal caracteriza-se como profundamente per- nem escrever, onde o nível médio de escolaridade é
versa e nefasta aos interesses da maioria da popula- de apenas 3,9 anos de estudo; o ensino básico está
ção brasileira. Essa política tem gerado a exclusão em colapso (quadro 2); dos indicadores de repetên-
de milhões de crianças da escola, e tem sido inca- cia nas oito primeiras séries do 1Q grau projeta um
paz de resolver o grave problema de jovens e adul- futuro trágico para as novas gerações (quadro 3), a
tos analfabetos. Não é sem motivos que o Brasil estrutura curricular do ensino colegial e superior é
possui um dos mais baixos índices mundiais de alu- muitas vezes inadequada às condiçõ"es socio-econô-
nos que atingem a 5ª série do 1Q grau. Apenas 16% micas da maioria absoluta do corpo discente, e
dos alunos matriculados na 1ª série conseguem che- 61,2% da população economicamente ativa vive
gar ao 2Q grau. com uma renda inferior a dois salários mínimos; os

Essa situação décorre" de umâ série de fato- 10% mais ricos controlam 53,2% da renda nacional,
res. O baixo investimento em educação constitui- enquanto os 50% mais pobres detêm somente
se uma das principais causas. A aplicação de ape- 10,4% (quadro 4).
nas 3,7% (1995) do PIB na educação coloca o A desnutrição crônica atinge 15% da popula-
Brasil, segundo dados da Unesco, no 80º lugar.en- ção infantil, enquanto 41% dos pobres recebem ape-
tre os países do mundo inteiro. Os salários dos nas 20% dos gastos públicos e benefícios sociais, e
professores também são dos mais baixos. Ao in- as famílias de maior renda absorvem 34% do total
vés de resolve esta questão, o Governo rompe desses gastos, embora representem apenas 16% da
com acordo firmado por ocasião do Plano Decenal população.
de Educação, não oferenda valores compatíveis Este diagnóstico revela a absoluta falta de prio-
com o trabalho docente. ridade dos governos, nos diversos níveis, com a

O ensino superior vem sendo igualmente sub- educação brasileira, gerando o sucateamento das
metido a drásticas restrições orçamentárias, sendo escolas e universidades públicas e, como conse-
atingido em sua autonomia e capacidade de produ- qüência, a baixa qualidade do ensino.
ção científica e tecnológica, com o evidente objetivo A política adotada pelo Governo brasileiro, a
de acabar com a sua gratuidade. A comunidade exemplo de diversos países latino-americanos, tem
científica e acadêmica brasileira continua sob pres- como eixos norteadores a privatização, a descentra-
sões. A discussão atual sobre a reforma do sistema Iização e assistencialismo através de ações emer-
previdenciário é acompanhada de ameaças de per- genciais. Essa política nefasta vem sendo introduzi-
das de direitos e benefícios. Em pouco menos de aa a partir de agências como o Banco Mundial e o
um ano, o corpo docente das universidades federais Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
foi reduzido a 75% do existente. Alguns departamen- cujas orientações visam obter o ajuste neoliberal,
tos acadêmicos sofreram perdas de 60 a 70% do descomprometendo-se com o atendimento das de-
seu corpo docente. mandas sociais da maioria da população. Tais medi-

A PEC nQ 233-A, de 1995, do Poder Executivo, das vêm se concretizando através da implantação
ao propor a supressão do art. 60 das Disposições de exames, que pretendem avaliar a educação na-
Transitórias da Constituição Federa', que determina cional, da reforma curricular, da reorganização do
à União a aplicação de metade dos 18% das recei- ensino técnico, das parcerias com empresas priva-
tas de impostos para eliminar o analfabetismo "e de- das, da perda da autonomia universitária, entre ou-
senvolver o ensino, agrava ainda mais esta realida- tras iniciativas.
de, ao propor a criação do Fundo de Desenvolvi- O Ceará real é assim...
mento de Ensino Básico e Valorização do Magisté- Enquanto os homens exercem
rio, reduzindo o gasto aluno/potencial de R$621 ,55 seus podres poderes, morrer e
para R$300,00 por aluno durante um ano letivo. matar de fome, de raiva e de

O desempenho do Brasil no setor educacional sede são tantas vezes gestos naturais.
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(Caetano Veloso)
O documento do Governo do Estado do Ceará

intitulado Plano de Desenvolvimento Sustentável
1995-1998 afirma: Embora os indicadores econômi
cos do Estado do Ceará em período mais recente
evidenciem desempenho acima dos padrões nacio
nais e regionais, o aumento de riqueza e de renda
gerados não foi capaz, sob a ótica social, de produ
zir transformações significativas no perfil geral do
subdesenvolvimento estadual. Mais adiante asseve
ra: Com efeito, a análise dos principais indicadores
sociais mostram que as condições gerais de vida no
Ceará permanecem insatisfatórios se comparados
aos padrões vigentes nas regiões mais desenvolvi
das do País. No caso da educação, índice de analfa
betismo situa-se em 37,4% entre a população de 15
anos ou mais (...) Verifica-se que a evasão e a repe
tência mantêm-se, respectivamente, nos elevados
níveis de 13,5 e 15,5%.

Em publicação especial do jornal Gazeta Mer
cantil sobre o Ceará o ex-Governador do Ceará afir
mou: Num Estado onde o salário é fictício a educa
ção também o é.

Além da desigualdade da distribuição de renda
que prevalece no Estado, contribuem para perpetua
ção da pobreza os baixos níveis de qualificação de
mão-de-obra, e a própria incapacidade relativa de
geração de empregos. Por isso, a taxa de desem
prego aberto tem-se mantido durante os últimos
anos, em torno do elevado índice de 10% da popula
ção economicamente ativa.

Não sois máquinas
homens é o que sois.
(Charles Chaplin)

O mercado de trabalho no Ceará tem-se carac
terizado por uma feroz ampliação das atividades in
formais, que absorviam 53,76% da população ocu
pada no final de 1993 (ver quadro nº 5). Isto é expli
cado pelo alto nível de desqualificação da mão-de
obra, cujo potencial produtivo se encontra compro
metido pelo nível de analfabetismo. Os últimos da
dos censitários revelaram que a falta de instrução
formal atinge 35% dessa população no meio urbano,
e 70,6% no meio rural.

Podemos afirmar, com toda a indignação, que
as condições gerais de vida da população cearense
se encontram em níveis insatisfatórios, aquém dos
padrões nacionais, igualando-se, em muito casos, à
situação vigente nos países mais pobres do mundo.
O Ceará tem sido, na verdade, o laboratório do pro
jeto neoliberal pretendido para o Brasil. E assim so-

fre as mesmas conseqüências nefasta do neolibera
Iismo.

Através de uma bem montada operação publi
citária os neoliberais cearenses afirmam que o Esta
do saneou suas finanças, equilibrou seu orçamento
e passou a dispor de poupança pública para investi
mentos em infra-estrutura e incentivos à geração de
empregos.

Uma verdadeira política científica e tecnológi
ca requer combate sem trégua ao analfabetismo,
a prioridade ao ensino profissionalizante, a inte
gração das universidades com o setor produtivo e
principalmente, com o engajamento da empresa
nacional, com a qualificação dos recursos huma
nos, com a pesquisa, o desenvolvimento, e a ino
vação tecnológica - a empresa nacional só partici
pa com 7% dos recursos destinados à ciência e
tecnologia no Brasil, enquanto nos países desen
volvidos chega-se a 70%.

Segundo dados da Associação Brasileira de
Engenharia, nos países desenvolvidos a relação en
genheiro/técnico de nível médio é de 1/5. No Bra
sil, esta relação está invertida: 2/1, e no Ceará:
4/1, ou seja, temos 12.000 engenheiros para 3.000
técnicos, enquanto deveríamos ter 60.000 técnicos
de nível médio qualificados. Esta baixa densidade
é explicada pela predominância no País de indús
trias tecnologicamente atrasadas e pelo modelo de
industrialização baseado na substituição de impor
tações, com reserva de mercado, dispensando-se
de forma maldosa os esforços de pesquisa de de
senvolvimento tecnológico e de aprimoramento da
engenharia.

Com a recente aprovação da Lei de Patentes,
, isso, tende a se agravar, pois sua adoção traz uma
série de transtornos para a economia do País, per
turbando o sistema de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico nacional, por transformar de um momen
to para outro conhecimento que eram utilizados li
vremente e que tenham servido como base para ou
tras pesquisas em conhecimento protegidos, por
isso, proibidos de uso.

Enquanto a União Européia investe 2% de seu
PIB em ciência e tecnologia, e os EUA 2,9% a Amé
rica investe 0,45%. Mesmo assim, a América Latina
contribui para as publicações científicas mundiais
com 1,4% frente aos EUA. Apesar dos níveis iflferio
res de investimentos da América Latina, esta apre
senta uma taxa de produtividade entre montante de
investimento/produção científica superior a dos paí
ses desenvolvidos.



Atualmente a Escola Técnica Federal do
Ceará oferece os cursos de Edificações, Eletro
técnica, Estradas, Informática Industrial, Mecâni
ca, Química, Telecomunicações e Turismo, for
mando em média, por semestre, 328 técnicos
com mão-de-obra altamente qualificada (quadros
7, 8, 9). No processo de interiorização de suas
ações a Escola Técnica amplia sua atuação para
os Municípios de Juazeiro do Norte e Cedro.
(Quadros 10 e 11).

Saliento ainda, que recentemente a Escola
Técnica Federal do Ceará, recebeu, na cidade de
Curitiba, o Prêmio Habitat Scholl of Honours conferi
do pela Organização das Nações Unidas - ONU 
às escolas que se dedicaram à implantação de pro
jetos na área de habitação no ano de 1995, em fun
ção de trabalho desenvolvido no Ceará, onde o défi
cit deste setor chega aproximadamente a 500 mil
unidades.

O Estado do Ceará não pode abrir mão de rico
patrimônio, sob pena de estar aprofundando ainda
mais o fosso dos excluídos.
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A reforma da educação profissional - uma mor- lhos de administração, dos conselhos de ensino e
te anunciada. dos órgãos colegiados, ou seja, dos órgãos de ges-

tão, a participação efetiva da comunidade e das enti-
Quem quer manter a ordem? dades representativas dos egressos.
Quem quer criar desordem? Apesar de o Ministro da Educação, Sr. Paulo
(Titãs) Renato, afirmar na exposição de motivos que pre-

No dia 4 de março o Presidente Femando Hen- cede a mensagem governamental, que houve am-
rique Cardoso lançou o Ano Nacional da Educação pia discussão com a comunidade, esta ficou sa-
e, na ocasião, assinou Projeto de Lei nº 1.603/95 so- bendo da existência do projeto através da grande
bre a Educação Profissional, organização da Rede imprensa.
Federal de Educação Profissional. O Governo Federal, no intuito de atender a

Tal projeto de lei prevê mudanças significativas interesses extra-educacional propôs uma refor-
no atual sistema público de ensino-tecnológico do ma que, como discurso demagógico e falacioso
País (quadros 6 e 7), as quais, no nosso entendi- para atender às camadas populacionais de baixa
mento, o desestruturará de tal forma que em poucos renda, na verdade, provoca- a total desestrutura-
anos não haverá mais a oferta desse tipo de ensino, ção do ensino técnico-tecnológico do País, bem
em conseqüência não haverá também profissionais como a desregulamentação dos profissionais
capacitados a ingressar no mercado de trabalho, das áreas envolvidas, retirando do Estado a obri-
que a cada dia torna-se mais seletivo. gação de manter um ensino público .gratuito e de

O projeto de lei prevê ainda que os cursos téc- qualidade.
nicos devem ser complementares no ensino médio e Apesar de todas as tentativas de desmantelar
estruturados na forma de módulos que permitirão rá- as instituições de ensino público; de o Governo não
pida profissionalização. repassar os recursos devido à educação e de uma

Entendemos que a única maneira de estrutu- ampla campanha que busca éonvencer a população
ração do ensino técnico-tecnológico de qualidade de que o serviço público é incompetente, ineficaz,
é através do binômio formação geral formação téc- perdulário e ineficiente.
nica, pois o desenvolvimento do País necessita A Escola Técnica Federal do Ceará comemo-
cada vez mais de profissionais de conhecimentos ra seus 86 anos de existência com relevantes ser-
amplos e não específicos, já que na evolução tec- viços prestados no campo da Ciência e Tecnolo-
nológica o profissional de conhecimento vasto tem gia.
muito mais facilidade de adaptação ao mercado de
trabalho.

A modularização de um ensino tão específico
nada mais é do que a criação de um supletivo profis
sional que não conseguirá qualificar dignamente o
profissional, mas sim, pretende dar conhecimentos
superficiais e rápidos de um ofício, treinando mão
de-obra barata para servir os interesses do capital e
do neoliberalismo.

A modularização também estimulará o exercí
cio profissional de pessoas não habilitadas, desesti
mulará a formação técnica em toda a sua plenitude
e, sobretudo, não define quais as atribuições profis
sionais de seus egressos.

Com certeza a desestruturação do ensino téc
nico-tecnológico proposta pelo Govemo, tem como
pano de fundo a abertura dessa fatia de mercado
para as instituições particulares de ensino que, em
virtude da qualidade prestada pelos serviços públi
cos na educação tecnológica, ainda não consegui
ram emplacar nesse filão.

. .O projeto de lei é autoritário, exclui dos conse-
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QUADROS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

QUADRO -1
ÍNDICADORES DE EDUCAÇÃO PARA A AJvIÉRICA LATINA POPULAÇÃO

ADULTA

País PIE Per Capim Taxa de N° Médio Anos %DAPop. %daPop. %daPop.

(pPP$) 1989 Analfabetismo de Estudos ** Adulta Adulta Adulta.
* SIInstr. CIl°Gmu CIl°Grau.

Inoomp.: Completo

Argentina 4,310 5 8,7 6,0 32,0 34,6

Bolívia 1,531 22 4,0 48,6 28,5 28,5

Brasil 4,591 19 3,9 32,9 50,4 4,9

Chile 4,987 7 7,5 9,4 47,8 47,8

Colômbia 4,068 13 5,7 22,3 55,9 55,9

Costa Rica 4,413 7 7,1 16,1 49,1 17,8

Cuba 2,500 6 7,6 3,7 22,6 27,6

EI Salvador 1,897 27 4,1 30,2 60,7 34,1

Equador 3,012 14 5,6 25,4 17,0 34,1
..

Guatemala 2,531 45 4,1 54,7 27,1 8,6

Haiti 962 47 1,7 77,0 15,2 15,2

Honduras 1,504 27 3,9 33,5 51,3 51,3

México 5,691 13 4,7 18,5 20,2 20,2

Nicarágua 1,463 - 4,3 53,9 31,7 17,3-
Panamá 3,231 12 6,7 17,4 27,3 23,4

Paraguai 2,742 10 4,9 14,2 51,0 15,4

Peru 2,731 15 6,4 21,6 27,3 17,4

Rep. Domin. 2,537 17 4,3 40,1 41,6 4,3

Uruguai 5,805 4 7,8 9,9 36,7 29,6

Venezuela 5,908 12 6,3 23,5 47,2 47,2

Fonte: Uníted Nations (1992)
* Como porcentagem do total da população com 15 anos ou mais (1990)
*11< Para pessoas com cinco anos ou mais (1190)
Fonte: Rosane Mendonça. "Qualidade do ensino básico e igualdade de oportunidade".
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QUADRO 2

Quinta-feira 25 11269

Ensino básico no Brasil Popoulação brasileira
De 7 a 14 anos 27 milhões

Matrícula no ensino básico 22 milhões
Déficit de matrícula 5 milhões

Evasão escolar e repetência 5 milhões
Total 10 milhões

Crianças que completam a 8-. Série 15%
(% do total) -

Crianças cujas família recebem entre ~/4 a
1 sal.minino 11,3 milhões

Fonte:colljuntura economlCa (edições de JaneIrO a abnl de 1994)

QUADRO 3
NúMERO DE ALUNOS REPROVADOS POR sÉRIE.

REGIÃO

la 28 3- 4- 5- 6- J8 8-

N 181,509 77,205 52,357 31,467 52,213 26,642 15,255 8,068
SE 242,377 387,956 262,287 163,835 378,126 217,783 129,938 61,916
SU 135,780 108,150 72,667 63,418 116,164 72,598 42,645 21,109
CO 76,496 43,882 46,154 29,775 63,007 35,385 23,472 12,307
NE 741.636 354.211 230.072 147.173 209.178 113.691 , 76.104 43.459

Fonte:MEC/I991.

QUADRO 4
Distribuição da renda nacional nos anos 80

ANOS 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Faixa de
Renda
10%+ 0,9 0,9 0,8 0,7 1,0 0,7 0,6 0,6

Pobres

50%+ 13,0 12,6 12,5 12,0 12,5 11,7 11,1 10,4

Pobres

10%+ 46,6 48,1 48,1 48,8 48,8 49,0 51,2 53,2

Ricos

1%+ 13,4 14,0 13,7 14,1 15,2 14,5 15,1 17,3

Ricos

Fonte: IBGE/PNAD
obs.: a PNAD não foi realizada em 1982.
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QUADRO 5
INDICADORES SOCIAIS

Abril de 1996

Analfabetismo (1) 37,4% da população de 15 anos e mais
Taxa de escolarização (2) 75,8% da população escolarizável
Evasão 13,5% dos alunos matriculados
Coeficiente de mortalidade infantil (3) 7511.000 nascidos vivos
Coeficiente mortalidade materna (3) 150,711.000 menores de 1 ano
Abastecimento de água (4) 37,66% da população Estadual
Esgotamento sanitário(4) 6,85% da • - Estadu.l
Coleta de lixo (1) 42,82% do total de domiDcíIios
taxa de desemprego aberto (3) 9,73% daPEA(*)
Mercado Informal (3) 53,76% .• .- oculPBda.

Fontes: SEDUC, SESA, Assoe. Brasileira de engenharia sanitária. mGE e SINElCE
Elaboração: Iplance/projetoAridas. (1) Dados de 1991, (2) dados de 1994, (3) dados de 1993, (4) dados
de 1992, (*) PEA =População economicamente ativa.

QUADRO 6
NúMERos DE ALUNOS MATRICULADOS EM 1994.

Esc. AgrotéeniC8S 13..985
Esc. Técnicas 55.492
Cefet 16.856
Uned 11.862
Esc. Vinculadas 13.108

Total 113.303 (Alunos)
Fonte: SE1'vITEC

QUADRO 7
REDE FISÍCA FEDERAL DE ENS1NO MEDIO E TECNOLÓGICO.

ETF 19
EAF 44
UNED 36
VINe 30
CEFET 5

TOTAL 113

Fonte: SEMTEC -Dados, 1994.
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QUADRO 8
CONCLUDENTE DE 2°. GRAU E TÉCNICO DIPLOMADOS POR HABlLITAÇÃO

2° SEMESTRE/1995.

CllRSO CONCLUDENTE 2° TECNlCOS TOTAL
GRAU DIPLOMADOS

Edificações 30 20 50.
Eletrotécnica 28 14 45
Estradas 20 03 23
Informática Industrial 28 20 '·48 -
Mecânica 22 22 44
Quimica 15 06 21
TelecomU!ricações 27 24 51
Turismo 18 28 46

Total 188 140 328

Fonte: DDElETFCE

QUADRO 9

EXAME DE SELEÇÃO PARA 19951II - CURSOS REGULARES

CURSOS VAGAS INSCRITOS

DIURNO NOTURNO DIURNO NOTURNO
Edificações 60 O 438 O
Eletrotécnica 30 30 196 238
Estradas 60 O 250 O
Informática Industrial 30 O 557 O
Mecânica 30 O 215 153
Química 30 O 246 O
Telecomunicações 60 O 591 O
Turismo 30 O 374 O
Turismo(Especial) O 30 O 145

Total De Inscritos 3.403

Fonte: DDEIETFCE
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()lIADRO lI)

EX/\J.\:IE DE SELE<;'.\U F:\R.r\ 109:' rI - .W...v.EIRO DO ,\()RTE:CE

Abril de 1996

CURSOS \"AGAS I2'íSCRITOS
!

!'-.t:\.".llL·\ TARDE : ~[ANHA TARDE
. EDIFIC.\(OES ,::;0 ::;0 ::;7 , ... , 31
~1ECA~'ICA ::;0 :0 63 53

Fonte: DDE:ETFCE

. QUADRO 1I
EXAME DE SELEÇt\O PARA. 1996;1 - l !)''FD CEDRO'CE

CURSOS i VAGAS i INSCRITOS
i !

I

\ MANlL~\ TARDE : \'lANHA TARDE
Elelrot~cnJcn ' 65 () 114 ()

Mecâmca : (,5 () q.~ n

Fóntl.:: I'JOE.'ETFCE



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS Quinta-feira 25 11273

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a tão sendo exterminados fisicamente, existe um outro
palavra o Deputado Chico Vigilante, pelo PT. extermínio gradativo, que é feito no dia-a-dia, quan-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- do não se dá condições às pessoas que moram nas
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- periferias das grandes cidades. Milhares de pessoas
dos, quero falar dos trabalhadores sem terra deste morrem anualmente neste País vítimas da violência
País, assunto que realmente conheço. praticada nas periferias das grandes cidades. Há o

Muito se tem falado dos sem·terra. Algun!'; De- extermínio que ocorre em virtude dos baixíssimos
putados que não conhecem a realidade desse povo salários pagos aos trabalhadores. Temos o exemplo
têm usado os mais estapafúrdios argumentos contra dos servidores públicos federais, que estão em cam-
a luta desses trabalhadores. Alguns têm tentado ca- panha salarial, que estão lutando para ter o seu po-
racterizá-Ios como criminosos. der de compra recomposto. Mas, infelizmente, hoje,

Pretendo expor um pouco do que conheço da no dia nacional de mobilização desses servidores,
vida do campo no interior do meu País. quando mais de dez mil servidores públicos ocupa

ram a Esplanada dos Ministérios, em uma grande
Sou filho de lavradores. Vivi na roça até os 25 manifestação em defesa da reposição salarial, o que

anos de idade e conheço pelieitamente a situação ouvimos mais uma vez?
do campo brasileiro. Sei o quanto o trabalhador rural
é discriminado neste País e estou ciente da luta de- O Presidente da República dizer que não con-
senvolvida por essa classe que deseja exclusiva- cederá absolutamente nenhum centavo de reajuste

aos servidores.mente um pedaço de terra para produzir algo para o
sustento de suas famílias. Considero isso uma provocação, uma agres-

Assisti a um pronunciamento do Presidente da são a esses trabalhadores do serviço público.
Repllblica, pela televisão, feito em Porto Seguro, Mas a maior agressão contra os servidores pú-
que me envergonhou enquanto brasileiro, cidadão e blicos brasileiros, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
homem nascido e criado no interior do Brasil. O Pre- praticada pelo Sr. Presidente da República, ocorreu
sidente da República, o Príncipe Fernando Henrique na convenção do PSDB, na qual eu não estava mais
Cardoso, tratou os trabalhadores rurais de forma assisti pela televisão, realizada em uma dessas tri-
preconceituosa e discriminatória, chamando-os de bunas do Congresso Nacional, onde S. Exª respon-
coitados. Porém, não os denominou de coitados por sabilizou os servidores do Incra, dizendo que eles
não terem nada, mas com o propósito de discriminá- são os culpados por não acontecer a reforma agrária
los. Isso é inaceitável partindo de quem quer que no Brasil. O Presidente da República afirmar que por
seja, e mais ainda de um Presidente da República. causa da inoperância, da ineficiência e da preguiça
Portanto, é realmente uma situação grave. dos servidores públicos do Incra é que não se faz a

Ouvi um outro pronunciamento do Presidente reforma agrária, é transferir a responsabilidade do
da República em que dizia que agora, com o massa- crime para o mordomo. Se existe trabalhador no ser-
cre de Eldorado dos Carajás, a justiça deveria ser viço público que não trabalha - e até acho que eles
feita. Ora, estão matando trabalhadores rurais há têm motivo de sobra para andarem desanimados -,
anos. A cada semana, em todo o País, mata-se a na verdade, todos estão trabalhando, e trabalhando
mesma quantidade de trabalhadores rurais que ma- muito. Mas .se tem alguém que não trabalha, a legis-
taram em Eldorado dos Carajás. Na verdade, exter- lação em vigor dá direito ao Estado de mandá-lo em-
minaram aqueles trabalhadores. Ao invés de ficar di- bora. Não precisa o Presidente da República ficar
zendo que tem de prender, S. EXª, como mandatário aqui classificando os servidores públicos de um ban-
máximo da Nação, deveria tomar a iniciativa agili- do de desocupados, um bando de preguiçosos, acu-
zando, se for o caso, o envio de projetos a esta sando-os de boicotadores, de preguiçosos, que es-
Casa, conversando com o Judiciário, para que esses tariam até - pasmem, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
assassinos efetivamente parem na cadeia, porque o dos! - impedindo que mais recursos fossem Iibera-
que houve em Eldorado dos Carajás, sem dúvida dos para o Incra. Quer dizer, isso é jogar com a ig-
nenhuma, foi um extermínio, um massacre. E o mas- norância e com o desconhecimento da população,
sacre foi planejado porque a polícia encurralou e responsabilizando os servidores por tudo que não
cercou aqueles trabalhadores, não lhes deixando presta neste País. Mas isto não é de se estranhar,
outra alternativa a não ser fugir para as matas. pois em determinado momento da nossa história ad-

É bom que se diga, Sr. Presidente, que, além ministrativa e gerencial, quando havia um processo
dessa situação dos trabalhadores sem terra, que es- inflacionário, alguém já responsabilizou o chuchu
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pela alta da inflação. Portanto, não seria de se estra- Distrito Federal, que, num ato de coragem, posicio-
nhar que agora um outro Presidente e os atuais go- na-se claramente em defesa 9;:l .reforma agrária e
vernantes viessem responsabilizar os servidores pú- contra o massacre aos trabalhadores, lutadores, cor-
blicos por todas as mazelas acontecidas neste País. retos e honestos, que pagaram com a sua própria

Sr. Presidente, a verdade é que temos os me- vida na luta em defesa de um pedaço de terra. Fica
Ihores, os mais dedicados e mais corretos servido- o convite, o registro e o meu protesto contra aquele
res públicos, quem sabe, do mundo, porque estão massacre.
ganhando salários congelados há um ano e quatro Era o que tinha a dizer.
meses, tendo tudo aumentado: o valor da mensali- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a
dade escolar daqueles que têm filhos na escola, o palavra o próximo'orador inscrito, ilustre Deputado
condomínio, o aluguel, a passagem do ônibus, a tari- Hélio Rosas, pelo Bloco Parlamentar
fa de energia, água e telefone, as roupas e os ali- PMDB/PSD/PSUPMN/PSC.
mentos. Tudo subiu ao longo deste um ano e quatro O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
meses, mas os servidores continuam com o mesmo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, espero
salário, enquanto o Presidente da República, além que os Srs. Deputados ainda estejam em seus gabi-
de não lhes dar o reajuste, ainda tenta responsabili- netes, porque vou' reiterar o convite feito aos inte-
zá-Ios. grantes da Frente Parlamentar Sucroalcooleira.

Sr. Presidente, para concluir, gostaria de lem- Amanhã, às 10 horas, no Plenário nº 3, haverá reu-
brar mais uma vez que a situação dos servidores do nião. Virá a representante da Cetesb, da Secretaria
Executivo hoje é praticamente a mesma dos servido- do Meio Ambiente de São Paulo, que desenvolve há
res do Legislativo, ou seja., de desespero e desâni- muito tempo estudo sobre o problema dos combustí-
mo, em função dos salários que são praticados aqui veis e dos veículos movidos a álcool. Virão Prefeitos
hoje. Quero, neste instante, apelar a V. EXª, por que integram a Frente de Prefeitos em Defesa da
quem tenho o maior respeito, nobre Deputado Ro- Cana; integrantes da Câmara Paulista Setorial do
naldo Perim, que faz parte da Mesa da Câmara dos Álccol e do Açúcar, representantes dos trabalhado-
Deputados, para que lute junto a ela e ao Presidente res do setor do açúcar e do álcool; dirigentes de as-
Luís Eduardo, no sentido de mostrar-lhes que, efeti- sociações e sindicatos dos plantador.es de cana; e
vamente, este é um Poder independente e precisa também dirigentes das associações de produtores
dar exemplos, pois tem o direito e a obrigação de de açúcar e de álcool.
conceder reajuste aos seus servidores sem ter que Pretendemos que seja uma reunião ampla.
consultar o Poder Executivo. E mais que esta Casa Pela confirmação dos convites, isso ocorrerá. Um
tem a obrigação de fazer a equiparação salarial dos assunto muito importante a ser discutido é o do gol-
seus servidores com os do Senado, já que os servi- pe que foi dado e que resultou na edição de uma
dores da Câmara, tenho certeza, estão trabalhando medida provisória que contraria, que revoga - provi-
até mais do que os do Senado, pois aqui se realizam soriamente, é verdade - dispositivo constante do art.
muito mais sessões, o número de Deputados é mui- nº 9, da Lei nº 8.724, editada nesta Casa com o
to maior do que o de Senadores e há muito mais De- apoio de líderes do setor de defesa do meio ambien-
putados trabalhando, quem sabe, do que os Sena- te e com o apoio expressivo de Deputados desta
dores. Portal'lto, creio que está na hora de tratar de Casa que têm preocupação com esse tema que se
maneira correta esses servidores tão dedicados e refere ao meio ambiente.
tão trabalhadores. A medida provisória permite que se reduza a

Voltando ao assunto inicial, quero registrar a adição de álcool anidro na gasolina e, mais grave
necessidade da reforma agrária neste País, e que os ainda, permite que se substitua o álcool anidro pelo
assassinos dos trabalhadores rurais sejam punidos. Mtbe. Esse aditivo, srªs e Srs. Deputados, é usado

Convido todos os Deputados desta Casa e os ainda nos Estados Unidos, porque a gasolina pura
seus funcionários, enfim, toda a população do Distri- tem um poder poluidor correspondente a 36% em re-
to Federal para um ato em defesa da reforma agrária lação aos outros aditivos. Já a gasolina com 12% de
e em solidariedade às vítimas do massacre de Eldo- Mtbe tem 26% de poder poluidor.
rado de Carajás, convocado pelo nosso Governador, Portanto, como os Estados Unidos não têm o
o professor Cristóvam Buarque, que se realizará álcool anidro, é evidente que o Mtbe diminui a polui-
amanhã, a partir das 17h, na Praça do Buriti. ção de 36% para 26%. Mas é ainda uma poluição

Portanto, é um convite oficial do Governo do violenta, tanto que esteve recentemente no Brasil



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11275

uma grande comitiva de americanos para estudar o.
álcool anidro, cuja adição na gasolina nos índices
que vêm sendo adicionados, 22%, causa poluição,
num índice de apenas 11%. Portanto, de 36% da ga
solina pura, com os 22% cai para 11%. Foi uma
grande conquista o trabalho que resultou na edição
da Lei nº 8.723, obrigando a edição de 22% de álcool
anidro. É essa adição que viabiliza o Proálcool. Junto
com o álcool hidratado, o álcool puro dá uma contribui
ção positiva ao meio ambiente, ao contrário do adicio
nado. São esses dois tipos de álcool que possibilitam o
avanço conquistado pelo Brasil na defesa do meio am
biente e da saúde dos nossos filhos, que tem procura
do ser seguido pelo mundo todo.

Tenho em mãos a última edição da revista
Veja. Em um de seus artigos, sob o título Mais ve~e- ,.
no no ar, ela trata do Mtbe. Com ele haverá mais ve
neno no a", mais doenças, principalmente para os
habitantes das grandes cidades, mais sobrecarga
para os hospitais, onerando as verbas do Ministério
da Saúde, das Secretarias de Saúde Estaduais e
Municipais, mais sofrimento para pais e familiares,
que vêem seus entes queridos, principalmente as
crianças, acometidos por doenças pulmonares de
correntes da exposição ao monóxido de carbono,
que já é lançado em grande volume na atmosfera.
Com a adição do Mtbe aos combustíveis, ele será
jogado em um limite mais do que duplicado. Para as
grandes cidades, isso é uma desgraça.

Além dos ecologistas, deveriam estar conde
nando esse verdadeiro crime resultante da adição
desse Mtbe os Deputados, que defendem as crian
ças e tentam acabar com a prostituição infantil, com
o trabalho escravo e mal remunerado do menor, ver
dadeiros defensores da boa causa. Isso é muito gra
ve, mas é gravíssima também a exposição do menor
aos malefícios do monóxido de carbono, cuja des
carga será duplicada depois da edição dessa medi
da provisória.

Essa decisão foi tomada maquiavelicamente
por uma estatal brasileira, que tinha a obrigação de
defender o interesse nacional. O que ocorreu para
faltar o álcool anidro? Aliás, ele nem falta. Houve um
erro de planejamento. Como citado na revista Veja,
não foi o da falta de álcool anidro para misturar à ga
solina, a fim de se continuar cumprindo a lei. O erro
foi na previsão do aumento da demanda. Quando fi
zeram o plano de safra para 1995 e 1996, não previ
ram que o Plano Real resultaria num aumento de
23% do consumo de combustíveis. Em outubro, de
tectou-se que haveria falta de álcool hidratado e de
álcool anidro.

Em uma reunião promovida pelo DNC, com a
presença de todos os interessados e envolvidús, os
produtores assumiram o compromisso de suprir os
300 milhões de litros que iriam faltar por causa do
aumento da demanda de álcool hidratado, o que fi
zeram. Além de suprirem esses 300 milhões de litros
de álcool anidro, vão atravessar a entressafra com
um estoque de 200 milhões de litros. A Petrobras fi
cou encarregada de suprir os outros 300 milhões de
álcool anidro que iriam faltar em razão do aumento
da demanda. Ela faria isso de duas formas: pela im
portação do álcool anidro ou pela simples transfe
rência dos estoques existentes no Brasil.

No Nordeste, ainda existem 200 milhões de li
tros de álcool a:lidro disponíveis. Bastava transpor
tá-los para cá, ou, então, importá-los, conforme a
Petrobras decidisse. Ela assumiu essa responsabili
dade com a Nação porque estava envolvido o inte
resse pela saúde do povo, assim como o Proálcool,
que o Presidente da República defende. Porém, a
Petrobras não se importou e não transferiu o álcool
anidro, porque, simultaneamente, havia importado o
Mtbe.

Ela fez isso porque está construindo quatro fá
bricas de Mtbe no Brasil. Para que isso, se o mundo
inteiro está vindo ao Brasil buscar a tecnologia do ál
cool, para misturar o álcool nas suas gasolinas? Se
gundo o Presidente da Petrobras, é para exportá-lo,
mas exportar para quem, se o que está acontecendo
é exatamente o contrário? Eles estão requerendo
importar o nosso álcoool, para substituir o Mtbe.
Essa substância reduz de 36% para 26% a poluição;
já o álcool anidro reduz de 36% para 11%. Será que
o povo dos Estados Unidos quer importar o Mtbe
para continuar com o índice de 26% ou quer o nosso
álcool anidro para cair a 11 % o índice de poluição?

O bom senso diz que a Petrobras não irá ex
portá-Ia, mas distribuí-lo no País, impondo-lhe. A
medida provisória a respeito tem prazo limitado, mas
é um primeiro passo para acabar com o Proálcool,
que é defendido peJo Presidente da República, a
maior autoridade do País. S. Exª não pode ser desa
fiado como o foi por este ato da Petrobras, encober
to pela falsa notícia da falta de álcool anidro.

Há estudos assinados pelas Associações de
Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná, pelo Sin
dicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Para
ná e de outros Estados, demonstrando que mesmo
onde está faltando - e no Nordeste está sobrando,
pois há 200 milhões de litros de álcool que não fo
ram trazidos para cá -, o problema pode ser resolvi
do com um remanejamento regional, transportando-
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O do Rio de Janeiro a Paranaguá, de Ourinhos a reunião, para que discutamos com bastante detalhe
Paulínia. Essas foram as conclusões de uma comis- este assunto e tomemos as providências que o inte-
são, que teve o acompanhamento de órgãos gover- resse público está reclamando.
namentais ligados ao setor de distribuição e de O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presiden-
abastecimento. te, peço a palavra pela ordem.

Com esse simples remanejamento, passare- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Périm) - Tem
mos do dia 30 de abril com o suprimento necessário V. Exª a palavra.
e com um estoque de 12.800 metros cúbicos de ál- O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PPB -
cool, afirmação assinada por entidades altamente GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on-
responsáveis. Não há falta de álcool, mas, se faltas- tem tive a ousadia de usar esta tribuna para fazer
se, é evidente que seria por irresponsabilidade des- um apelo a esta Casa e ao seu Presidente e, por que
sa estatal, que, em outubro, assumiu compromisso não dizer, ao Presidente do Congresso Nacional no
junto ao DNC de importar ou de transportar do Nor- sentido de que convocassem todos os Parlamentares
deste para cá o álcool anidro. para que fôssemos à presença do Sr. Presidente da

Sras. e Srs. Deputados, vejam a gravidade dis- República a fim de hipotecar apoio à S. EXª neste mo-
so. Dispomos de tecnologia e temos implantado um mento difícil pelo qual está passando o País.
parque industrial para produzir um combustível alta- Este é um momento em que todos nós deve-
mente benéfico para a saúde, porque é bem menos mos demonstrar espírito de grandeza e serenidade,
poluente do que os outros combüstíveis:: Avaliem V. sobretudo, para tratar desses assuntos tão graves que
EXªs o nível de poluição que representa o veículo a vêm ocorrendo no País, como a chacina de Corumbá,
motor movido à gasolina. Se tirarmos de uma cidade a greve dos estudantes. Tudo isso merece uma solu-
como São Paulo - esse é um dado que conheço, ção que parta do equilíbrio dos Três Poderes.
sendo eu do Estado -, apenas os veículos coletivos' É chegado o momento de esquecermos as
movidos a gasolina pura, não os particulares, que nossas ideologias, os nossos partidos políticos e nos
são em muito maior número, e a óleo diesel, deixa- unirmos para ajudar o Sr. Presidente da República a
remos de jogar cem toneladas de óxido de enxofre salvar o País.
na atmosfera, por dia. Com a adição do Mtbe, só em Fiz ontem um grande apelo ao Presidente que
São Paulo essa produção passaria a ser de mais de conduzia os trabalhos para que S. EXª convocasse a
200 toneladas. todos nós para que fôssemos ao Presidente da Re-

Portanto, é evidente que o Sr. Presidente da pública. Reitero esse pedido a V. Ex!!.
República cometeu, nesse episódio, um crime contra Vamos hipotecar apoio ao Presidente da Repú-
a vontade nacional, contra a disposição expressa blica, vamos buscar uma solução consensual, va-
perante uma grande comitiva pluripartidária,' contra o mo~ esquecer que aqui nesta Casa existem partidos
interesse da saúde do povo brasileiro, que terá .refle- políticos de ideologias diferentes. A Nação brasileira
xos nos orçamentos da área da saúde e conseqüên- precisa dessa compreensão, precisa que, sobretudo
cias imprevisíveis. nós, que somos representantes legítimos do povo,

Além do prejuízo ao meio ambiente, os moto- tenhamos equilíbrio, tenhamos o máximo de interes-
res dos milhares de carros que circularão com o se em favor da sociedade.
Mtbe estão sujeitos a ser danificados. Esta afirma- Portanto, faço esta solicitação a V. Exª da mes-
ção vem de órgãos ligados ao setor e da Anfavea, ma' maneira que a fiz ontem ao Sr. Deputado que
que responde pelo setor de produção de automó- comandava os trabalhQs nesta Casa. Se for preciso
veis, sendo que esta última já se adiantou em dizer pedir, eu estou pedindo; se for preciso apelar, eu es-
que não tem responsabilidade nenhuma pelas con- tou apelando; se for preciso implorar, eu estou im-
seqüências sobre os motores que forem acionados piorando, porque não podemos deixar passar esse
com a gasolina adicionada ao Mtbe. Srs. Deputados, momento, não podemos deixar o Presidente da Re-
esses prejuízos vão ocorrer, como os técnicos estão pública órfão frente a solução desse problema. To-
afirmando, e vão cair no bolso do c~ntribuinte brasi- dos nós temos de ter responsabilipade para ajudar
Jeiro. S. EXª a resolvê-lo.

Aqui fica o nosso protesto, agradecendo mais VIII _ ENCERRAMENTO
uma vez a benevolência do Sr. Presidente, e o nos-
so apelo para que todos os integrantes da Frente O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
Parlamentar Sucroalcooleira estejam amanhã na mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, antes



Acre

Ceará

Tocantins

Pernambuco

Edson Silva - PSDB.

Oscar Andrade - Bloco - PMDB.

Osmir Lima - Bloco - PFL.

Maranhão

. Albérico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Haroldo Saboia - PT; Nan Souza 
Bloco-PSL.

Ary Valadão - Bloco - PPB; Melquíades Neto
- Bloco - PMN.
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lembrando que haverá sessão solene, amanhã, dia tônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir -
25, às 10 horas, em homenagem a Empresa Ford PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Amaldo Faria de Sá -
Brasil Ltda, pelos seus 77 anos de atividades. Bloco - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara -

Ó SR. PERSIDENTE (Ronaldo Perim) - Com- Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Car-
parecem mais os Srs.: los Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Blo-

A co - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno
mazonas _ PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha

Claudio Chaves - Bloco - PFL. Bueno - Bloco - PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB;
Rondônia De Valasco - Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco 

PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araú
jo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto
Martello - Bloco - PPB; Fernando ZuPPBo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Me
neguelJi - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João
Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB;
José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Juran
dyr Paixão - Bloco - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Maluly Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid 
Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Ré
gis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco 
PPB.

Ricardo Heráclio - PSB.

Sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude 
Bloco-PTB.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Narcio Rodri
gues-PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Ayrton Xerez - PSDB; José
Maurício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB;
Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto - Bloco
PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana
- PDT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Mo
reira Franco - Bloco - PMDB; Paulo Feijó - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - IPMDB; Almino Affonso 
PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB; An-

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
Bloco - PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Vala
dão - Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco 
PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedri
nho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT.

Mato Grosso do Sul

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

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso ,Ca-
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margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias
Abrahão - Bloco - PMDB; Femando Ribas Carli 
PDT; Flávio Ams - PSDB;-Hermes ParcianellO-
Bloc<J- PMDB; Homero Oguido - Bloco- PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco~ PFL; Luiz·Car1Os Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nelson Meurer-- Bloco - PPB; Odílio Bal
binotti - Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Ber
nardo - PT; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ricar
do Barros - Bloco_ ':':". PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Santa Catadna

Edinho Bez - Bloco - PMDB; João Pizzolatti 
Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José
Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; Mil
ton Mendes - PT; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL;
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adylson Motta - Bloco 
PPB; Aírton Dipp - JJOT; Augusto Nardes - Bloco 
PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Perondi - Blo
co - PMDB; Eliseu Padilha Bloco - PMDB; Enio
Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro 
PSDB; Fetter Junior - Bloco - PPB; Germano Rigot
to - Bloco - PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB;
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Jair Soares - Bloco 
PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati 
PT; Júlio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi 
PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco
- PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Renan Kurtz - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará

José Priante - Bloco - PMDB; Ubaldo Corrêa 
.Bloco -- PMDB.

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Mauri Sérgio 
Bloco - PMDB.

Tocantins

Dolores Nunes - Bloco - PPB; Freire Júnior 
Bloco - PMDB.

Maranhão

Davi Alves Silva - Bloco - PPB.

Ceará

Nelson Otoch - PSDB; Pinheiro Landim - Blo
co-PMDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB.

Rio-Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Ney Lopes 
Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Cássio Cunha
Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB.

Pernambuco

José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Roberto Magalhães 
Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane Al
buquerque - Bloco - PPB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB.

Bahia

José Rocha - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Blo
co - PFL; Nestor Duarte - Bloco - PMDB.

Minas Gerais

Chico Ferramenta - PT; Raul Belém - Bloco 
PFL; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Candinho Mattos - PSDB; Eduardo Mascare
nhas - PSDB; José Carlos Coutinho - Bloco '
PFL; Marcio Fortes - PSDB; Maria da Ç9nceição
Tavares - PT; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Simão Sessim 
PSDB.
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São Paulo

Koyu lha - PSDB; Marcelo Barbieri - Bloco 
PMDB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Ushitaro Kamia 
Bloco-PPB.

Mato Grosso

Roberto França - PSDB; Tetê Bezerra - Bloco
-PMDB.

Goiás

João Natal - Bloco - PMDB; Pedro Canedo 
Bloco-PL

Paraná

Nedson Micheleti - PT; Paulo Cordeiro - Bloco
- PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

2
PROJETO DE LEI NR 1.786, DE 1996 "

(DO PODER EXECUTIVO)

Discusslo, em turno único, do Projeto de lei na
,1.786, de 1996, que acresce parágrafo ao art. 2lI da Lei
nO 9.114, de 17 de outubro de 1995, que dispõe sobre
a transferência de OfICiais entre os diversos Corpos e
Quadros de OfIciais da Marinha. Pendente de parece
res das Comissões de Defesa Nacional; de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redaçlo.

3
PROJETO DE LEI N° 1.417, DE 1996

(DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO DOS

BINGOS NO BRASIL)

Santa Catarina

Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl 
Bloco - PPB; Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo
Gouvea - Bloco - PFL

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei nll

1.417, de 1995, que dispõe sobre o jogo de bingo e dá
outras providências. Pendente de pareceres das C0
missões de Educação Cultura e Desporto; e de Cons-
tituição e Justiça e de Redaçlo. .

II-Recu...
1. CONtRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, • Prazo para apresentação de
Recurso: Art. 58, § 111

Interposição de rectnO: àIt: 58, § ~ coinbInado com art.
132, § 211
1.2 Com p818C8res, quanto ao mérito, contrários (AIt. 1:q

l-Emenda

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

ORDEM DO DIA

URGêNCIA
(Artigo 155, do Regimento)

1
PROJETO DE LEI tfl1.087-A, DE 1995 PROJETOS DE LEI

(DO PODER EXECUTIVO) Nl29:W5 (Àf.lNALDO FARIA DE SÃ) - Dispõe sobre a
Discussão, em tumo único, do Projeto de lei ri' ~ e hDleçAo de noYOS estabelecimentos

1.087, de 1995, que dá nova redaçlo a dispositivos da "farmacêuticos em território nacional, e dá
lei nll 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dlsp6eoiJtras providências.
sobre o Estatuto doa MIlitares. Pendente dé pal8C8Rl8 ~RAZO:·3II"DrA:'25-4-96
das Comissões de Defesa NacIonal: de Trabalho, de ULTIMODIA: 29-4-96
AdmInlstraçlo e Serviço Público; e de Constitulçio. .Nt 91W15 (UND8ERG FARIAS) - Suprime o Campo
Justiça e"de Redaçlo. ·ANO OE FABRICAÇÃO· no Certificado de

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB

o SR. PRESIDNETE (Rnaldo Perim) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quinta-feira dia
25 às 14 horas, a seguinte
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RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRrrOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERíoDO DE

- ABRL de 1998-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlÇÃO
NIl323196 (DUíLIO PISANESCHle OUtros) - Altera o

inciso IX do artigo 170, o parágrafo 2Il do art.
171 e o parágrafo 1a .do' art 176 da
Constituição Federal.

Osvaldo Biolchi
Jair Siqueira
Roberto Pessoa
Luiz Durão
Casar Bandeira
Cunha Uma

2'- feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05

3. CONmA DECLARAÇÂO DE PREJUDlCWJDADE _ 17:30
ART. 164,11' 17:55 Elias Murad
(SUErroS A DÉLEERAÇPO DO PlENAAIo, N'ÓS ou- ~~-;::;-.::';:::-_"7.18::::20=-~A~g:.::nelo:;:=:Que::::=;:.:iro:;:z:.- __
V1DAACCJR, NC61EFNOSDOART. 164,§~E§:JI) 30 31- feira 15:00 Eraldo Trindade
Prazo para apresentaçio de Rscurao: art 164, § 2Il 15:25 Marcelo 8al'biert

PRAZO; 31 DIA: 25-4-96
ÚLTIMO DIA: 29-4-96
NIl934J95 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre isenção 29

do Ifl1)OSto sobre Produtos Industriallz8jQs - IPI
na 8(JJisição de vefcUo8 (JJ8 mencionB.

PRAZO: 31 DIA: 25-4-96,
ÚLTIMO DIA: 29-4-98

2. CONTRA PMECER'TERlMATIVO DE COIISSÃO
- ART. 5t (SUJEITAS A DEUBERAÇÃO DO
PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS' -::--'--:-:-~~ _
TERMOS DO ART. 144) DatII DIa di SerMna Hora Nome
Prazo para apresentação de Recul'BO: Art 58, § 1. 25 5' - feira 15:00 Roberto Valadão
Interposição de Rscurao: Art 58, § 31 combinado com 15:25 Expedito Júnior
Art 132, § 20 26 SI - feira 10:00 Melaqufades Neto

'2:1- PElA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA C/OU 10:25 Antonio C. Pánrnmio
ORÇAMENTÁRIA 10:50 Talvane Albuquerque
PROJETOS DE LEI 11 :15 VICente C8SCione

11:40 Antonio Brasil
N'l 732195 (AGNELO QUEIROZ) - Permite deduzir da 12:05 Manoel castro

base de cálculo do Imposto de Renda os
gastos com aluguéis e medicamentos. 12:30 Feu Rasá

12:55 Efraim Morais
13:20 Chiclo Brigido

Registro e Uoenciamento de VeCcuIo;·e dá PROJETOS DE LEI

PRAZO~~:::~:- til~ (SENADO~-kre!Dna dspa;iM:Isao artigo fP da Lei rfJ a134, de Zl de dezsrrbro de
ÚLTIMO DIA: 29-4-96 1990, que aIeIa a lE9S ção do~ de AerdB,
N- ~__• ;(WEUNTON FAGUNDES) - Altera O' edéOUras~(Ap..edoPLrlI4.<X)1193

p~g':Bfo l ' do artrgo 3tI~ lei na 8.~, de do Cep. 8eIBkt:> 8oEMnura).
14 de março de 1990, -que dispõe sobre PRAZO: P DIA: 2~96
t~risferência de financiamento no Ambito dO' ÚLTIMO DIA: 29-4-96
Sistema Ananceiro de Habitação, e dá outras
providências. .

pRAZo: 'p'DlA: 25-+96
ÚLTIMO DIA: 29-4-96
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETO DE LEI
PL N- 490-M5 (DOMINGOS DlJTRA) _ Dá nova PRAZO: P DIA: 25-4-96

redação aos arts. 924 e 928 da lei na 5.869, ~))~LTI~~M~O~DI~A~;~29-4:96~~!:==::::....--.-.:=-_---::====
de 11 de jane1lro de 1973, Código de
Processo Civil.

PRAZO: P DIA: 25-4-96
ÚLTIMO DIA: 29-4-98
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLínCA RURAL

Sala T-10, Anexo 11

A V I S O N° 04/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 25/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Sala 13-T, Anexo 11

A V I S O N° 04/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.:22/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 1.309-A/95 - do Sr.
Sylvio Lopes - que "Dispõe sobre o uso das
faixas de domínio público que margeiam as
rodovias para culturas de ciclo anual".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1.439/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "Dá nova redação aos artigos
18, 21 e 22 da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, que 'dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo 111,
Título VII, da Constituição Federal"'. (Apensos
Projetos de Lei nOs 1.548/96 e 1.604/96).
RELATOR: Deputado ODILlO BALBINOTTI

1 - PROJETO DE LEI N° 1.562/96 - do Sr.Luiz
Moreira - que "Dispõe sobre o Serviço de TV a
Cabo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAPROVITA VIEIRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

PAU T A N° 13/96
(REMANESCENTE)

3- PROJETO DE LEI N° 1.676/96 - do Sr.
Fernando Lopes - que "Estabelece normas
para a utilização de imóveis rurais integrantes
do patrimônio das instituições federais de
crédito e financiamento destinados à reforma
agrária".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenãrio da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.018-B/93 - que "dispõe
sobre a arbitragem".
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B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

2-

3-

RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
e, no mérito, pela aprovação da Emenda n°
11, com subemenda, e pela rejeição das 5 
demais
VISTA: Concedida em 19.03.96 ao Deputado
José Genoíno, que apresentou manifestação
escrita.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.498-B/89
(REABERTURA DE DISCUSSÃO) - que·
"acrescenta dispositivo à Lei nO 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação da emenda, com subemenda
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Milton Mendes, que apresentou manifestação 6-
escrita

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.482-B/89 - que "cria e
regulamenta o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

aos Deputados Nilson Gibson, Milton Mendes
e Alzira Ewerton. O Deputado Nilson Gibson
apresentou manifestação escrita.

EMENDA OFERECIDA ÊM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.087-B/93 - que
"dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas, altera dispositivos da Lei nO
6.019, de 3 de janeiro de 1974 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da emenda
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Benedito de Lira, Zulaiê
Cobra, Milton Mendes e Udson Bandeira.
Adiada a apreciação a pedido do relator em
16.04.96.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.004-A/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 415/93) - que
"torna obrigatória a inclusão do ensino de
língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus",
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e dos
Projetos de Lei de nOs:425/95 e 594/95,
apensados, das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda
VISTA: Concedida em 11.04.96 ao Deputado
Adylson Motta.

PAU T A N° 14/96

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

4- EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 3.118-C/92 - que
"acrescenta dispositivos à CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, visando obter celeridade
na Justiça do Trabalho",
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

PARECER: pela ,nconstitucionalidade do 1
Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público e
prejudicialidade das Emendas de Plenário
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.906/95 - do Senado
Federal (PLS 112/93) - que "altera o art. 19
da Lei nO 6.001, de 1973, dispondo sobre o
processo para a demarcação das terras
indígenas e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade de-SliL _e da emenda da
Comissão de Defesa Nacional
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: p_eJa inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Coriolano Sales.

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 ~ EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO 5 ~
.-PROJETO DE LEI N° 8.052-A/86 ~ que ''torna
obri@tória a publicação anual, por parte de
todos os órgãos da administração Direta e
Indireta, das despesas efetuadas com
propaganda e publicidade, discriminado o
montante pago a cada agência ou veículo
beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade;
juridicidade e técnica legislativa das
Emendas 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade 6 
da Emenda nO 3
VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Deputado
Jorge Wilson que apresentou manifestação
escrita.
Adiada a discussão a pedido da Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96.

3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.706-B/89 - que
"dispõe sobre as sociedades cooperstivas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO 7 -
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
de nOs
8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,
35,36,44,47 e 48; e pela prejudicialidade das
emendas de nOs 1,2,3,4,5,6,7,10,1f,12.14,
16.17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42
,43,45, 46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado
Hélio Bicudo que apresentou manifestação
escrita.
Adiada a discussão a pedido da Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96. 8-

4 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.716-A/89 - que
"dispõe sobre a exportação de madeira em
toras e dá outras providências".

PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.636-A/90 ~ que "acrescenta
parágrafo ao art. 20 do Código de Processo
Civil". -
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHIMIDT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 16.04.96 à Deputada
Zulaiê Cobra.

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado
Federal (PLS nO 329/89) - que "fixa critérios
para a realização de despesas com
publicid,ade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta
Comissão.
VISTA: Concedida em 17/08/95 ao Dep. Jorge
Wilson. Os Deputados Nilson Gibson e Jorge
Wilson apresentaram manifestação escrita.

PROJETO DE LEI N° 4.215/93 - do Senado
Federal (PLS n° 295/91) - que "dispõe sobre a
contagem dos prazos, concedidos às partes,
nos processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZCLEROT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Régis de Oliveira que apresentou
manifestação escrita.

PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 1.031/94) - que "dá
nova redação aos artigos! 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decret.o-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".' .
RELATORA: Deputada ZULAlê COBRA
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PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Luiz Mainardi.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9 - PROJETO DE LEI Na 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que "acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Jarbas Lima e Vicente Arruda em
23.04.96.

10 - PROJETO DE LEI Na 3.970/93 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas
de Pessoal para as empresas organizadas na
forma de sociedade anônima, sociedade de
responsabilidade limitada e da administração
indireta e fundacional da União, na forma de
co-participação na gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao
Deputado Hélio Bicudo que apresentou
manifestação escrita. O' Deputado Milton
Mendes apresentou manifestação escrita.
ADIADA a apreciação a pedido do relator em
23.04.96.

11 - PROJETO DE LEI Na 57-Al95 - da Sra. Rita
Camata - que "acrescenta inciso ao art. 473
da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

. PARECER: pela constitucionalidade,
- juridicidade e técnica legislativa

12 - PROJETO DE LEI Na 87/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "altera o art. 133 do Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no méJito,
pela rejeição

13 - PROJETO DE LEI Na 190-A/95 - do Sr.
AntOnio Jorge que "proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas ao
longo das rodoviais federais, salvo em
perímetros urbanos".(apenso o Projeto de Lei
na 461/95)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER pela constitucionalidade,
juJidicidade e técnica legislativa deste, do
Projeto de Lei na 461/95, apensado, e das
emendas da Comissão de Viação e
Transporte

14 - PROJETO DE LEI Na 266-Al95"- do Sr. Sandro
Mabel - que-"dispõe sobre o depósito e venda
de veículo apreendido pelos DETRANs em
todo o território nacional".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Viação e
Transporte

15 - PROJETO DE LEI NO 341/95 - do Sr. Edinho
Araújo - que "altera o art. 28 da Lei na 8.906,
de 4 de julho de 1994, que "dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasií - OAB".(apenso o Projeto
de Lei na 1.305/95)
RELATOR: Deputado ZULAIt:. COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no méJito,
pela rejeição deste e do Projeto de Lei na
1.305/95, apensado

16 - PROJETO DE LEI Na 700/95 - do Sr. Jarbas
Lima - que "acrescenta o inciso VIII ao § 70

do art. 178 do Código Civil". (apenso o Projeto
de Lei na 1.085/95)
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do Projeto de Lei n°
1.085/95, apensado, com substitutivo

17 - PROJETO DE LEI N° 912195 - do Sr. Régis de
Oliveira - que "dá nova redação ao parágrafo
10 do artigo 145 da Lei nO 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER:' pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição
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VISTA: Concedida em 30.11.95 ao Deputado
Benedito de Lira.

PAU T A N° 15/96

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenârio da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
260/90 - do Senado Federal (PLS n°
257/89-Complementar) - que "define a
hipótese de "relevante interesse público da
União", para os fins previstos no art. 231, § 6°,
da Constituição".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e pela
inconstitucionalidade do substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias

2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
62191 - do Poder Executivo (Mensagem nO
458/91) - que "dá nova redação ao art. 1° da
Lei Complementar nO 68, de 13 de junho de
1991, que dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA". (apensos os PLCs nOs 63 ,e 92,
de 1991)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda; e pela inconstitucionalidade dos
PLCs nOs 63/91 e 92191, apensados, e dos
substitutivos das Comissões de
Desenvolvimento Urbano e Interior; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
64/91 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel - que
"dispõe sobre a desapropriação".
RELATOR: Deputado ARY KARA .
PARECER PRELIMINAR: pela remessa da
proposição à Presidência da Casa, a fim de
que se retifique a sua classificação para
Projeto de Lei; renumerando-o, com base no
art. 138, I,"b" e §1° do RI

4 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
172-A/93 - que "institui o Fundo de
Reestruturação, Reaparelhamento,
Modernização e Manutenção das Atividades
da Polrcia Federal - FUNREPOL, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação das emendas de nOs 5 e 10;
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação das
emendas de nOs 1, 2 e 3, com sUl}emendas, e
pela prejudicialidade das emendas de nOs 4, 6,
7,8e9.

5 -' PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
197/94 - do Sr. Paulo Delgado - que "altera o
art. 1°, inciso V, da Lei Complementar nO
64, de 18 de maio de 1990".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, com
substitutivo, e, no rnérito,.pela aprovação

6 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
20/95 - do Sr. Prisco Viana - que "dispõe
sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das Leis".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo

PAU T A N° 16/96

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 130/92 - do
Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
parágrafo ao art. 187 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 139/92 - do
Sr. Jackson Pereira - que "introduz alterações
no'art. 119 do Regimento Interno".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
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A • Proposições sujeitas as disposições 7 
especiais (art. 202 e seguintes):

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 180/95 - do Sr. José Priante e outros - que
"altera a redação do artigo 154 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a
instituição de impostos pela União".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 182195 - do Sr. Francisco Horta e outros 
que "modifica o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências". (apensa a Proposta
de Emenda à Constituição nO 229/95)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade desta e da
PEC nO 229/95, apensada

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 227/95 - do Sr. Ubaldino Júnior e outros 
que "altera o art. 158 da 'Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
NO 237/95 - do Sr. Cunha Lima e outros - que
"atribui competência à União para instituir

que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 67/95 - do Sr. José Priante e outros - que
"altera a redação do inciso X do § 2° do art.
155 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 133/95 - da Sra. Elcione Barbalho e outros 
que "altera a redação da alínea "a" do
inciso IX do § 20 do art. 155 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 171/95 - do Sr. Welson Gasparini e outros 
que "altera os artigos 153 e 156 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela inadmissibilidade

9-

4-

PAU T A N° 17/96

PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 141/93 - do
Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta inciso 3 -
ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, aprovado pela Resolução n°
17, de 1989".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela prejudicialidade deste nos
termos do art.164, parágrafo 1°, do RI

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 6/95 - do Sr.
Miro Teixeira - que "modifica o § 5° do art. 5°
da Resolução nO 01/89, do Congresso
Nacional, que "dispõe sobre a apreciação,
pelo Congresso Nacional, das medidas
provisórias a que se refere o art. 62 de
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA 5 -
PARECER: pela anti-regimentalidade

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 27/95 - do Sr.
Roberto Santos - que "dispõe sobre o
desmembramento da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA 6 -
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

3-

5-

4-

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 27/95 - do Sr. Antonio Brasil e outros - que
"altera a redação da alínea "c", do inciso I,
do art. 159 da Constituição 8 -
Federal."(Apensas as PECs nOs 130, 148,214,
238, 296 e 299 de 1995).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade "desta e
pela admissibilidade das PECs nOs 130,148,
214,238,296 e 299 de 1995, apensadas

2 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 55/95 - do Sr. Roberto Paulino e outros -
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impostos sobre combustíveis carburantes e dá
destinação específica à receita".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

10 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 240/95 - do Sr. Antônio Aureliano e outros
- que "concede imunidade tributária para os
produtos que menciona".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA
PARECER: pela admissibilidade

11 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 246/95 - do Sr. Jorge Anders e outros -.qu~
"acrescenta inciso V ao §1° do art. 155 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

'12 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 253/95 - do Sr. Feu Rosa e outros - que
"dispõe sobre o acréscimo de inciso V, do
"caput"do art. 158 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado TALVANE
ALBUQUERQUE
PARECER: pela admissibilidade, com
emendas

2-

3-

4-

RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade desta e da
PEC 267/95, apensada

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 68/95 - da sra. Dolores Nunes e outros 
que "altera a redação do parágrafo 1° do art.
239 da Constituição Federal para estimular a
geração de empreg'os".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 144/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros 
que "dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela inadmissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO
N° 154/95 - da Sra. Maria VaJadão e outros 
que "dá nova redação ao art. 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no
mesmo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade

13 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 288/95 - do Sr. Ezídio Pinheiro e outros 
que "dá nova redação ao inciso I do art. 159
da Constituição Federal - que "dá nova
redação ao inciso I do art. 159 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA
PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo

PAU T A N° 18/96

A • Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 63/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta parágrafo ao inciso
XXXIV do art. 7° da Constituição Federal,
renumerando-se os demais". (apensa a PEC
267/95)

PAU T A N° 19/96

A • Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 10/95 - do Sr. Adhemar de Barros Filho e
outros - que "modifica o art:,r 45 da
Constituição Federal e acrescenta parágrafos
ao mesmo artigo". (apensas as PECs 28, 108,

168,179,181 e 289, de 1995)
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade desta e das
PECs nOs 28, 108, 168, 179, 181 e 289 de
1995,apensadas

2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 78/95 - do Sr. Leqnel Pavan e outros - que
"altera o "caput" do art. 212 da Constituição
Federal".(Apensada a esta a PEC nO 176/95).
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta, com
emenda, e da PEC nO 176/95
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1- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
168/95 - da Comissão de Ciência e

A • Redações Finais
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

A • Proposições sujeitas· as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 177/95 - do Sr. Fernando Zuppo e outros 
que "dá nova redação ao artigo 211 da
Constituição Federal, que dispõe sobre os
sistemas de ensino".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO 2 -
PARECER: pela inadmissibilidade

PAU T A N° 26196

PAU T A N° 24/96

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 76/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso XIII do
art. 7° da Constituição Federal a expressão
"e acorelo individual quando o empregador for
microempresa ou empresa - de pequeno
porte".(Apensa a Proposta de Emenda à
Constituição nO 271/95)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição n°
271/95, apensada, na forma dos substitutivos
apresentados

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso V do
art. 7° da Constituição Federal a expressão
"dele excluídos os trabalhadores da
microempresa e da empresa de pequeno
porte".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadmissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 99/95 - da Sra. Elcione Barbalho e outros
que "altera a redação do art. 179 da
Constituição Federal". (Apensas as PECs nOs
258/95, 268/95 e 326/96)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição n°
258/95, apensada; e pela inadmissibilidade
das Propostas de Emenda à Constituição nOg
268/95 e 326/96, apensadas

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 84/95 - do Sr. Marquinho Chedid e outros 
que "altera o art. 62 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade desta e das
PECs nO 117/95 e 208/95, apensadas

8-

6 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N0 186/95 - do Sr. Murilo Pinheiro e outros -
que "dispõe sobre a aplicação de
percentual do Orçamento da UniãO, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
no Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE 3 -
PARECER: pela admissibilidade

7 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 190/95 - do Sr. Paulo Gouvêa e outros 
que "dá nova redação ao § 1° do art. 45 da
Constituição Federal e acresce § 6° ao art. 5°
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias visando a restabelecer,
progressivamente, a proporcionalidade da
representação dos Estados na CAmara dos
Deputados em relação às respectivas
populações".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 270/95 - da Sra. Maria Valadão e outros 
que "altera o § 2° do art. 208 da Constituição
Federal, e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 1
N° 170/95 - do Sr. José Aristodemo Pinotti e
outros - que "estabelece a vinculação de
recursos destinados a saúde pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade

3-
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2-

3-

4-

5-

6-

Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem nO 751/89··PE) • que "aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Alterosa de
Calçado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São José do
Calçado, Estado do Espírito Santo".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
190/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n° 1.210/94-PE) - que "aprova o
ato que renova a concessão da Rádio
Chamonix Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
196/95 - da .Comissão de _.Ciência e
Tecnologia, Coinúnicaçãõ' ~e .Informática
(Mensagem nO 330/92-PE) - que "aprova o ato
que renova a permissão da Rádio Atlântica
de Freqüência Modulada Ltda., para explo~ar

serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
206/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem nO 591/94-PE) - que "aprova o ato
que outorga a concessão outorgada à Rádio
Globo Capital Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Brasília, Distrito Federal".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
212/95 • da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n° 229/95-PE) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à FM
Stúdio 96 Ltda., por 10 (dez) anos, a partir de
março de 1989, para explorar, na cidade

de Curitiba, Estado do Paraná, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
213/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem n° 293/90 - PE '" que "aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Mostardas
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média de

âmbito local, na cidade de Mostardas, Estado
do Rio Grande do Sul".

7 • PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
214/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem nO 300/90-PE) - que "aprova o ato
que renova, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10
(dez) anos, a partir de 7 de agosto de 1988,
a permissão outorgada à Rádio Clube de
Pernambuco S/A; através da Portaria n° 293,
de 8 de dezembro de 1984, para explorar na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada".

8 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
215/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem nO 433/92 - PE - que "aprova o ato
que renova a outorga deferida à Rádio
Encruzilhadense Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul".

9 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
216/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem n° 711/94-PE - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio
Terra Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada::,
na cidade de' Belo Horizonte, Estado de Mina
Gerais".

10 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
219/95 • da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem n° 36/95 - PE - que "aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Ceres
Ltda., para explorar serviço de ra~iodifusão

sonora em onda média, na cidade de Não Me
Toque, Estado do Rio Grande do Sul".

11 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
225/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem n° 501/89 - PE·- que "aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Tucano FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Tucano, Estado da Bahia".
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12 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
227/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem n° 596/94 - PE - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à
Televisão Gaúcha S/A, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul".

13 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
228/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática 
Mensagem n° 844/94-PE - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada a Rádio
Liberdade do Rio Grande do Sul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Viamão,
Estado do Rio Grande do Sul".

14 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
229/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem nO 1.221/94-PE) - que "aprova o
ato que renova a concessão da Lins Rádio
Clube Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lins, Estado de São Paulo".

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

"INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI N°
1:153/95 - DO SR. SÉRGIO AROUCA - QUE
'REGULAMENTA O INCISO VII DO § 1° DO
ART. 225 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
<:ilUE 'ESTABELECe PROCEDIMENTOS
P)\RA qUSO CIENTrFICO DE ANIMAIS, E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS'"

Horário: 10:00h
Local: Plenário nO 8, - Anexo 11 - Câmara dos
Deputad~s .
Expositores:
- pro Lufs ANTONIO BARRETO DE
CASTRO, Chefe da Assessoria de Programas
Especiais do Ministério da Ciência e
Tecnologia

- Oro ~NIO ANTONIO MARQUES PEREIRA,
Secretário Nacional de Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura
- Representante do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-iBAMA
- Prof. MAURfclO ROCHA E SILVA, da
Academia Brasileira de Ciências
- Prota MARIANGELA FREITAS DE ALMEIDA
E SOUZA, da Academia Brasileira de
Ciências
- sr- SHEILA DA SILVA MOURA, Presidenta
da Sociedade Educacional "FALA BICHO"
- Dr. SILVIO VALLE, Pesquisador titular e
Coordenador da Biosegurançã da Fundação
Osvaldo Cruz

Convidados:
- ANA LOPES, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama
- Dr. JORGE RUBINICK, Presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária
- Dr. RICARDO GATIASS, do Instituto de
Biofísica e Academia de Ciências
- sr- CLODIR DUNIN, da Sociedade Zoófila
Educativa
- sr- LEOA LEITE LEAL DA COSTA, da
Associação de Proteção Animal- ASPA

- Sr- CfRCE AMADO, Diretora-Geral da Rede
Internacional Curupira
- sr- ROSELI BASTOS, Presidenta da Frente
Brasileira de Abolição da Vivissecção-CBAV
- Sr- TEREZA CRISTINA CARUZO LEAL,
Diretora Social da SUIPA - Sociedade União
Internacional Protetora dos Animais-RJ

A V I S O N° 06/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
lofeio.: 19/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÁO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.257/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a proibição de
estabelecimento de horário especiais".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE
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A V I S O N° 07/96
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infoio.: 19/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.259/95 - do Sr. Pedro
Novais - que "dispõe sobre a reciclagem de
pneus inservíveis e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ANDERS

A V I S O N° 08/96

obrigatoriedade de instalação de 'air-bag' em
automóveis'".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARNEIRO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-55, Anexo 11

A V I S O N° 2/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 25/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

2·

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 22/04/96
Prazo.: 5 S~sões

Decurso: 31 Sessêo

1 - PROJETO DE LEI N° 611-A/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a responsabilidade
civil de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços por danos causdos a
veículos automotores estacionados em áreas
por eles oferecidas".
RELATOR:Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 1.693/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre o controle de
incêndi os florestais e queimadas, autorização
especial para queima e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.692196 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre o acesso e uso,
pela Polícia Federal, de material apreendido
pelo órgão em razão de prática dos crimes de
contrabando ou descaminho".
RELATOR: Deputado ANTONIO FE:IJÃO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

A V I S O N° 03/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Local: Sala 18o-C Anexo 11
InIcio.: 25.04.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A V I S O N° 09/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
InIcio.: 25/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DeSTA
COMISSÃO.

1 -
3- PROJETO DE LEI N° 3.310-8/92 -' do Sr.

Carlos Santana - que "proíbe a utilização de
areia nos serviços de jateamento de estruturas
metálicas de qualquer natureza e dá outras
provid}enclas". . •
RELATOR: Deputado EXPEDITO JUNIOR

PROJETO DE LEI N° 1.682/96 - do Sr.
Antônio Feijão - que "regulamenta o artigo 4°
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, suspende
a fixação de limites máximos globais anuais
de importações e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AfRTON DIPP

2· PROJETO DE LEI N° 1.683/96 - do Sr.
Antônio Feijão· que "estende os benefícios do
Decreto-Lei nO 356, de 15 de agosto de 1968,
ao Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado FERNANDO GOMES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

Sala 170-C, Anexo 11

A V I S O N° 10/96
1 - PROJETO DE LEI NO 1.029/95 • do Sr.

. Eduardo . Jorge • que "estabelece a RECEBIMENTO DE EMENDAS
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'Infeio.: 18/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5;1 Sessâo

A ADEQUAÇAO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 1.670/96 - do Poder 1
Executivo ( Mensagem nO 235/96) - que "
dispõe sobre Incentivo a ser prestado pelo
Poder Público à criação, consolidação e
capacitação de cooperativas ou de
associaçOes que menciona, e acrescenta
dispositivos ao artigo 24 da Lei nO 8.666, de 21
de julho de 1993". 2 -
RELATORA: Deputada Marisa Serrano

2 - PROJETO DE LEI N° 1.417/96 - da Comissão
Parlamentar de Inquérito Destinada a
Investigar a Situação dos Bingos no Brasil 
que "dispõe sobre o jogo de bingo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Osvaldo Coelho 3 -

A V I S O N° 12/96

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
InIcio.: 25/04/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE R~CEBERÂO
DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.,

4-

PROJETO DE LEI N° 93-Al95 • do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre a complementação
de aposentadoria do pessoal do extinto
Departamento de Correios e Telégrafos 
DCT".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

PROJETO DE LEI N° 1.237-Al95 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a criação
de 2 (dois) cargos em comissão de Chefe de
Zona Eleitoral, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

PROJETO DE LEI ND 1.402-Al95 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "diSpõe sobre a
transformação de um cargo em comissão, na
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

PROJETO DE LEI N° 1.403-Al95 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a
transformação de um cargo em comissão, na
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

B • MÉRITO:1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 1.191/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o número máximo
de alunos por turma na educação infantil e no 5 _
ensino fundamental e médio".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.243/95 - do Sr.
Maurício Requião - que "dispõe sobre a
participação de escolas municipais e estaduais 6 
nos programas federais de apoio ao ensino".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano.
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.686-Al91 - do Sr. João
Mendes - que "cria incentivos e benefícios
para pequenas e médias empresas brasileiras
de capital nacional".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO

PROJETO DE LEI N° 781·Al95 - do Sr.
Wagner Rossi - que "cria o Sistema Nacional
de Crédito Educativo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

COMISSÃO DE FINANÇAS l
TRIBUTAÇÃO

SALA 124-C, ANEXO 11,
A V I S O N° 6196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 22/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3* Sessão

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

A V I S O N° 2196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio.: 22/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2* Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N~ 1.610196 - do Senado
Federal- que "dispõe sobre a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais em terras
indígenas, de que tratam os artigos 176,
parágrafo 1°, e 231, parágrafo 3°, da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT

A V I S O N° 3/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio.: 25/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

Professor do Hospital Universitário DI'. Lauro
Wanderley
- DI'. ROGÉRIO MOURA PINHEIRO
Reitor da Universidade Federal de Alagoas
- DI'. JOSÉ OSMAR DE ABREU PESTANA
Diretor Clínico do Hospital São Paulo,
representante do DI'. Hélio Egídio Nogueira,
Reitor da Universidade Federal de São Paulo
- Or. LUIZ HENRIQUE SCHUCH
Presidente da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior - ANDES

A V I S O N° 7/96

Sala 107 A - Anexo 11

AUDI~NCIA PÚBLICA

Local: Plenário 7, Anexo"
Horário: 1Oh

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

A V I S O N° 8/96

2-

1 - PROJETO DE LEI N° 1.701/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o atendimento
prioritário, pelas agências bancárias, a idosos,
gestantes e deficientes físicos",
RELATORA: Deputada CI:L1A MENDES

PROJETO DE LEI N° 1.714/96 - do Sr.
Luciano Zica • que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de exames de
identificação de hemoglobinopatias nas
matemidades e estabelecimentos congêneres
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.. 19/4/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão

PROJETO DE LEI N° 1.678/96 - do Senhor
Deputado Luciano Zica - que "estabelece
critérios para o pagamento de compensação
financeira à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios pelo resultado da
exploração de petróleo, gás natural e xisto
betuminoso, e dá outras providências."
RELATOR: Deputaclo EDSON QUEIROZ

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 19/4/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão
AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

TEMA:
"A SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA E
ADMINISTRATIVA DOS HOSPITA.S
UNIVERSITÁRIOS"

CONVIDADOS:
DI'. CARLOS CESAR S. DE

ALBUQUERQUE
Presidente da Associaçao Brasileira de
Hospitais Universitários, e representante do
DI'. Elias Tavares de Araújo, Diretor-Geral do 1 
Hospital Universitário de Brasilia, e do DI'.
Josimar Meirelles da Cunha, Diretor
Superintendente do Hospital Universitário OI'.
Lauro Wanderley, de JOao Pessoa-PB
- DI'. ROOOPIANO FLORêNCIO
Diretor-Geral do Hospital das Clinicas de
Goiás 2-
- DI'. NEWTON LEITE DE ARAÚJO

PROJETO DE LEI N° 1.359/95 - do Sr.
Pimentel Gomes • que "dispõe sobre a
proibição do uso de cigarros ou similares em
veiculas de transporte coletivo em geral".
(Apenso: PL nO 1.592/96).
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 1.525/96 - do Poder
Executivo (MSC nO 148/96) - que "concede, a
Utulo de indenização decorrente de
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PROJETO DE LEI ND 1.657196 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "garante a
estabilidade no emprego ao trabalhador em
véspera de aposentar-se".
RELATOR: MENDONÇA FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.647196 - do Sr. Nilson
Gibson - que "acrescenta dispositivo ao artigo
843 da Consolidação das Leis do Trabalho •
CLT, dispondo sobre a função do preposto na
Justiça do Trabalho".
RELATORA: MARIA LAURA

PROJETO DE LEI N° 1.635/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede abono
de falta ao 'trabalho a estudante em dias de
provas escolares ou -prestação de exame
vestibular".
RELATOR: JOÃO MELLÃO NETO

PROJETO DE LEI N° 1.638196 - do Sr. João
Fassarela - que altera a redação do inciso I do
artigo 19, da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que "regula o Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e dá
outras providências".
RELATOR: LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI NO 1.641/96 - do Sr.
Arnaldo Faria de Sá • que "dlsp6e sobre
programas de incentivo à demissão voluntária,
do ponto de vista tributário".
RELATOR: JOSÉ COIMBRA

PROJETO DE LEI N° 1.646196 • do S'enado
Federal (PLS n° 89/95) - que "regula o artigo
ao, inciso I, da Constituição Federal, e dá
outras providências".
RELATOR: JOSÉ CARLOS ALELUIA

13 - PROJETO DE LEI N° 1.658196 • do Sr.
Waldomiro Fioravante • que "toma obrigatório
aos empregadores o envio anual da relação
dos funcionários aos respectivos sindicatos·.
RELATOR: NOEL DE OLIVEIRA

9-

responsabilidade civil, da UniAo, pensA0 7 
especial aos dependentes de José Ivanildo
Sampaio de Souza".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.627/96 - do Sr. Rubem
Medina - que "altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho e
determina outras providências·.
RELATOR: CHICO VIGILANTE 12-

4 - PROJETO DE LEI NO 1.632198 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "dispOe sobre
normas processuais de dissfdios coletivos·.
RELATOR: JAIR SOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 1.633196 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede abono
de falta ao trabalho de empregado por motivo
de internação hospitalar de filho ou
dependente".
RELATOR: ILDEMAR KUSSLER

5-

1 - PROJETO DE LEI N° 252-A 195 14- do Sr.
Ricardo Izar - que altera dispositivo da Lei nO
7.377, de 30 de setembro de 1985, que
"dispõe sobre o exercido da profissão de
Secretário e dá outras providências". 1O-
RELATOR: AGNELO QUEIROZ

2 - PROJETO DE LEI N° 1.049195 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o exercicio das
profissões de cabeleireiro, manicura e
pedicura". 11 -
RELATOR: NOEL DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE TRABALHO,
DEADMINI~ÃO 8-

ESERVIÇO PÚBUCO

A V I S O ,N° '12196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio: 19/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4a sessão

6- PROJETO DE LEI NO 1.634196 - do Sr.
Waldomlro Fioravante - que ·concede
estabilidade por um ano ao trabalhador
transferido".
RELATOR: JAIR MENEGUELLI

14· PROJETO DE lEI N° 1.724196 - do Poder
Executivo (MSG nO 257196) - que "dispõe
sobre o contrato de trabalho por prazo
determinado e dá outras providências".
RELATOR: MENDONÇA FILHO
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"Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentaria para o exercício de 1997
e dá outras providências".

.:., ..... NOTA:··· ..'
Ma: EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMUlA,
RIOPRÓPRIO DISPONfvEt NAS SECRETARIAS:OAS.... O·· :. .. .:.' .COMlSS ES ..:' . .. . . . ... ..' .. . .
HÇlRÀRlq~.De 09:00As12:00~14;OOA$18:00.·•.•. :.

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 233-A/95 - EDUCAÇÃO
Continuação da Votação dos dest.aques
Horário: 10h
Local: Plenário 11, Anexo 11

11I - COMISSÕES MISTAS:
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,

ORÇAMENTOS PÚBUCOS E
FISCALIZAÇÃO

PAU T A N° 01/96 .
(REMANESCENTE)

(REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA)
Horário: 10:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

1 - Para discussão acerca dos trabalhos da
Comissão.

(AUDI~NCIA PÚBLICA)
Horário: 10:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.
CONVIDADA:
Sr. ANDREA SANDRO CALABI - Secretário-Executivo do
Ministério do Planejamento e Orçamento.

AV I S O N° 01
RECEBIMENTO DE EMENDAS
lnfcio. :23/04/96
Prazo.: 15 DIAS
Decurso: 03 DIAS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N°·1.597/96 ., ..doeSr. Oscar
Andrade - que "dispõe sobre a repactuação de
dívidas contraídas por trabalhadores
autônomos e pessoas jurídicas que exercem a
atividade de prestação de serviço de
transporte de qualquer natureza, e dáoutràs
providências".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 1.689/96 - do Sr. Carlos
Nelson • que "estabelece diretrizes para a
exploração comercial de espaços destinados à
publicidade e propaganda nos veículos
rodoviários de transporte público coletivo
urbano de passageiros".
RELATOR: Deputado ALBERTO SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.703/96 - do Sr. Jorge
Anders • que "dispõe sobre a colocação de
vagões especiais nos transportes metroviários
e ferroviários de passageiros, em nível
metropolitano, destinados ao transporte 1
exclusivo de idosos, mulheres, deficientes e
outros que especifica".
RELATOR: Deputado OSCAR ANDRADE
PROJETO DE LEI N° 1.706/96 - do Sr. Jorge
Anders ..; que ",cria o Fundo de Controle e
Reparação Ambiental em Águas Territoriais
Brasileiras, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY VALADÃO

4-

5-

A V I S O N° 04/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 25/04/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -
1 • PROJETO DE LEI N° 966-A/95 • do Sr. Lima

Netto • que "estabelece novas características
para elemento de proteção traseira
(pára-choque) a ser utilizado em caminhões e
veículos afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

3·

2·

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 5 minutos.)
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 1.515 DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!! com base no art. 50 da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, no sentido de esclarecer esta Casa quanto
à reiterada recusa de fornecimento de Certidões Ne
gativas de Débito, por parte da Delegacia da Receita
Federal no Estado de Goiás, às empresas sediadas
naquele Estado, no que se refere à Contribuição So
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Justificação

A Associação Comercial e Industrial do Estado
de Goiás (ACIEG) e diversas outras entidades repre
sentativas dos interesses das empresas sediadas
naquele Estado têm manifestado sua preocupação
com o fato de a Delegacia da Receita Federal no Es
tado de Goiás vir se recusando a fornecer às empre
sas postulantes a Certidão Negativa de Débito, no
que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro lí
quido (CSLL), criada pela Lei nº 7.689/88.

É que aquelas empresas tinham impetrado
mandado de segurança contra a cobrança daquele
tributo, por alegação de inconstitucionalidade, com
sentença favorável, transitada em julgado.

Sem entrar no mérito jurídico da questão, o
problema das empresas está em que a recusa de
fornecimento da Certidão Negativa de Débito impli
ca, entre outros efeitos, o impedimento, para as em
presas interessadas, de participar de licitação de
obras públicas no Estado de Goiás, em detrimento
da economia local e benefício concorrencial para
empresas não sediadas naquele Estado.

Sala das Sessões, 1º de abril de 1996. - Depu
tado Marconi Perilo

GABINETE DO PRIMEIRO-VICE PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
.Marconi Perillo dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitados ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções quanto à reiterada recusa de fornecimento de
certidões negativas de débito, por parte da Delega
cia da Receita Federal no Estado de Goiás, às em
presas sediadas naquele Estado, no que se refere à
contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

É o relatório

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo ad referendum
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.516196

Requeiro nos termos do art. 50 da Constituição
Federal, e do art. 116, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja enviado atencioso
expediente ao Exmº Sr. Ministro da Saúde, Adib Ja
tene, solicitando informações acerca do montante de
verbas repassadas de janeiro de 1995 a fevereiro de
1996, do Fundo Nacional de Saúde, para os seguin
tes municípios paraenses, bem como a prestação de
contas do exercício de 1995 em relação a utilização
destas verbas:

Cametá - Abaetetuba - Santarém - Tucuruí
Novo Repartimento - Altamira - Barcarena - lrituia 
Ananindeua - Belém.

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. 
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal- PT/PA.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici
tadas ao Senhor Ministro da Saúde informações
acerca do montante de verbas repassadas de janei
ro de 1995 a fevereiro de 1996, do Fundo Nacional
de Saúde, para municípios paraenses, bem como a
prestação de contas do exercício de 1995 em rela
ção a utilização destas verbas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-,
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
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11- Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.517196

I - Relatório

Pela presente propo~ição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici- o

tadas ao Senhor Ministro da Educação e do Despor
to informações acerca do montante de verbas r~pas

sadas de janeiro de 1995 a fevereiro de 1996, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
FNDE, para municípios paraenses, bem como a
prestação de contas do exercício de 1995 em rela
ção a utilização destas verbas.

É o relatório.

Consi.derando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pela nobre au
tora.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. ,... Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. _. Ronaldo Perim, Primei

to Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Aprovado ad referendum. REQUERIMENTO N2 1.518 DE ABRIL DE 1996.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei- .

ro Vice-Presidente ao' exercício da Presidên- Senhor Presidente:
cia. Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Estado e Planeja
mento e Orçamento, o seguinte pedido de informa
ções: A partir de matéria veiculada na imprensa, ti
vemos informação de que o Governo Federal pre
tende lançar no próximo dia 7 abril uma ampla cam
panha publicitária, em defesa das reformas adminis
trativa e previdenciária. Ainda de acordo com aque
les dados, a campanha publicitária, preparada pela
empresa DPZ, estaria orçada R$3 milhões, a serem
pagos com recursos do BNDES. Diante desses da
dos preliminares e extra-oficiais, julgamos de funda
mentai importância a elucidação das seguintes
questões: .

1- De que fonte são provenientes os recursos
do BNDES a serem utilizados no cumprimento das
despesas com a campanha publicitária?

2- Estão sendo usado§ recursos originados do
recolhimento do PIS/PASEP em referida publicida
de?

3- O BNDES está financiando ou pagando di
retamente os custos de referida campanha publicitá
ria?

4- Por que não estão sendo utilizados os re
cursos orçamentários destinados à publicidade?

5- Qual o amparo legal para que recursos de
um banco de desenvolvimento sejam aplicados em
despesas correntes de publicidade sobre programas
e projetos que não são por ele direta ou indiretamen
te executados?

6- A contratação da empresa DPZ foi submeti
da a licitação pública? Se não, qual o fundamento le
gai para a dispensa da licitação e qual o instrumento
utilizado para a contratação.

7- Qual o valor total do contrato e quais as
condições de pagamento?

8 - Já houve liberação dos recursos? Em caso
afirmativo, qual o valor da liberação?

9- Cópia dos atos legais e administrativos,
bem como dos instrumentos jurídicos (contrato, con
vênio, acordo etc) utilizados na viabilização da pro
paganda divulgada.

10 - Cópia das peças publicitárias produzidas.
11- Relação de todos os meios de comunica

ção contratados para a veiculação das peças publici
tárias, recursos destinados a cada um deles, discri
minando o espaço comercial utilizado e os respecti-

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50 da Consti

tuição Federal, e do art. 116, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, que seja en
viado atencioso expediente ao Exmº Sr. Ministro
da Educação, Paulo Renato de Souza, solicitan
do informações acerca do montante de verbas
repassados de janeiro de 1995 a fevereiro de
1996, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, para os seguintes municípios
paraenses, bem como as prestações de contas
referentes a utilização destas verbas no exercí
cio de 1995:

Cametá - Abaetetuba - Santarém - Tucuruí
Novo Repartimento - Altamira - Barcarena - lrituia 
Ananindeua - Belém.

Sala de Sessões, 28 de março de 1996. - Ana
Júlia C~repa, Deputada Federal- PT/PA.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
José Fritsch dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citados ao Senhor Ministro do Planejamento e Orça
mento, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES, informações a
respeito de recursos para as obras e serviços de
construção da Barragem da Hidroelétrica de Itá, lo
calizada na divisa dos Estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim - Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.520, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2º da Consti

tuição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2º e

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Sandra Starling dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento informações acerca de campanha publi
citária, em defesa das reformas administrativa e pre
videnciária, paga com recursos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.

É o relatório.

11- Voto do Relator
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vos cus~os. Em relação a estes custos, encaminhar ção devem fazer referência desde o início da cons-
orçamento ou tabela de preços cobrados pelos res- trução até a presente data.
pectivos meios de comunicação que divulgaram a
publicidade em questão. Justificação

Sala das Sessões, 3 de abril de 1996. - Depu- A partir de 1990, para a posse do Governo CoI-
tada Sandra Starling, líder do PT. lor, o Brasil entrou num acelerado processo de priva-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE tização de empresas públicas e abertura do merca
do intemo brasileiro..

O Govemo Femando Henrique tem continuado
a abertura, contudo o Congresso Nacional não tem
conseguido ter as informações sobre os recursos fi
nanciados pelo poder público e. sua utilização pelas
empresas privatizadas.

É imprescindível que a Câmara dos Deputados
possa acompanhar com a maior transparência este
processo, permitindo à opinião pública ter conheci
mento da utilização dos recursos e a forma de sua
aplicação.

Sala das Sessões 3 de abril de 1996. - José
Fritsch, Deputado Federal PT/SC.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo ad referendum
Em 24-4-96 Ronaldo Perim, Primeiro

.~ Vice-Presidente no exercíci~ da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES Nº 1.519/96

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e art. 116, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, que sejam solicitadas
ao Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, Presidente
do BNDES -'Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, por intermédio do Sr. José Ser
ra, Ministro do Planejamento e Orçamento, as se
guintes informações:

1- Foram liberados recursos para as obras e
serviços de construção da Barragem da Hidroelétri
ca de Itá, localizada na divisa dos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina?

2- Se foram liberados recursos, discriminar os
valores, descrevendo os números e percentuais con
cedidos antes e depois da concessão da obra para o
Consórcio de Produtores Independentes;

3- Não existindo recursos já liberados, existem
pedidos ou estudos para concessão de crédito para
obras ou serviços da hidrelétrica?

4- Os prazos constantes da presente solicita-



11- Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.521/96

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento da Câmara dos Deputados que, ouvi
da, à Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Mi
nistro das Minas e Energia sobre a quantidade de
Álcool Anidro existente para adição à gasolina, tanto
nos estoques da Petrobras quanto nas distribuidoras
e usinas fornecedoras de álcool.

Em face das notícias que dão conta de que
não há estoques suficientes para atender a deman
da atual de álcool anidro, solicitamos que nos sejam
fornecidas também as seguintes informações:

1 - Esse volume é suficiente para atender a
demanda por quanto tempo?

2 - Qual a demanda mensal de consumo nos
últimos 12 (doze) meses?

3 - Quais as medidas que serão tomadas para
suprir o mercado e por quê as mesmas não foram
tomadas com a antecedência necessária para evitar
a falta do produto no mercado?

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Lucia
no Zica, Deputado Federal - PT/SP

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia in
formações sobre a quantidade de álcool anidro exis-

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim. Primeiro Vice-Presidente.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Ivan Valente dirige-se à Mesa requerendo sejam so-

Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 11299

115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª licitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e Or-
seja encaminhado ao Sr Luiz Carlos Mendonça de çamento, no âmbito do Banco Nacional de Desen-
Barros, Presidente do Banco Nacional de Desenvol- volvimento Econômico e Social - BNDES, informa-
vimento Econômico e Social - BNDES, através do ções a respeito de campanha publicitária governa-
Exm2 Sr. José Serra, Ministro do Planejamento e Or- mental para promover as emendas constitucionais -
çamento, o seguinte Pedido de Informações. já aprovadas elou em tramitação no Congresso Na-

Os jornais do dia 3 do corrente noticiam que o cional, propostas pelo governo.
governo desencadeará proximamente uma campa- É o relatório.
nha publicitária em defesa de suas propostas de
emenda constitucionál - já aprovadas ou em tramita
ção no Congresso Nacional. O objetivo seria o de
conquistar o apoio da população para as suas (do
governo) "reformas".

As mesmas notícias dão conta de que tal cam
panha será executada, principalmente, pela agência
DPZ, com a colaboração da Contemporânea e da ,.
DM 9 Institucional e será custeada pelo Banco Na
cional de DI~senvolvimento Econômico e Social 
BNDES. Os jornais divergem quanto ao custo da
campanha. Uns, como O Estado de S.Paulo, dizem
que o valor não foi revelado, outros, como a Folha de
S.Paulo, assinalam que o custo seria de R$3 milhões.

Em face do exposto, julgo necessário os se
guintes esclarecimentos, atinentes à campanha em
tela:

1- Por que o BNDES, que notoriamente tem
como fim o desenvolvimento econômico e social do
país, encarrega-se de custear um~ campanha de
promoção de tais emendas constituciç;>nais e do go
verno?

2- Quais as agências publicitárias que realiza
rão a campanha?

3- Qual o custo total da campanha? Indicar o
montante correspondente a cada agência.

4- Quando foi efetuado o processo de licitação
para contratação das agências encarregadas de reali
zar a campanha e quais as empresas que participaram
do certame e quais os critérios utilizados para selecio
nar a(s) vencedora (s)? Indicar data de publicação do
edital e anexar cópia dos documentos do processo.

S- Através de quais meios de comunicação a
campanha será veiculada? Especificar as empresas
que veicularão a campanha, indicando a quantidade
de inserção correspondente a cada uma.

6- Especificar quanto cada empresa receberá,
bem como o custo total de veiculação da campanha.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996 - Ivan
Valente Deputado Federal PT - SP.

I - Relatório



Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.523, DE 1996

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

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 22 , e art. 115,
inciso I do Regimento Interno, solicito a V. EXª, ouvi
da a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro Raimundo
Mendes de Brito, do Ministério de Minas e Energia, o
seguinte pedido de informações:

1 - Relacionar quais companhias estaduais de
energia elétrica estão na área de fornecimento de
energia elétrica das seguintes subsidiárias da Eletro
bras: Fumas, Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Itaipu
Binacional.

2 - Relacionar, mês a mês, de 12 de janeiro de
1995 até a presente data, os valores e os custos de
energia elétrica a serem pagos pelas Companhias
estaduais de energia, caso a caso, às Companhias
fornecedoras.

3 - Relacionar quais as Companhias estaduais
de energia elétrica encontram-se em débito com as
respectivas subsidiárias de fornecimento de energia
elétrica. Descrever o montante individual de cada dí
vida, mês a mês, de 1º de janeiro de 1995 até a pre
sente data.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido Liberal

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96, Ronaldo Perim. Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.522/96

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida à Mesa, sejam solicitadas informações à
srª Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo
sobre a quantidade de álcool anidro existente para
adição à gasolina, tanto nos estoques da Petrobras
quanto nas distribuidoras e usinas fornecedoras de
álcool.

Em face das notícias que dão conta de que há
estoques suficientes para atender a demanda atual
de álcool anidro, solicitamos que nos sejam forneci
das também as seguintes informações:

1 - Esse volume é suficiente para atender à
demanda por quanto tempo?

2 - Qual a demanda mensal de consumo nos
últimos 12 (doze) meses?

3 - Quais os dados que o Depro desse Ministé
rio possui para atender ao disposto no art. 1!! e seus
parágrafos da Portaria Interdepartamental n2 38, de
27-11-95?

4 - Quais as medidas que serão tomadas para
suprir o mercado e por quê as mesmas não foram
tomadas com a antecedência necessária para evitar
a falta do produto no mercado?

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Lucia
no Zica, Deputado Federal- PT/SP

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas à Senhora Ministra da Indústria, do Comér-
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tente para adição à gasolina, tanto nos estoques da cio e do Turismo informações sobre a quantidade de
Petrobras quanto nas distribuições e usinas fomece- álcool anidro existente para adição à gasolina, tanto
doras de álcool. nos estoques da Petrobras quanto nas distribuições

É o relatório. e usinas fornecedoras de álcool. .
É o relatório.

11- Voto do Relator



11- Voto do Relator

Considerando que se encontrám de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presidente.

Aprovado ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.525, DE 1996

Senhor Presidente,
Com observância do disposto no § 2º do art. 50

da Constituição, combinado com o art. 116, nos ter
mos regimentais, ouvido o Plenário, requeiro a Vos
sa Excelência que encaminhe ao Senhor Ministro da
Fazenda, Sr. Pedro Malan, o seguinte Requerimento

~ de Informações que deverá ser respondido no prazo
regimental, como segue:

1 - Desde quando as empresas de transporte
aéreo Varig, Vasp e Transbrasil operam sem possuí
rem Certificado de Regularização Fiscal, necessário
áo ingresso de qualquer empresa em licitações pú
blicas? Quando ocorreu, em cada uma daquelas
ampresas os últimos procedimentos de fiscalização
por parte do Ministério da Fazenda e de sua Secre
taria da Receita Federal? Se há, por parte das mes
mas, débitos fiscais para com a União e se há possi
bilidade de estimar os valores que são devidos. Se
referidas empresas, ao participarem da "Rede Postal
Noturna", Ministério das Comunicações, Empresa.
Brasileira de Correios e Telégrafos, o fazem respal
dadas por todos os. pressupostos legais necessários
explicitados na Lei nº 8.666, de 1993?

2 - Se, no entender do Ministério da Fazenda,
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aquelas
empresas poderiam ter contratos decorrentes de lici
tação prorrogados, sem nova licitação, mesmo es
tando em desacordo com as e~igências da Lei nº
8.666, de 1993. Se é do conhecimento do Ministério
da Fazenda que a Varig, a Vasp e a Transbrasil se
beneficiaram de prorrogações de contratos com a
"Rede Postal Noturna" ao arrepio da Lei nº 8.666, de
1993. Se se justificam prorrogações de cOQtratos

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art.. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor..

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. ~ R'orialdo'Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.524, DE 1996

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 2º, e art. 115,
inciso I do Regimento Intemo, solicito a Vossa Exce
lência, ouvida a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro
José Serra do Ministério do Planejamento e Orça
mento, para que oficie o Presidente do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, o seguinte pedido de informações:

1- Qual o objeto do contrato realizado entre o
BNDES e a Nacional Energética S.A.?

2- A Nacional Energética S.A. vem cumprindo
com as etapas estabelecidas no contrato firmado?

3- existe algum ponto contratual não cumprido
pela Nacional Energética S.A.? Em caso afirmativo
anexar as razões apresentadas pela Nacional Ener
gética S.A. pelo não-cumprimento do contrato firma
do.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido Liberal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Planeja
mento e Orçamento, no âmbito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
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sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e informações acerca e contrato feito com a Nacional
Energia, no âmbito da Eletrobras, informaçóes a res- Energética S.A.
peito das companhias estaduais de energia elétrica É o relatório.
que estão na área de fornecimento de energia elétri
ca das seguintes subsidiárias: Fumas, Eletrosul,
Chesf, Eletronorte e Itaipu Binacional.

É o relatório.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.526, DE 1996

É o relatório.

11- Voto do Relator

Senhor Presidente,
Com observância do disposto no § 2º do art. 50

da Constituição, combinado com o art. 116, nos ter
mos regimentais, ouvido o Plenário, requeiro a Vos
sa Excelência que encaminhe ao Senhor Ministro
das Comunicações, Sr. Sérgio Motta, o seguinte Re
querimento de Informações que deverá ser respon
dido no prazo regimental, como segue:

1 - Se é do conhecimento do Ministério das
Comunicações, Gabinete e Consultoria Jurídica, que
as empresas Varig, Vasp e Transbrasil participam de
licitações promovidas pela ECT sem que estejam
devidamente habilitadas perante o Ministério da Fa
zenda, o Ministério da Previdência e Assistência So
cial e o Ministério do Trabalho, em razão do des
cumprimento reiterado de obrigações fiscais, previ
denciárias e trabalhistas. Se a ECT, quando das lici
tações por ela promovidas, observa, de fato, a pleni
tude do texto legal contido na Lei nº 8.666, de 1993?

2 - Se é do conhecimento do Ministério das
Comunicações a promoção de artiffcios, na ECT,
para que a Varig, a Vasp e a Transbrasil tenham
contratos seus, anteriores, com a "Rede Postal No
turna", prorrogados ao arrepio da Lei das Licitações.
Como justificar as anunciadas prorrogaÇões de con
tratos? Qual o embasamento jurídico que dá suporte _
a tais atos administrativos? Quem responde pelas
prorrogações irregulares? Como se justifica que o
Governo permaneça e insista em manter~se na ile
galidade no que tange aos contratos com as empre
sas referidas para os serviços da "Rede Postal No-

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprgvo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
José Carlos Lacerda dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda in
formações a respeito das empresas de transporte
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oriundos de licitações sem que as empresas envolvi- aéreo V.arig,. Vasp e Transbrasil, relâ."Q, nente a
das estejam em situação irregular para com a Recei- Certificados de Regularização Fiscal, necessários ao
ta Federal? Se tais prorrogações podem ocorrer ao ingresso de qualquer empresa em licitações públi-
arrepio da lei, mesmo considerando a urgência e a caso
necessidade dos serviços a serem prestados?

3 - Se o Ministério da Fazenda tem adotado al
gum procedimento recente visando receber das refe-
ridas empresas de transporte aéreo os respectivos
débitos para com a Fazenda Nacional. Se há docu
mentos comprobatórios das ações administrativas e
fiscais da Receita Federal em relação às situações e
dúvidas suscitadas no presente requerimento?

Justificação

A transparência é um dos objetivos persegui
dos pelo atual Govemo, segundo permanentes ma
nifestações oficiais do Presidente da República, de
seus Ministros e de outras autoridades do staft go
vernamental. Assim, se dúvidas existem em um seg-
mento importante, que é o das licitações públicas,
esta Casa deve ter todo o interesse em elucidar as
situações, tornadas ou não públicas. No caso pre-
sente, a imprensa vem divulgando informações que
direcionam ao entendimento de que esteja havendo
protecionismo para com as grandes empresas de
transportes aéreo, nas licitações promovidas pela
ECT. É que, sem atenderem os pressupostos da Lei
das Licitações, estas empresas se beneficiam de
prorrogações viciadas de contratos sem que corrijam
as suas relações para com o Fisco, a Previdência e
o Ministerio do Trabalho.

Algo de irregular deve ser apurado e, ao que
parece, os fatos são do pleno conhecimento dos Mi
nistérios da Fazenda, das Comunicações, da Previ
dência Social e do Trabalho, embora nenhum deles,
até o momento tenha agido em defesa da melhor
aplicabilidade das normas legais vigentes, nem ain
da defendem os interesses da União nas áreas de
suas respectivas competências e jurisdições.
--Assim, cabe o presente requerimento, a ser en

caminhado por esta Casa, o que lhe dá um maior
conteúdo de qualificação para os fins a que se desti
na.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Federal José Carlos Lacerda.



Justificação

11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
. 'N2 1.527.. DE 1996·

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts, 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente,

Muito se tem noticiado pela imprensa à respei
to de desvio de recursos liberados pelo Sistema Fi
nor para empresas que fazem aplicações irregulares
ou se beneficiam irregularmente sempre que podem
alterando os seus planos de aplicação.

Muitas delas, inclusive, encerraram suas ativi
dades ou dispensaram operários sem a devida auto
rização da Sudene, outras não pagam os impostos
municipais nem estaduais, embora continuem rece-

Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art. 5!!, § 2!!, e na

forma prevista pelos artigos 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, solicito sejam requeridas ao senhor
Ministro do Planejamento, relativas à liberação de
recursos do Finor para empresas na Paraíba, as se
guintes informações:

1. Quanto foi liberado, nos anos de 1992 a
1996, pelo Finor, para empresas industriais na Pa
raíba ano a ano, empresa por empresa, com os res
pectivos planos de aplicação e prestação de contas
ano a ano, empresa por empresa?

2. As empresas beneficiadas neste período es
tão em pleno funcionamento? Fizeram as necessá
rias prestações de contas das importâncias recebi
das? E qual o percentual de empregos que cada
uma oferece à comunidade?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
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tuma"? Se a ilegalidade é absolutamente necessária José Carfos Lacerda dirige-se à Mesa requerendo
e indispensável, pois já se mantém continuamente sejam solicitadas ao Senhor Ministro das Comunica-
desde dezembro de 1994. A quem interessa o pro- ções informações a respeito da participação das em-
cedimento ilegal, no caso enfocado? presas de transporte a éreo Varig, Vasp e Transbra-

3 - Qual a situação atual, das referidas empre- sil em licitações públicas pela Empresa Brasileira de
sas Varig, Vasp e Transbrasil nos serviços da "Rede Correios e Telégrafos - ECT.
Postal Noturna", consideradas as exigências de É o relatório.
cumprimento de obrigações para com a fisco, a pre
vidência e as obrigações trabalhistas? Se há docu
mentos dos Ministérios da Fazenda, da Previdência
e Assistência Social e do Trabalho que declarem es
tar as empresas habilitadas para concorrências pú
blicas. Como ocorreu a prorrogação dos contratos
da ECT com as referidas empresas, em setem
br%utubro de 1995, para a prestação de serviços à
"Rede Noturna Postal"?

Justificação

A transparência é um dos objetivos persegui
dos pelo atual Governo, segundo permanentes ma
nifestações oficiais do Presidente da República, de
seus Ministros e de outras autoridades do staff go
vernamental. Assim, se dúvidas existem em um seg
mento importante, que é o das licitações públicas,
esta Casa deve ter todo o interesse em elucidar as
situações, tornadas ou não públicas. No caso pre
sente, a imprensa vem divulgando informações que
direcionam ao entendimento de que esteja havendo
protecionismo para com as grandes empresas de
transporte aéreo, nas licitações promovidas pela
ECT. É que, sem atenderem os pressupostos da Lei
das Licitações, estas empresas se beneficiam de
prorrogações viciadas de contratos sem que çorrijam
as suas relações para com o Fisco, a Previdência e
o Ministério do Trabalho.

Algo de irregular deve ser apurado e, ao que
parece, os fatos são do pleno conhecimento dos Mi
nistérios da Fazenda, das Comunicações, da Previ
dência Social e do Trabalho, embora nenhum deles,
até o momento tenha agido em defesa da melhor
aplicabilidade das normas legais vigentes, nem ain
da defendem os interesses das União nas áreas de
suas respectivas competências e jurisdições.

Assim, cabe o presente requerimento, a ser en
caminhado por esta Casa, o que lhe dá um maior con
teúdo de qualificação para os fins a que se destina.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu-
tado Federal José Carlos Lacerda. '



REQUERIMENTO Nl! 1.529, DE 1996

Sr. Presidente,
Em mensagem enviada ao Congresso Nacio

nal durante a abertura da 2ª Sessão Legislativa Ordi
nária da 50ª legislatura, o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso ressalta a importância do Programa
Comunidade Solidária e principalmente a parceria
entre o setor público e a iniciativa privada.

Com o intuito de acompanhar as ações do Pro
grama Comunidade Solidária, requeiro a Exma. srª
Presidenta do Programa Comunidade Solidária, de
acordo com o art. 50 da Constituição Federal e dos

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República informações a respeito
de matéria veiculada na imprensa, relativamente à
existência de projetos de lei propondo a regulamen
tação da privatização dos serviços de água, energia
elétrica, petróleo e gás, preparados pela Eletrobras
e pela Petrobras.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Wilson Braga dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento informações a respeito da liberação,
para empresas do Estado da Paraíba, de recursos
provenientes do Finor.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.528/1996

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 22, 115 e
116 do Regimento Intemo, solicito a V. Ex!! seja en
caminhado ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidência da República o seguinte pedido de infor
mações:

a) Procedem as informações veiculadas pela
imprensa de que há na Casa Civil da Presidência da
República projetos de lei propondo a regulamenta
ção da privatização dos serviços de água, energia
elétrica, petróleo e gás, preparados pela Eletrobras
e pela Petrobras? Caso positivo solicito cópia dos
mesmos.

b) Quais as propostas constantes desses pro
jetos e em que propõe eles alterar a situação atual
desses serviços? Quais as vantagens e desvanta
gens de cada uma dessas propostas?
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b~ndo os reembolsos do cronograma estabelecido c) O que falta para o Govemo Federal encami-
pela Superintendência da Sudene. nhar esses projetos de lei ao Congresso Nacional?

Por estas razões, precisamos dos dados solici- Quando isso ocorrerá?
tados a fim de que nos facilite uma fiscalização mais d) Como serão estruturadas, com que compe-
profunda. tência e amplitude de ação, as agências de regula-

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu- mentação previstas nesses projetos de lei?
tado Wilson Braga. e) Caberá a essas agências a fixação das tari-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE fas? Caso positivo por quê?
f) Solicito cópia de todos os pareceres emitidos

a respeito desses projetos de lei.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu

tado Cunha Bueno.



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Inácio Arruda dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia
informações a respeito da formação de uma nova
empresa nuclear brasileira, resultado da fusão da Di
retoria Nuclear de Fumas com a Nuclen.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
cem as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
~nácio Arruda dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, no âmbito do Progra
ma Comunidade Solidária, informações a respeito
de doações de recursos oriundos da iniciativa priva
da e suas aplicações.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
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arts. 115 e 116 do Regimento Interno as seguintes Entretanto pelo organograma idealizado pela
informações: Siemens e a Nuclen, a empresa alemã tem no Comi-

1 - relação de todas as doações feitas ao Pro- tê Técnico três representantes, enquanto Fumas/Nu-
!~rama Comunidade Solidária, informando o nome do clen só tem dois representantes.
doador e o valor e a data da doação, em particular a Para os técnicos de Fumas, em denúncia pu-
que foi feita pela Abifarma, entidade que congrega blicada em órgão oficial da Associação dos Empre-
laboratórios farmacêuticos estrangeiros instalados gados de Furnas, a Siemens, com maioria no comi-
no Brasil, que teria doado a expressiva quantia de tê, terá o controle da atividade nuclear brasileira, o
F{$6 milhões; e que é inconstitucional e põe em risco a soberania

2 - a lista completa dos Estados e Municípios, nacional do País.
bem como seus respectivos programas, beneficia- Causa também apreensão o fato da Siemens,
dos com recursos e iniciativas do Programa Comuni- que não pode operar usinas nucleares, participar da
dade Solidária. nova empresa sem colocar um centavo, sem partici-

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu- par do controle acionário, mas, em compensação
tado Inácio Arruda (PCdoB - CE). terá o controle técnico da nova empresa.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Considerando o fato de extrema gravidade, re-
queiro de acordo com o art. 50 da Constituição Fe
deral e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno as
seguintes informações ao Exmo. Sr. Ministro de Es
tado de Minas e Energia:

1 - Cópias do protocolo da reunião realizada
em Erlangen, Alemanha, nos dias 7 e 8 de fevereiro
de 1996, que tratou da formação de nova empresa
nuclear brasileira.

2 - Quem delegou poderes ao Presidente da
Nuclen, Sr. Ronaldo Fabrício, para assinar esse pro
tocolo?

3) - Por que a Diretoria Nuclear de Furnas, que
é parte impcrtante nas atividades de energia nuclear
brasileira, a exemplo de Angra I e Angra 11, não foi
chamada para discutir essa possível fusão para a
criação da nova empresa, e por que a reunião foi
realizada na Alemanha e não no Brasil?

4 - Quem negociou esse protocolo?
Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu

tado Inácio Arruda (PCdoB - CE).

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
:10 das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia

REQUERIMENTO N!! 1.530, DE 1996

Senhor Presidente,
Vem causando grande apreensão e estranheza

<O protocolo da reunião, realizada em Erlangen, Ale
manha, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 1996, entre a
Nuclen e a Siemens, que trata da formação de uma
nova empresa nuclear brasileira, resultado da fusão
da Diretoria Nuclear de Fumas com a Nuclen.

O protocolo informa que a Siemens não pode
se tomar acionista da nova companhia, "os seus es
tatutos não lhe permitem a operação de Usinas Nu
<cleares".



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.532, DE 1996

O Deputado, que o presente subscreve, no uso
de suas prerrogativas e tendo como base o art. 50, §
2º, da Constituição Federal e artigos 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, soli
cita a Vossa Excelência o envio do Pedido de Infor
mações ao Excelentíssimo Ministro da Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária, Senhor José
Eduardo de Andrade Vieira, para que forneça à
Mesa da Câmara dos Deputados, as seguintes infor
mações:

1 - Relação de todos os imóveis desapropria
dos ou comprados pelo Incra, para fins de Reforma
Agrária, a partir de 1º de janeiro de 1990 até a pre
sente data.

2 - Relacionar o nome do imóvel, a localiza
ção, o custo total da desapropriação ou compra de
cada área, especificando ainda, para cada imóvel, o
número de hectares de cada um.

3 - Quantificar, por ano, o número de hectares
e o valor total gasto em desapropriações ou eompra
de áreas para fins de reforma agrária.

4 - Que critérios são utilizados atualmente pelo
Incra para definir o valor a ser indenizado ou valor
pago por imóveis rurais para fins de reforma agrá
ria? Estes critérios são os mesmos adotados desde
1990? São usados igualmente em todo o País ou
são adequados às diferenças regionais?

Justificação

Vem de longa dada as denúncias de superava
Iiação de terras desapropriadas pelo Incra, para fins
de reforma agrária. Já foram feitas auditorias pelo
Tribunal de Contas da União, sindicâncias internas
para apurar estas irregularidades, denúncias vincu
ladas pela imprensa, etc. Em 1992 uma denúncia de
superfaturamento na compra de uma área, efetuada
pelo Incra no Mato Grosso, acabou levando à demis
são do Presidente interino do órgão e ocasionou a
suspensão da compra da área.

O jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição
de 8 de abril de 1996, página A-7, traz uma nova de
núncia de fraude intitulada Juiz federal aponta em
Goiás outro caso de superavaliação. A matéria rela-
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gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu-
to das informações requeridas pelo nobre autor. tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Sala de Reuniões, 10 de aJ:jril de 1996. - Depu- Aprov.o ad referendum.
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. Em 24-4-96. _ Ronaldo Perim, Primei-

Aprovo ad referendum. ro Vice-Presidente no exercício da Presidên-
Em 24-4-96. - Ronaldo Perirn, Primei- cia.

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.531, DE 1996

O Deputado que o presente subscreve, no uso
de suas prerrogativas, tendo como base o art. 50, §
22, da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116 do
Requerimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicita a VQssa Excelência o envio do Pedido de In
formações aos Excelentíssimos Senhores: Ministro
da Administração Federal, Luiz Carlos Bresser Gon
çalves Pereira; Ministro da Marinha, Mauro Cesar
Rodrigues Pereira; Ministro da Aeronáutica, Lélio
Viana Lôbo; e Ministro do Exército, Zenildo Gonzaga
Zoroastro de Lucena para que forneçam à Mesa da
Câmara dos Deputados as seguintes informações:

1- Quanto foi destinado, mensalmente, no ano
.de 1994 e 1995, especificando a cada ano, em valor
monetário, para custear a pensão das filhas de mili
tares?

2-. Quantos foram os beneficiários, mensal
mente, no ano de 1994 e 1995, especificando a
cada ano, segundo a Lei nº 3.765, de 4 de maio de
1960, conforme art. 7º, inciso li?

Sala da Comissão, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Padre Roque.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Padre Roque dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas aos Senhores Ministros da Administração
Federal e Reforma do Estado, da Marinha, da Aero
náutica e do Exército informações a respeito dos va
lores destinados, mensalmente, nos anos de 1994 e
1995, em valor monetário, para custear a pensão
das filhas de militares.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Adylson Motta dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi
to da Caixa EconÔffiica Fêderal, informações a res
peito do destino da verba do_ prêmio do seguro nos
processos de liquidação do Sistema Financeiro da
Habitação.

É o relatório.

_____. 11- Voto d§Relátõ..------- _

-.- Consider~~d~- qu~ se-·~-~~õiltram de acordo
com as normas disciplinadoras damat~~a(ar!:~50, §
2º, da Constituição Fêàêrãle arts. 115 e116 dô-Re
gimento Interno -da Casa~; votQpelo el1caminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Salade-Reuniões,--17 de abril de f99B. - Depu
tado Ronald9 Perimõ-Primgiro Vice"Er.esidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4,,9J3. - Ronáido---Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.534, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição

Federal e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro seja solicitado
à Secretaria de Assistência Social, através do Exce
lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Previdência
Social, o seguinte pedido de informações:

______bQual-ü ihsfrúmento ISgal paraa transferên:
cia de recursos orçamentários relacionados no Rela
tório de Atividades do ano de 1995 da SAS (tabela 
aplicação dos recursos orçamentários)?

2- Qual o valor dos recursos orçamentários re
passados às Prefeituras Municipais e entidades pela
Secretaria de Assistência Social - SAS, no ano de
1995?

3- Quais os critérios técnicos utilizados na se-

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Padre Roque, dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária informações
sobre imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária, a partir de 1º de janeiro de 1990 até a pre
sente data.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.533, DE 1996

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do
Requerimento Interno da Casa, e sob as penas pre
vistas nos citados dispositivos, requeiro seja solicita
da ao Senhor Ministro da Fazenda, a seguinte infor
mação:

Qual o destino do prêmio do- següronos pro
cessos de liquidação antecipada dos financiamentos
da casa própria pelo Sistema Financeiro Habitacio
nal - SFH, na modalidade de antecipação das pres
tações vincendas (sistema PxN), uma vez que o
mesmo é cobrado antecipadamente sem que haja
qualquer cobertura como contrapartida.

Segundo informações que tenho conhecimen-
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ta o caso de uma área desapropriada em Goiás, to, quando o mutuário abdica da redução do seguro
onde o Incra propôs o pagamento de mais de oito por força de decisão judicial, não há contrapartida,
mil reais por alqueire de terra, quando o preço local ou seja, a Caixa deveria comprometer-se a devolver
não passa de três mil reais. essa diferença, o que não ocorre. Assim, entenden-

Com este pedido de informações pretendemos do que esse dinheiro não pode, legalmente, ir para a
tomar conhecimento de todos os casos de desapro- Seguradora, para o Agente Financeiro, nem para o
priação ou compra de áreas efetuadas pelo Incra FGVS, solicito informar o seu destino.
desde 1990, para que possamos analisar caso a Sala das Sessões, 10 abril de 1996. - Deputa-
caso e verificar possíveis irregularidades. do Adylson Motta.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Padre GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Roque, Deputado Federal (PT - PR)

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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11- Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.535, DE 1996

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 Excelênci? seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazendã, através do Gabinete Ci
vil da Presidência da República, Pedido de Informa
ções sobre a execução do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE, período de 1989
a 1995, esclarecendo, especificamente:

1- O volume de recursos transferidos mensal
mente pelo Tesouro Nacional, à conta do Fundo, ex
pressos em preços de dezembro de 1995.

2- Os volumes totais de recursos disponíveis
pelo Fundo, anualmente, em valores de dezembro
de 1995.

3- Demonstrativos anuais das aplicações fi
nanceiras dos recursos dos Fundos.

4- Os valores aplicados, anualmente, por unida
de federada e programa, neste caso, informando a dis
tribuição dos recursos, por categoria de produtor.

5- A evolução anual do Patrimônio Líquido do
Fundo.

6- Os montantes de recursos mantidos em in
disponibilidade, a cada ano, em valores de dezem
bro de 1995.

7- As receitas anuais do Banco do Nordeste
do Brasil S/A - BNB, derivadas da administração do
Fundo e da cobrança de dei credere sobre as ope
rações.

8- Os critérios adotados, a cada ano, para a
definição dos portes dos beneficiários e os respecti
vos encargos e garantias estabelecidos, por progra
ma de atividade.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor,

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Justificação

As informações requeridas visam apenas dar
transparência aos atos da Secretaria de Assistência
Social no tocante a gastos e atitudes da direção des
se órgão do Ministério da Previdência Social, sanar
dúvidas no tocante à distribuição dos Recursos Or
çamentários e, ainda, verificar se os Estados, Muni
cípios e Entidades, acima citados, conseguiram de
senvolver os projetos e os serviços para que foram
destinados recursos da SAS.

Sala de Sessões, 10 de abril de 1996. - Hum
bertoCosta - PT/PE.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Humberto Costa dirige-se à Mesa requerehdo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social, no âmbito da Secretaria de Assis
tência Social - SAS, informações a respeito de con
vê'hlos fi'rmados com Prefeituras Municipais e entida
des da sociedade civil no ano de 1995.

leção dos projetos desenvolvidos e/ou dos serviços É o relatório.
prestados pelos seguintes Estados, Municípios e En
tidades:

Governos Estaduais: Governo do Estado de
Tocantins - Governo do Estado de Mato Grosso;
Municípios: PM de Antazes/AM - PM de Uarini/AM 
PM de Barcelos/AM - PM de Orizonta/GO - PM de
Boa Vista/RR - PM de Leopoldo Bulhões/GO - PM
de Hodrolândia/GO - PM de Santo Amaro de Bar
ra/GO - PM de Rio Sono/TO - PM de InhumaS/GO
- PM de Santa Helena de Goiás/GO - PM de Matri
chãlGO - PM de São Luiz de Montes Belo/GO - PM
de Floresta AzullBA - PM de MorparálBA - PM de
JaraguálGO - PM de IbicuílBA - PM de Cafa
maurn/BA - PM de Pendências/RN; Entidades: Se
cretaria do Entorno de Brasília e Nordeste Goiano 
Associação Goiana de Municípios/GO, Associação
Goiana de Municípios - AGM - Centro Projeto Axé
de Defesa e Proteção a Crianças e ao Adolescente
- Viva Rio Movimento de Arte da Sociedade Civil 
Sociedade Goiana de Cultura Universidade Católica
de Goiás - Centro Brasileiro da Criança e do Ado
lescente/PE - Associação Comunitária Desenvolvi
mento do Trabalho/RN?

4r- Cópia dos reiatórios de atividades de cada
um dos programas ou dos serviços, desenvolvidos
pelas Prefeituras, Governos Estaduais e Entidades,
citados no item 3, e conveniados com a SAS a partir
de 1995.



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Adão Pretto dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro da Fazenda informações
sobre a execução da Política de Crédito Rural no
Brasil no período de 1970 a 1995.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as norl'flas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.537, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimentó ln-

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Ferro dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções a respeito da execução do Fundo Constitucio
nal de Financiamento do Nordeste - FNE, no perío
do de 1989 a 1995.

É o relatório.

Justificação

As informações pretendidas acerca da opera
cionalização do FNE, objetivam disponibilizar ele
mentos mínimos para a avaliação da performace
sócio-econômica desse instrumento de desenvolvi
mento regional.

A partir da avaliação baseada em dados ofi
ciais, teremos condições de deflagrar iniciativas, no
Parlamento e em outras esferas dos Poderes Públi
cos e da sociedade civil, visando eventuais correçõ
es de rota do Fundo, tendo em mente a compatibili
zação de sua execução aos propósitos sociais e
econômicos que ensejaram a sua inclusão no texto
constitucional.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - De
putado Fernando Ferro.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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9- Evolução anual dos índices de inadimple- terno, solicito a Vossa ExcelêriCiá seja encaminhado
mento, por categoria de beneficiário. ao Sr. Ministro da Fazenda, através do Gabinete Ci-

Requeiro ainda, que as informações prestadas vil da Presidência da República, Pedido de Informa-
observem a sequência acima exposta, não se utili- ções sobre a execução da Política de Crédito Rural
zando portanto, da simples remessa de relatórios no Brasil, período de 1970 a 1995, esclarecendo, es-
anuais de atividades. pecificamente:

1- o volume de recursos aplicados anualmen
te, por fonte, porte do produtor, unidade federada, fi
nalidade (custeio, investimento e comercialização) e,
por produto;

2- a evolução anual do saldo de operações
consideradas em situação de anormalidade, especi- .
ficando o número de contratos, por produto e pelo
porte do produtor;

3- o quadro anual das execuções judiciais, por
inadimplemento e o estoque atual de imóveis sob o
domínio do BB, informando a localização e área dos
imóveis;

4- os critérios vigentes, a cada ano, pàra a
classificação dos produtores e os respectivos encar
gos financeiros adotados.

Requeiro ainda, que os valores apresentados
sejam atualizados a preços de dezembro de 1995.

Justificação

A sociedade brasileira, em geral, e este Parla
mento, em particular, não têm tido a possibilidade de
acompanhar, a contento, as vicissitudes processa
das no âmbito da política de crédito rural, por conta
da indisponibilidade, ou da profunda dispersão das
informações disponíveis sobre o assunto, muitas ve
zes, conflitivas entre as próprias instituições que as
fornecem.

Dessa forma, o presente Pedido de Informaçõ
es visa resgatar níveis mínimos de sistematização
sobre as principais estatísticas relativas à operacio
nalização dessa política, com o propósito maior de
subsidiar as nossas ações legislativas.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - De
putado Adão Pretto.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presid~n

cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.538, DE 1996

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição

Federal e na forma prevista no art. 115, inciso I do
Regimento Intemo da Casa, requeiro sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre os
seguintes pontos:

1 - Como a firma Fama, a segunda maior fabri
cante de linho do País, pôde ter desenvolvido um te
cido natural, feito com o caule da cannabis sativa, se
o plantio de maconha é ilegal e passível de penali
dade de acordo com a Lei?

2 - Como foi utilizada a matéria-prima para a
confecção do tecido?

3 - Sendo a parte da planta utilizada para tal
confecção, representada essencialmente pelo caule,
o que foi feito com as outras partes, principalmente
as folhas e os botões florais que são ricos no princí
pio alucinógeno, o THC"(tetrahidrocanabinol}?

Sala das Sessões, março de 1996. - Elias
Murad, Deputado Federal - PSDB/MG.

EMPRESA LANÇA TECIDO DE
CAULE DA MACONHA

da Reportagem local
Um tecido natural, feito com caule da cannabis

sativa, a planta da maconha, é a estratégia da
Fama, a segunda maior fabricante de linho do país,
para alavancar suas vendas.

O tecido, que não tem o cheiro nem o efeito da
droga, foi o destaque, junto com os desfiles de
moda, do primeiro dia da FENATEC (Feira Interna
cional da Tecelagem), em São Paulo.

A feira é vista pelo setor como a alternativa
para alavancar as vendas. Eduardo Wanick, vice
presidente da DuPont, diz que o jeans com Iycra
deve garantir as vendas da empresa neste primeiro
semestre.

A DuPont, que está apresentando a Iycra soft,
espera vender 15% mais em 1996 que em 1995.

29! FENATEC (Feira Internacional da Tecelagem) e a 11 EXPo

LAV (Feira Intemacional de Máquinas e Equipamentos para la
vanderias). Até 7 de março, das 10h às 19h, no Pavilhão de Expo

sições do Anhembi.

Entrada somente para profissionaiS do setor com convite ou car

tão da empresa.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Elias Murad dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro da Justiça informações
sobre notícia veiculada no jornal Folha de S. Paulo,
onde a firma Fama adota como estratégia de merca
do a confecção de um tecido natural feito com o cau
le de "Cannabis Sativa (maconha}".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 1.539, DE 1996

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50 da Constitui

ção Federal e segundo o art. 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, que seja encami
nhado atencioso expediente ao Exmo. Sr. Nelson
Jobim, M.D. Ministro de Estado da Justiça, solicitan
do que a Funai fomeça cópia dos pedidos de con
testação de áreas indígenas no Pará realizados até
o dia 10 de abril de 1996, em razão do Decreto nl!
1.775/96.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - Ana
Julia Carepa, Deputada Federal- PT/PA.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo seja solicita
da ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito da Fun-



Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.541, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50 da

Constituição Federal, e na forma do art. 219, § 1º, e
art. 24, item 111, do Regimento Interno, que, ouvido o
Plenário se digne encaminhar ao Sr. Ministro de Es
tado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, Sr. José Eduardo de Andrade Vieira, o se
guinte pedido de informações:

1- O imóvel situado à Av. Independência nº
3.601, no Municípi0 de PiracicabalSP, pertence à
União e está patrimonializado para o Ministério da
Agricultura e da Reforma Agrária?

2- Em caso positivo, qual destinação pretende
o MARA dar ao referido imóvel?

3- Existe protocolado no MARA algum pleito
de cessão ao Município de Piracicaba do referido
imóvel? Em caso positivo, em qual unidade do
MARA se encontra tal processo e em que fase se
encontra o exame do referido pleito?

Justificação

Consta que o imóvel em questão é patrimônio
do Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária.
Até recentemente, abrigou no prédio ali existente ati
vidades da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz - USP, e de um pequeno projeto de recicla
gem de papel. Tal prédio foi totalmente destruído por
incêndio e está abandonado.

Referido imóvel situa-se numa das regiões
mais densamente povoadas da cidade de Piracicaba
mas carente de áreas onde possam ser implantados
projetos comunitários para prática de esporte, de ati
vidades culturais e de lazer.

É necessário saber se o MARA tem planos
para utilização da área. Caso não tenha, toma-se in
concebível mantê-lo ocioso, abandonado, quando
faltam áreas no Município de Piracicaba para im
plantaÇão de projetos comunitários de caráter social.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - De
putado José Machado.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.540, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50 da Constitui

ção Federal e segundo o art. 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, que seja encami
nhado atencioso pedido de informações ao Exmo.
Sr. Pedro Malan, M.D. Ministro de Estado da Fazen
da, solicitando o fornecimento de cópia dos contra
tos de empréstimos firmados pela Caixa Econômica
Federal e os governos estaduais dos seguintes Es
tados da Federação, em 1996: Pará, Bahia, São
Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Minas Gerais,
Espírito Santo, Paraná e do Distrito Federal.

Sala de Sessões, 10 de abril de 1996. - Ana
Júlia Carepa, Deputada Federal- PT/PA.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo seja solicita
da ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito da
Caixa Econômica Federal, cópia dos contratos de
empréstimos firmados com os governos estaduais
dos Estados do Pará, Bahia, São Paulo, Rio Grande
do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo,
Pará e do Distrito Federal, no exercício de 1996.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
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dação Nacional do índio - FUNAI, cópia dos pedidos gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen-
de contestação de áreas indígenas no Pará realiza- to das informações requeridas pela nobre autora.
dos até o dia 10 de abril de 1996, em razão do De- Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu-
creto n9 1.775/96. tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

É o relatório.



Aprovo ad referendum
Em 24-4-96 Ronaldo Perim Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - Depu
tado Cunha Bueno

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Aeronáutica infor
mações a respeito de noticiário veiculado na impren
sa acerca de rádios não legalizadas que estariam in
terferindo nas transmissões de rádio entre as aero
naves e as torres dos aeroportos de Guarulhos e
Congonhas.

É o relatório.

,,- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala'de Reuniões, 17 de abril de 1996.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.543, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50, § 2º,

da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e §
2º, e 115, inciso I, do Regimento Intemo que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro das Comunicações, no sentido de esclarecer
esta Casa quanto a todos os aspectos de concessão
de serviço e funcionamento das rádios Líder, 92,1 e
104,1, na capital paulista.

Pauta-se o presente pedido na desconfiança
de possíveis irregularidades, bem como na nossa
dúvida quanto ao respeito dos preceitos de inte
resses público, que devem ser observados por
qualquer um que seja detentor de uma concessão
como de uma emissora de rádio que atinge grande
audiência.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - De
putado Fausto M. Martello.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
José Machado dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária informações a
respeito de imóvel situado à Av. Independência, nº
3.601, no Município de Piracicaba, Estado de São
Paulo.

É o relatório

,,- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas.pelo noJ?re·-autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.542196

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição

Federal e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, requeiro sejam solicita
das ao Sr. Ministro da Aeronáutica as seguintes in
formações:

1- procedem as informações veiculadas pela
imprensa de que rádios não legalizadas estariam in
terferindo nas transmissões de rádio entre as aero
naves e as torres dos aeroportos de Guarulhos e
Congonhas?

2 - Quais as providências tomadas pelo Minis
térios da Aeronáutica para impedir esses fatos?

3 - Qual o risco efetivo a que estão expostas
as aeronaves e seus passageiros por essas ocorrên
cias?

4 - Já houve registro de algum incidente opera
cional em decorrência dessas interferências? Quais,
quando, envolvendo qual aeronave, de que empresa,
com quantas pessoas a bordo, com que conseqüên
cias para a operação da aeronaves e com que riscos
para tripulação e passageiros? Quais as providências
tomadas após esses incidentes?

5 - Em quais outros aeroportos do País acon
teceram ocorrências dessa espécie? Favor descre-

113i2 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE ver os detalhes a respeito e as providências toma
das.



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEI?UTADOS Quinta-feira 25 11313

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fausto Martello dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in
formações a respeito de todos os aspectos de con
cessão de serviço e funcionamento das rádios Líder,
92,1 e 104,1, na capital paulista.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1544196

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo

segundo, da Constituição Federal, e em conformida
de com os artigos 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, venho requerer a Vossa
Excelência o encaminhamento de pedido de infor
mações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Justiça,
Dr. Nelson Jobim, sobre os seguintes temas:

1- De onde partiu a ordem de retirada dos Mis
sionários Evangélicos da Aldeia Waiãpi, no Estado
do Amapá;

2 - Quais os documentos que originaram o OF.
nº 544/PRES/FUNAI/31-8-95 - Ordem de saída dos
Missionários;

3 - A comunidade Waiãpi foi consultada, e sua
vontade soberana foi respeitada?

4 - Até onde o Ministério da Justiça e a Funai
têm participação no processo de retirada dos missio
nários;

5 - Data precisa da ordem de saída e o cum
primento da norma e forma como foi realizada a ex
pulsão dos missionários. O que aconteceu no inter
valo do cumprimento da ordem da Funai?

6 - Quais são as acusações contra os Missio
nários? Os mesmos tiveram direito de defesa?

7 - Outros esclarecimentos que possam ajudar
a entender este episódio.

Sala das Sessões, Francisco Zuppo, Deputa
do Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Zuppo, dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça, no
âmbito da Fundação Nacional do índio - FUNAI, in
formações a respeito da retirada de missionários da
aldeia Waiãpi, Estado do Amapá, bem como a parti
cipação da Funai no episódio.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 29 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.545/96

Senhor Presidente,
Requeiro de V. EXª, com base no art. 50, da

Constituição Federal, e art. 116, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas in
formações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Edu
cação, Paulo Renato Souza, sobre:

1 - Relação dos 3.200 municípios considera
dos como inadiplentes, como também daquele que
tiveram o convênio suspenso em decorrência da
constatação de compra de alimentos supefaturados,
pela Fundação de Assitência ao Estudante.

2 - Explicitação das dificuldades existentes na
Fundação de Assistência ao Estudante, que estão
impedindo a agilização do repasse dos recursos
destinados a merenda escolar.

3 - Do número de escolas e alunos prejudica
dos com a suspensão do repasse dos recursos des
tinados a merenda escolar.

4 - Da política adotada pelo Ministério da Edu
cação, no sentido de auxiliar escolas e municípios a
superarem as dificuldades apresentadas no proces-



Justificação

Segundo reportagem do jornal Folha de S.
Paulo, publicada no dia 10 de abril de 1996, 3.200
municípios brasileiros estão, desde o início do ano,
sem verba federal para a aquisição da merenda es
colar. A pesquisa afirma que, 71 % dos municípios
brasileiros figuram como inadimplentes para com a
Fundação de Assistência Social. Portanto, apenas
29% dos municípios estariam recebendo o referido
benefício. Este fato, por si só, já caracterizaria um
grave equívoco burocrático e a falta de uma fiscali
zação sistemática, que penaliza inúmeras crianças e
adolescentes beneficiadas com a merenda escolar.

As informações contidas na matéria jornalística
destaca que no Estado da Paraíba, a falta de meren
da já provocou, durante os primeiros dias de aula,
uma evasão em torno de 30% nas escolas da zona
urbana e de 40% na zona rural. Entendemos que, se
no Estado da Paraíba a evasão ocasionada pelo não
repasse dos recursos destinados a merenda escolar
alcançou estes percentuais, nos demais Estados
brasileiros, não nominados pela matéria jornalística,
os percentuais devem ser iguais ou até superiores.

Isto posto, concretamente, com a evasão esco
lar decorrente da falta do recebimento das verbas
públicas destinadas a merenda escolar, estariam
sendo contrariados os dispositivos constitucionais
que regem a matéria, que versam sobre a compe
tência da União, Estados e Distrito Federal relativo
aos meios para o acesso a educação, consignados
no inciso X, art. 23, e do dever do Estado com a
educação efetivado mediante a garantia, por inter
médio do estabelecimento de programas suplemen
tares, constante do inciso VII, art. 208 da Constitui
ção Federal Brasileira. A não observância destes
dispositivos, por autoridades públicas federais, esta
duais ou municipais deve ser apurado.

Sala das Sessões, aos dias de de 1996. -
Pedro Wilson Guimarães, Deputado Federal - PT
-GO.
Educação - 71 % das cidades do país não recebe
ram repasse federal, que daria para comprar 384,6
milhões de refeições

Escolas ficam sem VERBA da- merenda
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so de prestação da contas das verbas utilizadas As escolas de pelo menos 3.200 cidades -
para a aquisiçãó da merenda escolar. 71 % dos municípios de todo o País - estão desde o

início do ano sem o repasse da verba federal para
compra de merenda.

Essas cidades ou têm dívidas com a União e,
pela legislação, não podem receber recursos fede
rais, ou não teriam prestado contas dos gastos com
merenda durante 1995.

Além dos municípios, 16 Estados estão com as
verbas bloqueadas. Do orçamento de R$120 milhõ
es para a compra de alimentos no primeiro trimestre,
a FAE (Fundação de Assistência ao Estudante, ór
gão do Ministério da Educação) mantém em caixa
R$50 milhões.

Esse valor seria suficiente para comprar 384,6
milhões de refeições a R$O,13 cada (média por dia
que estados e municípios recebem por aluno matri
culado na rede pública durante um ano letivo). Com
o valor de cada refeição, estabelecido por uma equi
pe de nutricionistas, dá para comprar hoje um pão e
menos de um copo de leite.

Em um município do Estado da Paraíba, a falta
de merenda já provocou, durante os primeiros dias
de aula, uma evasão em torno de 30% nas escolas
da zona urbana - e de 40% na zona rural.

Na menor cidade de São Paulo, a prefeitura
está remanejando verbas para manter a merenda.
No Maranhão, as escolas de 110 municípios estão
sendo abastecidas com estoques e verbas de 1995.

O oposto
O diretor de Merenda Escolar da FAE, Antonio

Faleiros Filho, 48, negou que possa haver entraves
burocráticos na fundação que estariam atrasando a
aprovação das contas de alguns municípios. Aconte
ce o oposto. No início do ano, tínhamos R$40 milhõ
es e não tínhamos para quem repassar, por causa
da inadimplência, disse.

De acordo com o presidente da FAE, José Luiz
Portella, 47, os municípios não vão receber repas
ses até que apresentem balanço anual. É norma do
Tribunal de Contas da União que a liberação dos re
cursos se faça mediante a apresentação das contas
do ano anterior.

O ministro da Educação, Paulo Renato Souza,
confirmou o bloqueio e disse que não há restrição.
Só os municípios inadimplentes não estão receben
do.

lrineu Machado
da Agência Folha, em São Luís
Elza-Pires de Campos
da Sucursal de BrasJ1ia

Hoje o repasse de recursos para a merenda
escolar é feito da seguinte maneira: o dinheiro vai di
reto para os Estados, que compram e distribuem a
merenda, ou então repassam os recursos direto aos



A Secretaria de Estado da Educação diz que
prestou contas em março para a FAE e que, portan
to, não sofrerá corte do repasse.

Funcionários entregam artigos para merenda
em depósito da escola estadual Dr. Kyrillos, em São
Paulo

Da Reportagem Local
A situação da merenda nas 1.400 escolas esta

duais abastecidas pela Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo só começou a se normalizar
na semana passada.

Desde o início das aulas, essas escolas - dis
tribuídas em 23 dos 624 municípios do Estado - só
recebiam alguns alimentos - como arroz, café, leite
e pó de chocolate.

Nas outras 5.400 escolas estaduais, a distribui
ção de merendas já foi descentralizada para os mu
nicípios - como é a intenção do govemo do Estado
para as 1.400 escolas ainda centralizadas.

O desabastecimento das escolas estaduais
mantidas pela secretaria ocorreu após a reportagem
da rádio Bandeirantes mostrar, em janeiro, que a se
cretaria estadual estava comprando produtos por
preços mais altos que a municipal. .

Todos os processos de licitação onde havia
suspeita de cartelização de fornecedores foram sus
pensos - e os preços, renegociados. Escolas mais
organizadas. como a MMDC ou a Marina Cerqueira
César (ambas na capital), tinham estoques não pe
recíveis e contornaram o problema. Mas cerca de
250 das 1.400 escolas viveram uma situação crítica
em março, segundo o secretário-adjunto da Educa
ção, Hubert Alquéres, 36.

Ontem, a reportagem da Folha presenciou a
chegada de um caminhão de alimentos na Escola
Estadual Dr. KyriJIos (zona oeste). O processo de
abastecimento está indo muito rápido, disse Arqué
res.
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m'unicípios. Outra maneira é () repasse para a escola Maranhão usa estoque de alimentos de 1995
para que a própria diretoria compre a merenda. da Agência Folha, em São Luís

A Folha realizou uma pesquisa nos computa- Os alunos de três municípios do interior do Ma-
dores da FAE em busca dos municípios inadimplen- ranhão ouvidos pela Agência Folha não têm meren-
teso Em 30 municípios, a maioria teve o repasse sus- da escolar.
penso porque não prestou contas do dinheiro recebi- Os 17 mil alunos das 91 escolas públicas de
do em 1995. Alguns tiveram o convênio suspenso Coroatá (282km de São Luís) estão sem merenda
por comprar alimentos superfaturados. desde o início das aulas, em 12 de fevereiro. O mu-

MERENDA 1 - Compra de produto com preço mais nicípio deveria receber repasses diretamente da
alto provocou escassez em 1.400 unidades abaste- FAE.
cidas pelo Estado; situação já se normalizou A Secretaria Municipal de Educação de Coroa-

Colégios Viveram Situação Crítica em SP tá alega estar em dia com a prestação de contas.
Segundo a secretária, Regina de Fátima Silva,

40, as contas foram enviadas ao ministério em tem
po e teriam sido aprovadas.

Em Zé Doca (318km de São Luís), 30 mil alu
nos de 150 escolas municipais também estão sem
merenda desde o início do ano.

O município recebe merenda por intermédio do
Estado. Não há merenda também em Sucupira do
Norte (524km de São Luís).

O Coordenador de Distribuição e Controle de
Alimentação Escolar do Estado do Maranhão, Carlos
Borbas, 51, disse que não houve nenhum repasse
da FAE este ano, e que as escolas dos 110 municí
pios, que sua coordenadoria abrange, estariam sen
do abastecidas com alimentos de estoque e com
verbas remanescentes de 1995.

Para ele, a explicação do atraso no repasse da
FAE ao Estado, que está em dia com a prestação de
contas, poderia ser problema no cronograma da
FAE. O Estado recebeu cerca de R$20 milhões para
merenda no ano passado.

(Irineu Machado)

Prefeito muda orçamento

da Agência Folha, em Bauru

O prefeito de Borá (520km de SP, o menor mu
nicípio do Estado, Nelson Teixeira (PMDB), disse
ontem que há mais de um ano está sem receber re
cursos para a merenda escolar.

Só estamos mantendo a merenda porque re
manejamos verbas do orçamento municipal, afirmou.

Borá, segundo o censo do IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística) de 1991, tem 700
habitantes. O prefeito afirma que a população é de
2.000 habitantes.

A cidade tem apenas uma escola, a EEPG
José de Souza, com 215 estudantes. O prefeito diz
estar gastando por mês, com a merenda, cerca de
R$300.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputa
do Chicão Brígido dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde infor
mações a respeito da rede assistencial do Sistema
Único de Saúde e da rede de hospitais Sarah Ku
bitschek.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES N1l1.547 DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo

212, da Constituição Federal, e nos dos arts. 24, inci
so V e parágrafo 2º, e 115, inciso I, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, Requeiro a Vossa
Excelência se digne adotar providências ao encami
nhamento de Pedido de Informações ao Excelentís
simos Senhor Ministro das Minas e Energia, Dr. Rai
mundo Mendes Brito, para que, através da Alumínio
do Brasil S/A (ALBRÁS) forneça as seguintes infor
mações:

1 - Mecanismos e formas de comercialização
da produção de alumínio da Empresa;

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Depbltado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Educação e do
Desporto informações a respeito do repasse de ver
ba federal para compra de merenda escolar.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.546 DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, 2º, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115, inciso
I, do Regimento Intemo, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado, ao Sr. Ministro da Saúde, o se
guinte pedido de informações:

É voz corrente que a Rede de Hospitais Sarah
Kubitschek proporciona um nível de atendimento
muito superior ao de qualquer unidade da rede do
Sistema Único de Saúde. No entanto, a excelência
de seus serviços parece derivar também de um
aporte substancial de recursos, desproporcional
àquele destinado ao restante do sistema. Para es
clarecer este ponto, solicito de V. Ex!! as seguintes
informaçõe~:

Qual o total de recursos despendidos com a
manutenção do Sistema Único de Saúde?
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Teixeira afirmou que fez vários contatos com a A quanto monta a despesa com as Autorizaçõ-
Secretaria Estadual da Educação para receber as es de Intemação Hospitalar?
verbas. O govemo do Estado diz não dispor de di- Quantos leitos públicos e do setor complemen-
nheiro. tar estão disponíveis para o SUS?

Segundo ele, a cidade não tem convênio com a Qual é o quadro geral de receitas e despesas
FAE. do SUS?

Outro Lado Quanto é gasto com a manutenção da Rede
A Secretariá Estadual da Educação negou on- Sarah? .

tem que não esteja repassando a Borá as verbas Qual o volume de atendimentos e o número de
destinadas à merenda escolar. leitos desta rede?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Sala das Sessões, 10 de abril de 1996. - De-
putado Chicão Brígido.



I - Relatório

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 1.549 DE 1996

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Ciro Nogueira dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde, no âmbito
da Fundação Nacional de Saúde - FNS, informaçõ
es a respeito de convênios celebrados, nos últimos 6
meses, com Estado e Municípios relativamente a
custeio e investimentos.

É o relatório.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115, inci
so I, e 116 do Regimento Interno, solicito a V. Exª
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Agricultura o
seguinte pedido de informações:

a) Procede a informação veiculada na impren
sa de que as safras agrícolas de 1994/1995 e
1995/1996 sofreram perdas vultosas (mais de 10%)
devido à falta de financiamentos privado e oficial?

b) Ocorreu algum problema de ordem climática
ou se abateu alguma praga nas plantações que te
nham contribuído para essa quebra da safra? Qual,
quando, onde e que providências esse Ministério to
mou a respeito?

c) Qual foi o déficit efetivo, nos últimos cinco
anos, por financiamentos à produção agrícola?
Quais as culturas que mais sofreram com essa ca
rência de recursos?

d) Quando custaram, até agora, ao País as im
portações de produtos agrícolas para suprir essa de
ficiê.lcia nas safras nacionais?

d) Quais as vantagens para o País, para o Go
vemo e para a sociedade brasileira em deixar de

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Giovanni Queiroz dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Ener
gia informações a respeito da atuação da Empresa
Alumínio do Brasil - ALBRÁS, relativamente aos
mecanismos e formas de comercialização da produ
ção de alumínio.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art.
50, § 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo
,encaminhamento das informações requeridas
pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.548196

Senhor Presidente,
Ciro Nogueira - Dep. Federal PFUPI, vem mui

respeitosamente requerer a Vossa Excelência as se
guintes informações:

1 - A relação por Estado e Município, dos Con
vênios celebrados pela FNS - Fundação Nacional
de Saúde, referente a custeio e investimentos; bem
como seus respectivos valores, nos últimos 6 (seis)
meses;

2 - Quanto foi liberado, por força desses Con
vênios, até a presente data, para cada estado da Fe
deração.

N. termos, Pede deferimento.
Brasília (DF), 11 de abril de 1996. - Ciro No

gueira, Deputado Federal PFUPI.
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2 - Os clientes, no País e no Exterior; GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
3 - Valores, em moeda corrente nacional e em

dólar, dessa comercialização e
4 _. Balanços, sucintos, da Albrás, dos últimos

cinco anos.
Sala de Sessões, de abril de 1996. - Giovan

ni Queiroz, Deputado Federal.



1- Relatório

11- Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 Ronaldo Perim. Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidêf1cia.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perlm, primeiro Vice-Presidente.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária informações a
respeito de perdas vultosas nas safras agrícolas de
1994/1995 e 1995/1996 devido a falta de financia
mentos privado e oficial.

É o relatório.
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produzir por falta de financiamentos e gastar divisas rios que participam dessa definição da polftica agrí-
com as importações para suprir a falta de alimentos? cola?

e} Em termos de ganhos econômicos e finan- O} Qual o órgão do Governo Federal encarre-
ceiras (custo-benefício), qual o lucro ou prejuízo gado da execução e qual o encarregado da supervi-
agregado decorrente de cada Real, investido em fi- são da execução dessa política agrícola?
nanciamento à agricultura e de cada dólar gasto na p} Nos últimos anos o que foi registrado pelo
importação, sob a ótica desse Ministério da Agricul- órgão supervisor da execução da política agrícola
tura? quanto ao não-cumprimento das metas e ações tra-

f} Quais as providências que esse Ministério çadas e aprovadas, quais as providências concretas
tem tomado junto a outras Pastas do Governo Fede- tomadas a respeito para correção de rumos e apura-
ral no sentido de estimular os diversos organismos ção de responsabilidades?
Federais, Estaduais e Municipais de financiamento à q} Algum administrador ou funcionário público
produção a destinarem mais recursos para a agricul- foi indiciado em inquérito administrativo-disciplinar,
tura? policial ou denunciado ao Ministério Público por des-

g} Quanto foi gasto com a importação de ali- cumprir, por incompetência, desleixo, dolo ou má-fé
mentos e insumos agrícolas nos últimos cinco anos, as metas e ações previstas nas diversas políticas
ano a ano, em valores constantes (real)? agrícolas aprovadas para o País nos últimos anos,

h} Segundo os cálculos .do Ministéi'ib da Agri- ou mesmo na história da República? Quem, quando,
cultura foi mais vantagem para o Brasil importar para por que e onde?
suprir a demanda por alimentos, ao longo desses úl- r} Quais as providências que vêm sendo toma-
timos anos, ou teria saído mais em conta produzir das no âmbito do Ministério da Agricultura para aten-
aqui mesmo, mediante mais financiamento? Con~i- der e preservar a indústria nacional de máquinas e
dera o Ministério, necessário cálculo, as questões Ii- implementos agrícolas? Quanto do financiamento
gadas à geração de empregos, fixação do homem originado no Governo é destinado para esse setor e
no campo etc.? a que custo?

i} Quais as providências efetivas que tomou o Sala das Sessões, 11 de abril de 1996 - Depu-
Ministério nesse período, para sanar essas questõ- tado Cunha Bueno.
es, mesmo que sem êxito? Quais as medidas que GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
vem tomando e propondo para evitar sua repetição?

j} O que gera mais emprego, a importação de
alimentos ou o financiamento à produção nacional?

I} Qual a previsão do Governo Federal, em vo
lume de recursos, para financiar as próximas safras
agrícolas?

m} Dos organismos financeiros oficiais fede
rais quais os três que mais emprestam à agricultu
ra? Solicito informar o volume, em moeda constan
te (real), emprestado por esses órgãos nos últimos
cinco anos e qual previsão para os próximos dois
anos;

n} Quais as efetivas necessidades do setor
agrícola por financiamentos privado e público?
como, de que forma e o que custo serão cobertas as
eventuais diferenças a menor, entre o orçamento
previsto e os recursos disponíveis?

n} Qual o órgão do Governo Federal responsá
vel pela elaboração da política nacional de agricultu
ra? Como é definida essa política, quais os técnicos,
de que áreas e escalões participam da elaboração
dessa política e como e quando o Ministro da Agri
cultura decide a respeito? Quais os outros Ministé-
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.550 DE 1996

. Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado, ao Sr. Ministro de Estado da Fazen
da, o seguinte pedido de informações:

O Senhor Pedro Pullen Parente, Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda, através de co
municado encaminhado ao Conselho de Administra
ção do Banco do Brasil SA, em 20-3-96, estabele
ceu as condições da proposta de elevação do capital
social do banco, as quais viriam a ser aprovadas na
Assembléia Geral de Acionistas realizada em 29 de
março. De acordo com aquele documento, a subscri
ção de ações no valor de R$7.997.478.011,40, po
deria ser efetuada em dinheiro ou títulos públicos fe
derais, pelo valor de mercado, negociáveis e passí
veis de registro no Selic.

Diante da importância e premência da matéria
para a reestruturação financeira do Banco do Brasil,
solicito sejam respondidos os seguintes questiona
mentos:

1- Especificar os exercícios financeiros em que
a União Federal realizou aumentos de capital do
Banco do Brasil, através da utilização de títulos fe
derais, relacionando os respectivos valores das
emissões, os prazos, a modalidade dos títulos e as
taxas de juros aplicáveis.

2 - Especificar os exercícios financeiros em
que o Banco do Brasil adquiriu títulos do Tesouro Na
cional com o objetivo de prover recursos para aumen
tos de capital do próprio banco, pela União Federal.
Especificar o valor das emissões, os prazos, a modali
dade dos títulos e as taxas de juros aplicáveis.

, 3 - De que forma a União Federal realizará o
aumento de capital do Banco do Brasil, aprovado na
AGO de 29 de março de 1996. Essa integralização
será feita em dinheiro ou em títulos públicos?

4 - Caso essa subscrição seja feita com títulos,
especificar o valor da emissão, os prazos, a modali
dade dos títulos, a taxa de juros e o seu valor de
mercado.

S - Caso essa subscrição seja feita com recur
sos oriundos da venda de títulos ao Banco do Brasil,
especificar:

a) o valor da emissão, os prazos, a modalidade
dos títulos, a taxa de juros e o seu valor de mercado.

b) as taxas de captação oferecidas pelo Banco
do Brasil na data da aquisição dos referidos títulos.

Sála das Sessões, em de abril de 1996. -- De
putado José Pimentel - Deputado José Fortunati 
Deputada Conceição Tavares - Deputado Nedson
Micheletti - Deputada Ana Júlia Carepa - Depu
tado Luís Gushiken - Deputado Paulo Bernardo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
José Pimentel e outros dirigem-se à Mesa requeren
do sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda
informações a respeito do aumento do capital social
do Banco do Brasil pela União Federal.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelos nobres autores.

Sala de Reuniões, em 17 de abril de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 24-04-96. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 1.551/1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115, inci
so I, e 116 do Regimento Interno, solicito a V. Exª
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o se
guinte pedido de informações:

A Câmara Municipal de Laranjal Paulista ofi
ciou o Presidente do Banco do Brasil (Of. nº 31/96,
de 27-2-96) sobre notícia transcrita em Ata daquela
Câmara dando conta de que a agência local do Ban
co do Brasil estava exigindo dos correntistas, para
que pudessem movimentar suas contas correntes, a
abertura de contas de poupança no valor mínimo de
R$ 2.500,00. Frente a essa situação e tendo em vis
ta que o assunto não se encontra totalmente escla
recido, cabe questionar ao Presidente do Banco do
Brasil quanto a:

a) Procede a informação de que a referida
agência estaria fazendo esse tipo de exigência?

b) Caso positivo, por que razão e com base em
que norma ou lei?



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Ne 1.55211996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q

, 115, inci
so I, e 116 do Regimento Interno, solicito a V. Ex!!
seja encaminhado ao Sr. Ministro -da Fazenda o se
guinte pedido de informações:

a) Procede a informação veiculada na impren
sa de que as safras agrícolas de 1994/1995 e
1"995/1996 sofreram perdas vultosas (mais de
10%)devido à falta de financiamentos privados e ofi-

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi
to do Banco do Brasil SA, informações a respeito
de exigências para movimentação de contas corren
tes de clientes da agência localizada na cidade de
Laranjal Paulista.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, em 18 de abril de 1996. - De
putado Ronaldo Perim - Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-04-96. - Ronaldo Perim - Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.
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c) Esse tipo de procedimento também é utiliza- ciais? Houve algum problema climático que contri-
do em outras agências do Banco? Em quais e desde buiu para essa quebra da safra? Qual, quando e
quando? onde?

d) Ao ver do Presidente do Banco do Brasil e b) Quanto, então, faltou de financiamentos
do Ministro da Fazenda essa é uma prática regular, para que não ocorresse essa perda?
aceitável e apoiada por essas a utoridades? c) quanto custaram, até agora, ao País as im-

e) Caso negativo, quais as providências então portações de produtos agrícolas para suprir essa de-
tomadas para punir o gerente que estava assim pro- ficiência nas safras nacionais?
cedendo e quais as tomadas visando a evitar a sua d) Quais as vantagens para o País, para o
repetição, inclusive nas demais agências do Banco? Governo e para a sociedade brasileira em deixar

f) Qual o tratamento e resposta oferecida ao de produzir por falta de financiamentos e gastar di-
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Laranjal visas com as importações para suprir a falta de ali-
Paulista? Solicito cópia da mesma. mentos?

Sala das Sessões, em 16 de abril de 1996. - e) Em termos de ganhos econômicos e finan-
Deputado Cunha Bueno. ceiros (custo-benefício), qual o lucro ou prejuízo

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE agregado decorrente de cada real investido em fi
nanciamento à agricultura e de cada dólar gasto na
importação? .

f) Quais as instituições financeiras vinculadas
ao Govemo, inclusive nas esferas Estadual e Muni
cipal, que destinaram recursos ao financiamento da
agricultura no País? Quaoto cada um desses órgãos
alocou nessa finalidade nos últimos cinco anos? Fa
vor informar em valores corrigidos para o real.

g) Quanto nos últimos cinco anos foram gastos
com a importação de alimentos e insumos agrícolas
também nos últimos cinco anos?

h) Afinal, saiu mais barato para o País importar
ou se tivesse produzido essas diferenças?

i) O que gera mais emprego, a importação de
alimentos ou o financiamento à produção nacional?

j) Qual a previsão do Govemo Federal, em vo
lume de recursos, para financiar as próximas safras
agrícolas?

I) Solicito informar, destacadamente, quanto o
Banco do Brasil destinou (em valores corrigidos
para o real) nos últimos cinco anos para a agricul
tura e quanto pretende destinar nos próximos dois
anos, apesar de só agora revelado o prejuízo re
corde;

m) Quais as efetivas necessidades do setor
agrícola por financiamentos privado e público?
Como, de que forma e a que custo serão cobertas
as eventuais diferenças a menor, entre o orçamento
previsto e os recursos disponíveis?

n) Participa esse Ministério da formulação da
política nacional de agricultura? Como? Quem é o
representante, qual a sua função no Ministério e
como o Sr. Ministro opina nesse contexto?

o) Quais as providências que vêm sendo toma
das no âmbito desse Ministério para atender e pre-
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selVar a indústria nacional de máquinas e implemen
tos agrícolas? Quanto do financiamento originado no
Governo é destinado para esse setor e a que custo?

Sala das Sessões, em 16 de abril de 1996 
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções a respeito de notícia veiculada na imprensa, re
lativamente a perdas vultosas ocorridas nas safras
agrícolas de 1994/1995 e 1995/1996 ocasionada
pela falta de financiamentos privados e oficiais.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
comas normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, em 18 de abril de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim - Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum
Em 24-04-96. - !Ronaldo Perim - Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.553, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro do Planejamento o seguinte pedido
de informações:

a) Qual o volume de recursos e quais os tipos
de linhas de financiamentos existentes no BNDES
para financiamento de construção de hospitais e si
milares, bem como dos seus equipamentos?

b) Quais as condições desses financiamentos
(valor, prazo, juros, carências, garantias etc.) e
quanto já foi emprestado pelo BNDES para esse fim,

.nos últimos cinco anos, ano a ano?
c) Quais as exigências do BNDES para que

uma empresa se habilite a contratar um empréstimo
dessa espécie e quais as maneiras de o Banco fis
calizar se os recursos foram efetivamente aplicados
na finalidade prevista contratualmente? .

d) Nesse período de cinco anos já houve al
gum caso de desvio ou de falta de pagamento des
ses financiamento por parte de algum devedor?
Quais foram os casos, qual o volume de recursos
envolvidos e quais as providências administrativas e
judiciais tomadas pelo Banco para reaver o dinheiro
emprestado?

e) Quantos equipamentos de ultra-sonografia,
ressonância magnética, raios X e para hemodiálise
foram adquiridos nesse período de cinco anos, com
financiamento do BNDES? Favor informar os valores
dos financiamentos, por tomador do empréstimo, o
local onde foram instalados ·e as condições atuais
desses financiamentos.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento, no âmbito do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES, informa
ções a respeito do volume de recursos, os tipos de
linhas de créditos existentes para financiamento de
construção de hospitais e similares, bem como dos
seus equipamentos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto Pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.554, DE 1996

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, requeiro sejam solicita
das as seguintes informações ao Sr. Ministro da Fa
zenda, com vistas à Superintendência de Seguros
Privados:

1- Quais são as empresas de capitalização



11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 24 de abril de 1996. - Ronaldo

Perim, Primeiro Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.555, DE 1996

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno desta Casa, requeiro a Vossa Ex
celência sejam solicitadas as seguintes informações
ao Sr. Ministro da Fazenda, relativamente às loterias
da Caixa Econômica Federal:

1 - Quais as loterias atualmente comercializa
das pela CEF através dos agentes lotéricos? Favor
indicar o nome, o tipo, valores de apostas, prob
abilidade de acerto, valores e forma de cálculo das
premiações. periodicidade dessas premiações e as
demais características básicas de cada uma delas.

2 - Quanto (valor absoluto e percentual), a
quem e de que forma é pago aos agentes de vendas
dessas loterias, como remuneração pela comerciali
zação, por cada tipo de loteria?

3 - Dos valores apurados com cada uma des
sas loterias, quanto é destinado aos sorteios (valo
res absolutos e percentuais) e quanto é destinado a
obras sociais, educação etc.?

4 - Qual a destinação do faturamento de cada
uma das loterias da CEF e quanto cabe a esta últi
ma (em valores absolutos e percentuais)?

5 - Qual o faturamento anual, nos últimos cin
co anos, de cada uma dessas loterias, em valores
atualizados para o Real?

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putado Cunha Bueno.

Valor das provisões desses títulos não resgata-
dos;

dos;
Valor dos prêmios sorteados não procurados

pelos investidores;
Destinação dada a esses recursos não procu

rados;
Faturamento acumulado, ano a ano, nos últi

mos três anos, por tipo de título comercializado.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De

putado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
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que atuam no País e quando foi realizada a última Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
fiscalização da Susep em cada uma delas? solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi-

2 - Quais as irregularidades então apuradas, to da Superintendência de Seguros Privados - SU-
quais as recomendações feitas aos seus administra- SEP, informações a respeito das empresas de capi-
dores e quais as providências tomadas por esses talização que atuam no País, bem como sobre a fis-
para saná-Ias? calização exercida pela Susep em cada uma delas.

3 - Houve a instauração de algum processo É o relatório.
administrativo, nos últimos cinco anos, envolvendo
essas empresas é/ou seus administradores? Favor
indicar quais, quando, por quais motivos, qual a si
tuação atual desses processos e quais as penalida
des até agora aplicadas e a quem.

4 - Das empresas existentes no País quais
estão com problemas econômicos ou financeiros,
que possam comprometer sua solvência ou colocar
em risco os investidores em seus títulos de capitali
zação? Quais as providências concretas que estão
sendo tomadas para sanar esse tipo de problema?

5 - Das atuais empresas de capitalização algu
ma registra insuficiência na constituição das reser
vas técnicas ou inadequação na sua cobertura?
Quais, de quanto, de que tipo e quais providências
concretas foram tomadas para sanar essas irregula
ridades?

6 - Quais os tipos de títulos de capitalização
que cada uma dessas empresas comercializa atual
mente no País? Favor indicar:

Valor do título;
Prazo;
Forma de pagamento;
Percentual do valor pago pelo título destinado

à capitalização mês a mês?
Idem, quanto ao carregamento;
Idem, quanto aos sorteios;
Valor e periodicidade dos prêmios sorteados;
Total de títulos não resgatados, embora venci-



É o relatório.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Educação e do
Desporto, no âmbito da Fundação de Assistência ao
Estudante, informações a respeito dos municípios
considerados inadimplentes, bem como daqueles
que tiveram o convênio suspenso.em·decorrência da
constatação de compra de alimentos superfatura
dos.

I - Relatório

11- Voto do Relator
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Paulo, publicada no dia 10 de abril de 1996, 3.200
municípios brasileiros estão, desde o início do ano,
sem verba federal· para a aquisição da merenda es
colar. A pesquisa afirma que 71 % dos municípios
brasileiros figuram como inadimplentes para com a
Fundação de Assistência Social. Portanto, apenas
29% dos municípios estariam recebendo o referido
benefício. Este fato, por si só, já caracterizaria um
grave equívoco burocrático e a falta de uma fiscali
zação sistemática, que penaliza inúmeras crianças e
adolescentes beneficiadas com a merenda escolar.

As informações contidas na matéria jomalísti
ca, destaca que no Estado da Paraíba, a falta de
merenda já provocou, durante os primeiros dias de
aula, uma evasão em tomo de 30% nas escolas da
zona urbana e de 40% nas da zona rural. Entende
mos que, se no Estado da Paraíba a evasão ocasio
nada pelo não-repasse dos recursos destinados à
merenda escolar alcançou estes percentuais, nos
demais Estados brasileiros, não nominados pela ma
téria jornalística, os percentuais devem ser iguais ou
até superiores. I

Isto posto, concretamente, com a evasão esco
lar decorrente da falta do recebimento das verbas
públicas destinadas à merenda escolar, estariam
sendo contrariados os dispositivos constitucionais
que regem a matéria, que versam sobre a compe
tência da União, Estados e Distrito Federal relativo
aos meios para o acesso a educação, consignados
no inciso X, art. 23, e do dever do Estado com a
educação efetivado mediante a garantia, por inter
médio do estabelecimento de programas suplemen
tares, constante do inciso VII, art. 208, da Constitui
ção Federal brasileira. A não- observância destes
dispositivos, por autoridades públicas federais, esta
duais ou municipais deve ser apurada.

Sala das Sessões, de de 1996. - Pedro Wil
son Guimarães, Deputado Federal- PT - GO.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.556, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exª, com base no art. 50 da

Constituição Federal, e art. 1"16, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas in
formações ao Exmº Sr. Ministro de Estado da Edu
cação, Paulo Renato Souza, sobre:

1 - relação dos 3.200 municípios considerados
como inadimplentes, como também daqueles que ti
veram o convênio suspenso em decorrência da
constatação de compra de alimentos superfatura
dos, pela Fundação de Assistência ao Estudante;

2 - explicitação das dificuldades existentes na
Fundação de Assistência ao Estudante, que estão
impedindo à agilização do repasse dos recursos
destinados a merenda escolar;

3 - do número de escolas e alunos prejudica
dos com a suspensão do repasse dos recursos des
tinados à merenda escolar;

4 - da política adotada pelo Ministério da Edu
cação, no sentido de auxiliar escolas e municípios a
superarem as dificuldades apresentadas no proc~s"

so de prestação de contas das verbas utilizadás
para a aquisição da merenda escolar.

Justificação

Segundo reportagem do jornal Folha de S.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24 de abril de 1996. - Ronaldo

Perim, Primeiro Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi
to da Caixa Econômica Federal, :nformações a res
peito das loterias atualmente comercializadas atra
vés dos agentes lotéricos.

É o relatório.
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11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24 de abril de 1996. - Ronaldo

Perim, Primeiro Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.557, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. E>.<ª COIT! bal;e no -art. 50, da

Constituição Federal, e art. 116, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas in
formações ao ExmQ Sr. Ministro da Justiça, Nelson
Azevedo Jobim, sobre:

1 - situação penitenciária brasileira, com nu
mero de estabelecimentos existentes, capacidade,
número de presos, condições estruturais;

2 - recursos existentes, previstos e destina-
ção;

3 - número de estabelecimentos em constru
ção e previstos, capacidade, localização;

4 - programas implementados, planejados e
resultados até o momento obtidos;

5 - recursos humanos e materiais existentes e
planejados.

Justificação

A situação carcerária brasileira é drástica, um
verdadeiro caldeirão que está explodindo em todos
os Estados. O mais recente caso foi o Cepaigo, em
Goiás.

A Câmara Federal, buscando diagnosticar e
propor medidas cabíveis para a superação da dra
mática situação penitenciária brasileira, já realizou
duas CPI, existentes manifestações, denúncias, re
flexões as mais variadas possíveis. As rebeliões tor
naram-se rotineiras, quase que diárias em peniten
ciárias, casas de detenção, presídios masculinos e
femininos, delegacias.

O censo divulgado pelo Ministério da Justiça
está a indicar esta dura realidade, que necessita de
urgentes e concretas medidas legais, políticas e ad
ministrativas. Medidas especiais, jurídicas, psicosso
ciais, de segurança, estruturais e humanas, enfim de

mudanças profundas e saídas para romper o círculo
vicioso desta trágica realidade nacional.

Sala das Sessões, de de 1996. - Pedro
Wilson Guimarães, Deputado Federal - PT - GO.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça informaçõ
es a respeito da situàção penitenciária brasileira,
como número de estabelecimentos existentes, capa
cidade, número de presos, condições estruturais,
bem como o número de estabelecimento em cons
trução e previstos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q

, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.558, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex!! com base no art. 50 da

Constituição Federal, e ~rt. 116 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas in
formações ao Exm2 Sr. Ministro de Estado da Edu
cação, Paulo Renato Souza, sobre:

1 - Quais as escolas e municípios que já rece
beram o Kit para recepção da TV Escola?

2 - Se o Ministério possui alguma forma de
controle para supervisionar a distribuição e utilização
destes Kit, pelas escolas e municípios, visando evi
tar o desvio dos recursos para outros fins.

3 - Se o Ministério tem recebido e atuado fren
te às denúncias de desvio para outros fins, dos re
cursos destinados à aquisição do'Kit TV Escola, pelo
município ou diretamente pelas escolas.

Justificação

Segundo informações recebidos por nosso ga
binete, no Município de Formosa, Estado de Goiás,



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal infor
mações a respeito da atual situação e medidas ado
tadas para viabilização da reserva ambiental e hídri
ca de Águas Lindas, localizada no município de San
to Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50" §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
taoo Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Justificação

Segundo informações recebidas por nosso ga
binete, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal dispõe de recursos
oriundos de convênios internacionais e que junta
mente com os Governos de Goiás e do Distrito Fe
deral poderiam realizar uma obra de interesse co
mum, como a reserva ambiental e hídrica de Águas
Belas, no Município de Santo Antônio do Descober
to, Estado de Goiás.

Esta obra em muito contribuiria para a preser
vação ambiental e hídrica do cerrado brasileiro, e
conseqüentemente, para o futuro da população goia
na e brasiliense.

As informações por nós solicitadas são impor
tantes para o acompanhamento das ações e recur
sos destinados à preservação ambiental e hídrica
brasileira.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Pedro
Wilson Guimarães, Deputado Federal PT - GO.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Educação e do
Desposto informações a respeito do Programa TV
Escola, relativamente aos municípios que já recebe
ram o Kit, bem como sobre a forma de controle exer
cído na distribuição e utilização visando evitar o des
vio dos recursos para outros fins.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo Encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl 1.559, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex'l, com base no art. 50 da

Constituição Federal, e artigo 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao Exmo. Sr. Ministro do Meio Ambien-
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O Prefeito daquela cidade estaria obstaculizando a te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
instalação do Kit TV Escola, mediante exigências Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, sobre:
que exploram as responsabilidades dos responsá- 1 - atual situação e as medidas adotadas para
veis diretos pela guarda e utilização do respectivo a viabilização da Reserva Ambiental e Hídrica de
equipamento. Como também tenho sido informado Águas Lindas, no Município de Santo Antônio do
da existência de irregularidades praticadas pelos Descoberto, Estado de Goiás;
Prefeitos de Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ, relati- 2 - a existência ou não de recursos para a im-
vas ao desvio dos recursos destinados a aquisição plementação da referida reserva ambiental e hídrica,
dos equipamentos e suplmentos necessários à utili- relativos às medidas de proteção ambiental e sanea-
zação da TV Escola. mento.

Frente ao exposto, creio ser necessário a apre
sentação das informações acima relacionadas' pelo
Exmº Sr. Ministro da Educação, uma vez que cem
pete a todos nós, autoridades públicas federais, es
taduais, municipais e cidadãos zelarmos pela aplica
ção dos recursos públicos.

Sala das Sessões, de de 1996. - Pedro
Wilson Guimarães, Deputado Federal - PT - GO.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



Justificação

As condições sócio-econômicas da população
brasileira têm ocasionado o retorno ao cenário na
cional de diversas doenças e endemias, como a tu
berculose, hanseníase, malária, entre outras. Por
outro lado, o controle, por parte das autoridades pú
blicas federais, estaduais e municipais, responsáveis
pela área enfrenta diversos obstáculos que vão da
burocracia exacerbada, o mal uso dos recursos des
tinados à área, a corrupção e a falta de recursos.

Toma-se necessária uma grande vigilância de
todos os cidadãos, parlamentares, autoridades públi
cas no sentido de monitorar a utilização dos recur
sos públicos destinados à área, como também con
tribuir, participando das ações sérias e eficazes, rea
lizadas pelas autoridades competentes.

I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado

Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social, no âmbito do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, informações a respeito dos
organismos públicos federais, estaduais e munici
pais do Estado de Goiás inadimpl~ntes para com o
INSS nos anos de 1995 e 1996.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
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Aprovo ad referendum. com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei- 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi- gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
dência. to das informações requeridas pelo nobre Autor.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu-
N!! 1.560, DE 1996 tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Senhor Presidente, Aprovo ad referendum.
Requeiro de V. EXª, com base no art. 50 da Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei-

Constituição Federal, e art. 116 do Regimento Inter- ro Vice-Presidente no exercício da Presidên-
no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas in- cia.
formações ao Exmo. Sr. Ministro da Previdência e REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Assistência Social, Reinhold Stephanes, sobre: N!! 1.561, DE 1996

1 - relação dos organismos públicos federais, Senhor Presidente,
estaduais e municipais de Goiás inadimplentes com
o INSS em 1925 ~ 1"Q6; Requeiro de V. Exª, com bases no art. 50, da

Constituição Federal, e artigo 116, do Regimento In-
2 - providências tomadas com empresas ina- terno da' Câmara dos Deputados, sejam solicitadas

dimplentes com o INSS em Goiás, com o rol de pro- informações ao Exmo. Sr. Ministro de. Estado da
cessos formados, valores, procedimentos adotados, Saúde, Adib Jatene, sobre:
fiscalização realizada e reincidência. 1 - os motivos geradores do cancelamento da

Justificação Licitação Internacional destinada à aquisição de va-

Constantemente, temos nos deparado com de- cinas;
núncias e informações divulgadas pela mídia relati- 2 - a relação dos países envolvidos nesta Lici-
vas ao não-pagamento das contribuições relativas tação Internacional, das empresas, das organizaçõ-
ao INSS, por órgãos públicos federais, estaduais e es e preços oferecidos;
municipais, no Estado de Goiás. 3 - o estoque de vaçinas existente no Brasil

A inadimplênC"- existente deve ser divulgada contra a dengue, hepatite tipo B, poliomielite e ou-
ao conjunto da sociedade brasileira e goiana, como tras necessárias ao controle. das endemias que atin-
também é necessário a tomada de medidas enérgi- gem a população do Estado de Goiás e brasileira;
cas para a superação desta situação. 4 - a repercussão e resultados das campanhas

Os Deputados e Deputadas federais devem es- de vacinação realizadas, como os índices destas
tar atentos a todas as formas de não-eumprimento das doenças no Brasil, nos anos de 1994 e 1995;
obrigações previstas em lei, principalmente por órgãos 5 - índice, medidas de controle e ações plane-
públicos. Assim, estaremos contribuindo para a trans- jadas relativas à tuberculose, hanseníase e malária
parência da administração e dos recursos públicos. no Brasil.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Pedro
Wilson Guimarães, Deputado Federal- PT - GO.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es a respeito dos processos de autorização, funcio
namento e fiscalização de clínicas, hospitais e cen
tros de saúde que possuem equipamentos - instru
mentos, aparelhos - que utilizam energia nuclear e
afim, no Estado de Goiás nos anos de 1995 e 1996.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo Encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96 - Ronaldo Perim, Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES
N2 1.563, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo

2!!, da Constituição Federal, e nos dos artigos 24, in
ciso V e parágrafo 2!!, e 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência se digne adotar as providências neces
sárias ao envio ao Senhor Ministro da Fazenda Pe
dido de Informações ao Banco Central, acerca de
Auditoria procedida no Banco do Estado do Pará,
e que envolveria acusações de favorecimento ao
Senador Jader Fontenelle Barbalho, quando Go
vernador do Estado do Pará entre os anos de
1983/87.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Gio
vanni Queiroz, Deputado Federal.

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Pedro Wilson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es a respeito dos motivos geradores do cancela
mento da Licitação Intemacional destinada à aquisi
ção de vacinas.

É o relatório.
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Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Pedro ção em clínicas, hospitais e centros de saúde, dos
Wilson Guimarães, Deputado Federal- PT - GO. equipamentos que utilizam energia nuclear e asse-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE melhados.
Toma-se fundamental, obtermos informações

elucidatórias sobre a política adotada pelo Ministério
da Saúde, no sentido de prevenir, acompanhar e fis
calizar a utilização e as condições dos equipamen-
tos utilizados. .

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996 - Pedro
Wilson Guimarães, Deputado Federal PT - GO.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.562, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. EXª, com base no art. 50, da

Constituição Federal, e artigo 116, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Adib
Jatene, sobre:

1 - relatórios sobre os processos de autoriza
ção, funciol;lamento e fiscalização de clínicas, hospi
tais, centros de saúde que possuem equipamentos 
instrumentos, aparelhos - que utilizam energia nu
clear e afim, em Goiás nos anos de 1995 e 1996;

2 - equipamentos existentes para radiologia,
quimioterapia, hemodiálise, radiografia, ressonância
magnética, exames, pessoal técnico, pessoal de ní
vel superior, em Goiás;

3 - política de controle adotada, equipe técnica
responsável, em Goiás e demais Estados.

Justificação

No Estado de Goiás enfrentamos tristemente o
famoso caso Césio 137. Deste período em diante,
não temos obtido os esclarecimentos necessários
acerca dos procedimentos e mecanismos adotados
para a fiscalização dos serviços prestados à popula-



11- Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.565, DE 1996

Sr. Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50, § 2º, da Cons

tituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, seja solicitada ao
Sr. Francisco José Schettino, Presidente da Cia.
Vale do Rio Doce, através do Ministro de Minas e
Energia, Sr. Raimundo Brito, a seguinte informação:

a) cópia dos "Relatórios de pesquisas vincula
dos à elaboração de um macrodiagl ;óstico do meio
físico da área de Serra Pelada", patrocinadas pela
CVRD e o IBAM - Instituto Brasileiro de Administra
ção Municipal.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putada Ana Júlia Carepa.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo seja solicita
da ao Senhor Ministro de Minas e Energia, no âmbi
to da Companhia Vale do Rio Doce, cópia dos Rela
tórios de pesquisas vinculadas à elaboração de um
macrodiagnóstico do meio físico da área de Serra
Pelada, patrocinadas pela CVRD e o IBAM - Institu
to Brasileiro de Administração Municipal.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado

Giovanni Queiroz dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no
âmbito do Banco Central do Brasil, informações acerca
de "Auditoria procedida no Banco do Estado do Pará,
e que envolveria acusações de favorecimento ao Se
nador Jader Fontenelle Barbalho, quando Govemador
do Estado do Pará entre os anos de 1983/87".

É o relatório.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE natureza da atuação e situação jurídica das áreas
nas quais atuam conjuntamente as duas empresas.

É o relatório.

11- Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo

com as normas disciplinadoras da matéria (art. SO, §..
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.564, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Cons

tituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Óeputados, sejam solicitadas
ao Sr. Francisco José Schettino, Presidente da Cia.
Vale do Rio Doce, através do Ministro de Minas e
Energia, Sr. Raimundo Brito, as seguintes informa
ções:

a) cópia dos convênios firmados entre a Com
panhia Vale do Rio Doce e a empresa binacional de
nominada Campo;

b) localização, dimensão, natureza da atuação
e situação jurídica das áreas nas quais atuam con
juntamente a CVRD e a Campo.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Ana
Júlia Carepa, Deputada Federal- PT/PA.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo seja solicita
da ao Senhor Ministro de Minas e Energia, no âmbi
to da Companhia Vale do Rio Doce, cópia dos con
vênios firmados com a empresa binacional denomi
nada Campo, bem como a localização, dimensão,



I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa, requerendo seja solicita
da ao Senhor Ministro de Minas e Energia, no âmbi
to da Companhia Vale do Rio Doce, cópia do Relató
rio de Impacto Ambiental referente ao Projeto Cobre
Salobro, bem como do Projeto de Lavra Mecanizada
do Ouro da Serra Leste no Estado do Pará.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - De
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 1.568, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos termos dos arts. 115, I, e 116 do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, soli
cito a Vossa Excelência, seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Aeronáutica o seguinte requerimento
que, após a exposição dos fatos, solicita as seguin
tes informações:

Dos Fatos
Sr. Ministro, a revista IstoE, edição número

1.383, do dia 4 de abril de 1996, publicou matéria in
titulada "Batalha no Ita", denunciando que, no último
dia 6 de março de 1996, quatrocentos homens da
tropa de choque da Aeronáutica, armados com cas
setetes e escudos, tomaram os alojamentos dos alu
nos e os conduziram ao auditório da Instituição,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.566, DE 1996

Sr. Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50, § 2º, da Cons

tituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
ao Sr. Antônio Imbassahy da Silva, Presidente da
ELETROBRAS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
através do Ministro de Minas e Energia, Sr. Raimun
do Brito, a seguinte informação:

a) cópia de todos os contratos e seus aditivos
firmados entre a Eletronorte e as empresas: Alumar,
Albras, CVRD, Alunorte e Camargo Corrêa Metais.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putada Ana Júlia Carepa.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo seja solicita
da ao Senhor Ministro de Minas e Energia, no âmbi
to da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO
BRAS, cópia de todos os contratos e seus aditivos
firmados com as empresas Alumar, Albras, CVRD,
Alunorte e Camargo Corrêa Metais.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 1.567, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons

tituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
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Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu- ao Sr. Francisco José Schettino, Presidente da Cia. Vale
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. do Rio Doce, através do Ministro de Minas e Energia,

Aprovo ad referendum. Sr. Raimundo Brito, as seguintes informações:
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Pri- a) cópia do Relatório de .Impacto Ambiental re-

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi- ferente ao Projeto Cobre Salobro no Estado do Pará;
dência. b) cópia do Relatório de Impacto Ambiental re-

ferente ao Projeto de Lavra Mecanizada do Ouro da
Serra Leste no Estado do Pará.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putada Ana Júlia Carepa.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice~Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.569/96

Senhor Presidente,
Considerando a necessidade da plena informa

ção para o andamento eficaz da atividade parlamen
tar, requeiro, de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e, na forma do artigo 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, que se
jam solicitadas ao senhor Sérgio de Otero Ribeiro,
Presidente do Serpro, através do Senhor Pedro Ma
lan, Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes in
formações:

1- Quantos servidores do Serpro estão cedi
dos para o Congresso Nacional e outros órgãos fe
derais (caso a caso)?

2- Para quem ê o ônus de cada cedência
(caso a caso)?

3 - Qual o salário percebido por cada funcioná
rio cedido (relação com o nome do funcionário, salá
rio e gratificações)?

Justificação

No momento em que o Serpro, em nome da
reestruturação da empresa, ameaça demitir dezenas
de funcionários, toma-se importante conhecer o nú
mero de funcionários que se encontram cedidos e a
situação dos mesmos.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putado José. Fortunati.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado

"Art. 5º .
X - são invioláveis a intimidade, a vida

privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito. à jn~enização pelo
dano material ou moral decorrente de sua
violação;

XVIII - a criação de associações e, na
forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferên
cia estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser
compulsoriamente dissoMdas ou ter suas atM
dades suspensas por decisão judicial, exigindo
se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XVI - todos podem reunir-se pacifica
mente, sem armas, em locais abertos ao pú
blico, independentemente de autorização,
desde que não frustrem outra reunião ante
riormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autori
dade competente;

XLIV - constitui crime inafiançável e
imprescritível a ação de grupos armados, ci
vis ou militares, contra a ordem constitucio
nal e o Estado Democrático;

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Depu
tado Lindberg Farias.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Lindberg Farias dirige-se à Mesa, requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Aeronáutica infor
mações acerca de matéria publicada na revista Is-
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ond~ receberam comunicado de que o Centro Aca- toÉ, intitulada Batalha no Ita, denunciando aconteci-
dêmico Santos Dumont fora fechado. Sendo proibida mentos ocorridos no Instituto Tecnológico da Aero-
qualquer reunião em grupos de mais de quatro pes- náutica, no dia 6 de março do corrente, no interior do
soas. O artigo ainda informa que alunos pediram Centro Acadêmico Santos Dumont, em São José
desligamento da Instituição, e o pedido fora negado. dos Campos, Estado de São Paulo.
Segundo a reportagem, a Aeronáutica confirmou to- É o relatório.
dos os fatos e, mais grave, confirma o fechamento
do Centro Acadêmico.

Das Informações
1- Se os fatos são verdadeiros?
2- Diante dos fatos, quais serão as providên

cias adequadas, tendo em vista os dispositivos
constitucionais assegurados no artigo 59, incisos X,
XVI, XVIII, XIX e XLIV, que dispõe o seguinte:



Aprovo ad referendum.
Em 24-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
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José Fortunati dirige-se à Mesa, requerendo sejam gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi- to das informações requeridas pelo nobre autor.
to do Serpro, informações acerca de servidores cedi- Sala de Reuniões, 18 de abril de 1996. -,
dos para o Congresso Nacional e outros órgãos te- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi-
derais. dente

É o relatório

11- Voto do Relator

CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CGC 26.994..574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de fevereiro de
1996.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita
compreensão das Demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

ING: EXTRA-ORÇAMENT.

Valores em Circulação

Recursos Especiais a Receber

Valores em Trânsito Realízáveis

Outros Valores em Circulação

Obrigações em Circulação

Restos a Pagar-Insc. - A Pagar

Ajustes de Direitos e Obrigações

Incorporação de Direitos

DISP.PERíODO ANTERIOR

Conta Única Tesouro Nac.

Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades

TOTAL DOS INGRESSOS

715.620,94

181.588,16

534.032,78

18.987.080,74 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

18.961.739,24 Valores em Circulação

18.341.537,77 Recursos Especiais a Receber

620.201,46 Outros Valores em Circulação

0,01 Obrigações em Circulação

269,82 Restos a Pagar-Inscrição

269,82

25.071,68

25.071,68

7.569.818,53 DISP.PERíODO SEGUINTE

2.034.834,32 Conta Única Tesouro Nac.

5.534.983,40 Aplicações Financeiras

0,81 Outras Disponibilidades

27.272ij:20,][.:: DOS DISPÊNDIOS

Artl~
ADELM ILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

18.391.807,92

18.366.609,46

18.366.609,45

0,01

25.198,46

25.198,46

8.880.712,29

2.630.107,14

6.250.600,56

4,59

27.272.520,21
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 1996

Abril de 1996

ATIVO FINANCEIRO

Disponível

Disponível em Moeda Nac.

Bancos C/Movimento

Aplicações Financeiras

Créditos em Circulação

Créditos a Receber

Recursos Receber Tes.Nac.

ATIVO NÃO FINANCEIRO

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Realizáveis a

Longo Prazo

Depósitos Compulsórios

Recursos Vinculados

ATIVO REAL

ATIVO TOTAL

27.247.321,74 PASSIVO FINANCEIRO

8.880.712,29 Obrigações em Circulação

8.880.712,29 Obrigações a Pagar

2.630.111,73 Restos a Pagar não

6.250.600,56 Processados

18.366.609,45

1.433.703,98

16.932.905,47

57.580,20

57.580,20

57.580,20

57.580,19

0,01

27.304.901,94 PASSIVO REAL

PATRIMÔNIO lÍQUIDO

. Patrimônio/Capital

Resultado Acumulado

Resultado do Período

Situação Patrimonial Ativa

Situação Patrimonial Passiva

27.304.901,94 PASSIVO TOTAL

E-SE

!.C ~."
SILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

269,82

269,82

269,82

269,82

269,82

27.304.632,12

12.217.065,76

14.344.853,91

742.712,45

27.304.901,94

26.562.189,49

27.304.901,94



Abril de 1996

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Acréscimos Patrimoniais

Incorporações de Ativos

Incorporação de Direitos

Ajustes de Bens, Valores e

Créditos

Ajustes de Créditos

VARIAÇÕES ATIVAS

FONTE: SIAFI/96

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMQNIAIS

715.620,94

715.620,94

715.620,94

181.588,16

534.032,78

27.091,51

27.091,51

25.071,68

25.071,68

RESULT.PATRIMONIAL

2.019,83 Superavit

2.019,83

742.712,45 VARIAÇÕES PASSIVAS

-SE

tí· ....
ADELMA SILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

Quinta-feira 25 11333

742.712,45

742.712,45

742.712,45
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NOTAS EXPLICATIVAS

Abril de 1996

NOTA 1 - Contexto Operacional - O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria dal> condições de trabalho de
Deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios e~tabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações em NTN, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NDTJ.. 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde 
PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as
outras receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-Saúde (R$ 534.032,78).
NOTA 6 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de fevereiro de 1996 um superávit de R$ 742.712,45.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

.ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor Coordenação de Contabilidade

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assist. Controle do Fundo Rotativo

CRC/DF 6883

PUBUQ ~$E
r(I LiA;,.

ADELM~LVEIRA SABINO
Diretor-Geral



Em 24-4-96
Ao Deputado CARLOS MAGNO:
Projeto de Lei nº 1.698/96 - do Sr. Nedson Mi

cheleti - que "dispõe sobre a jornada e condições de
trabalho dos médicos, enfermeiros, auxiliares e far
macêuticos e dos demais trabalhadores que manu
seiam drogas quimioterápicas antineoplásicas".

Ao Deputado CLÁUDIO CHAVES:
Emendas do Senado ao Projeto de Lei nº

4.831-C, de 1990 - que "dispõe sobre o funciona
mento de Banco de Olhos e dá outras providências".

Ao Deputado JOSÉ AUGUSTO:

Distribuição n!! 8/96

Distribuição n!! 3/96

Em 24-4-96
Ao Deputado ELlSEU PADILHA
Projeto de Decreto Legislativo nº 204/95 

da Sra. Ana Júlia - que susta os efeitos da Por
taria nº 441, de 6 de novembro de 1995, do De
partamento Nacional de Águas e Energia Elétri
ca - DNAEE.

Sala da Comissão, 24 de abril de 1996. - Ma
ria Linda Magalhães, secretária.

O Deputado ELIAS MURAD, Presidente da Co
missão de Defesa Nacional, fez a seguinte:

Em 24-4-96
Ao Deputado ÁTILA LINS
Projeto de Decreto Legislativo nº 242/96 (Men

sagem nº 1.103/95) - da Comissão de Relações Ex
teriores - que "aprova o texto do Acordo de Coope
ração entre o Governo da República da Namíbia e o
Governo da República Federativa do Brasil, assina
do em 4 de março de 1994, em Windhoek, Repúbli
ca da Namíbia".

Sala da Comissão, 24 de abril de 1996. - Tér
cio Mendonça Vilar, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguin
te:
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'P.ORTÀRIA N!! 63196 COMISsAo DE RELAÇÕES EXTERIORES

O Presidenle do Instituto de Previdência dos Distribuição n!! 6/96
Congressistas - IPC, 1\0 l,jso de suas atribuições, re- O Senhor Presidente da Comissão de Relaçõ-
solve: . . . ) es Exteriores, Deputado ÁTILA LINS, distribuiu, nes-

Dispensar da Função de Auxiliar Técnico o ser- ta data, as seguintes matérias:
vidor LOURIVAL DA SILVA FILHO, matrícula 122 - Ao Senhor Deputado FEU ROSA
Analista de Indústria Gráfica Legislativa - Nível 111, Mensagem nº 254/96 - que "submete à consi-
Classe Especial, Padrão NS-30, do Quadro de Pes- deração do Congresso Nacional o texto do Acordo
soai do Centro Gráfico do Senado Federal - CE- de Seguridade Social, celebrado entre a República
GRAF, à disposição do Instituto de Previdência dos Federativa do Brasil e a República I~aliana, em Bra-
Congressistas - IPC, em virtude de sua aposentado- sília, em 26 de junho de 1995". .
ria, conforme Ato do Diretor-Geral do Senado Fede- Autor: Poder Executivo
ral nº 385/96, datado de 8-4-96, e publicado no Diá- Ao Senhor Deputado HERCULANO ANGHI-
rio do Senado Federal no dia 9-4-96. NETII

Brasília, 9 de abril de 1996. - Deputado Herá- Mensagem nº 255/96 - que "submete .à eleva-
elito Fortes, Presidente. da consideração do Congresso Nacional o texto do

COMISSÕES Acordo para Facilitação de Atividades Empresariais,
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS celebrado entre o Governo da República Federativa

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL do Brasil e Governo da República Argentina, em
Brasília, em 15 de fevereiro de 1996".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado PAULO DELGADO
Mensagem nº 256/96 - que "submete à consi-

deração do Congresso Nacíonal o texto do Acordo
sobre Isenção de Visto para Portadores de Passa
portes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
vemo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro de
1995".

Autor: Poder Executivo
Brasília, 24 de abril de 1996. - Manoel Araújo

Fernandes, Secretário.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

O Deputado OSMÂNIO PEREIRA, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência da Comissão de
Seguridade Social e Família, fez a seguinte:

Distribuição nº 6/96
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Projeto de Lei nº 1.723/96 - do Sr. Fernando
Ferro ...... que "institui o Programa de Garantia de Ren
da Familiar Mínima para famílias de trabalhadores
da agroindústria sucro-alcooleira".

À Deputada MARTA SUPLlCY:
Projeto de Lei nº 1.704/96 - do Sr. Jorge An

ders - que altera os arts. 10 e 228 da Lei n2 8.069,
de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providên
cias, e o § 2º do art. 50 da Lei nº 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre os registros pú
blicos e dá outras providências".

Sala da Comissão, 24 de abril de 1996. - Mi
riam Maria Bragança Santos, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA'
E pOLíTICA RURAL

O Deputado FÉLIX MENDONÇA, Presidente
da Comissão de Agricultura e Política Rural, fez a
seguinte:

Redistribuição nº 4/96

Em 24-4-96
Ao Sr. Deputado AUGUSTO NARDES
Projeto de Lei nº 198/95 - do Sr. Ivo Mainardi 

que "altera a política agrícola vigente".
Ao Sr. Deputado NARCIO RODRIGUES
Projeto de Lei n9 361/95 - do Sr. Ivo Mainardi

que altera o art. 16 da Lei nº 4.771, de 15 de setem
bro de 1965, que institui o novo Código Florestal.

Sala da Comissão, 24 de abril de 1996. - Moi
zés Lobo da Cunha Secretário.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Redistribuição n2 2196

O Senhor Presidente da Comissão de Relaçõ
es Exteriores, Deputado ÁTILA LINS, redistribuiu,
nesta data, as seguint~s matérias:

Ao Senhor Deputado SARNEY FILHO
Mensagem nº 8/95 - que "submete à conside

ração do Congresso Nacional o Acordo sobre Pro
moção e Proteção de Investimentos, celebrado entre
o Governo da República do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em
Londres, em 19 de julho de 1994".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado ROBERTO FONTES
Mensagem nº 762/95 - que "encaminha o Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República os tex
tos dos Convênios Constitutivos da Corporação Fi-

nanceira e do Banco Internacional para a Reconstru
ção e Desenvolvimento - BIRD".

Autor: Poder Executivo
Mensagem n2 788/94 - que "submete à consi

deração do Congresso Nacional o texto das modifi
cações aos Convênios Constitutivos da Corporação
Financeira Internacional - CFI, e do Banco Interna
cional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
BIRD".

Autor: Poder Executivo

Ao Senhor Deputado FEU ROSA
Projeto de Lei nº 969/95 - que "dispõe sobre

alteração na Lei n2 6.815, de 19 de agosto de 1980,
que define a situação jurídica do estrangeiro no Bra
sil".

Autor: Sr. José de Ab~eu
I.

Ao Senhor Deputado FRANCO MONTORO

Mensagem nº 1.037/95 - que "submete à con
sideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
por Troca de Notas, visando regulamentar a cessão
de uma Companhia de Infantaria do Exército à Ope
ração de Paz na ONU, em Moçambique (ONUMOZ),
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Organização das Nações Unidas".

Autor: Poder Executivo
Brasília, 24 de abril de 1996. - Manoel Araújo

Fernandes, Secretário.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTA
DO GERSON PERES, PARA UMA QUESTÃO DE
ORDEM, DURANTE A ORDEM DO DIA DA SES
SÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 1996, RETI
RADO PELO ORADOR PARA REVISÃO - Questão
de ordem sobre ocorrência de erro de fato, com alte
ração de mérito, em virtude do acolhimento de
emenda redacional ao inciso 111 do art. 18 do Projeto
de Lei n9 824, de 1991, procedimento defeso pelo §
2º do art. 120 do Regimento Interno.

O SR. GERSO'N PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -:- Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.)
- Sr. Presidente, minha quest&o de ordem refe
re-se ao Projeto de Lei nº 824/91, que regula di
reitos e obrigações relativas à propriedade in
"dustrial, com o subtítulo "Correção quanto a erro
de fatou

•

Sr. Presidente, com base no § 22 do art. 12() do
Regimento Interno:
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"Art. 120. . .
§ 22 Somente será admitida a emenda

à redação final para evitar lapso formal, in
correção de linguagem ou defeito de técnica
legislativa, ..."

Ora, se houver alteração de mérito, e houve,

"Art. 120. monoclonais para a fabricação de vacinas e diag
nóstico de doenças é tão relevante, do ponto de vis
ta da sua aplicação industrial, quanto a tecnologia
do DNA, recombinante que serviu de base para a
engenharia genética, entretanto não constitui um
processo de transgenia, e sim de fusão celular, e
estaria excluídé'. do patenteamento caso esse se li
mitasse a contemplar microorganismos transgêni
coso

Trata-se, portanto, de uma alteração de mérito
e não de mera correção redacional.

É fundamental, Sr. Presidente, que se conside
re que microorganismos engenheirados não são os
-únicos produtos da biotecnologia moderna. Além do
mais, é previsível a expectativa de que novos produ
tos e processos serão concebidos a curto prazo,
principalmente na área da engenharia molecular, en
genharia de proteínas e ácidos nucleicos em geral e
na medicina molecular, em particular, onde serão
aplicados na prevenção de doenças por terapia ge
nético-molecular. Portanto, aprovar, a três anos do
fim do século, uma lei fadada à obsolescência a cur
to prazo, não justifica o esforço de cinco anos que
as duas Casas do Congresso empreenderam para a
sua elaboração.

A votação da questão relativa ao patenteamen
to de microorganismos foi a única que passou pelo
processo de verificação, neste plenário, e teve,
como resultado favorável ao texto do Senado, 254
votos contra 190.

Não é admissível que, à guisa de se corrigir a
redação, proceda-se a uma profunda alteração de
mérito que limite a aplicação da patenteabilidade em
matéria biotecnológica. A biotecnologia é a principal
fronteira da ciência moderna, na qual o Brasil, atra
vés da competência da sua comunidade científica,
reúne as melhores condições de competitividade
com os países desenvolvidos. É absolutamente es- .
tranho que exatamente onde somos mais competiti
vos estabeleçamos maiores limitações para a prote
ção de inventos de brasileiros no seu próprio País.

Sr. Presidente, a argumentação apresentada
pelo Deputado Valdir Colatto é equivocada e induziu
o Plenário a erro de fato. Se não, vejamos, o Regi
mento Interno da Câmara diz, em seu art. 120, § 22:

§ 22 Somente será admitida emenda à
redação final para evitar lapso formal, incor
reção de linguagem OLl defeito de técnica le
gislativa, sujeita às mesmas formalidades
regimentais da emenda de mérito.

Art. 199. Quando, após a aprovação de
redação final, se verificar inexatidão do tex
to, a Mesa procederá à respectiva correção,
da qual dará conhecimento ao Plenário e
fará a devida comunicação ao Senado, se já
lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Pr~si

dente da República, se o projeto já tiver su
bido à sanção. Não havendo impugnação,
considerar-se-á aceita a correção; em caso
contrário, caberá a decisão ao Plenário".

Venho à presença de V. Exª apresentar ques
tão de ordem sobre o erro de fato, levado a efeito
com a aprovação de emenda de redação que alterou
o mérito do projeto de lei na sessão de ontem, 16 de
abril, quando se apreciava a redação final do Projeto
de Lei n2 824, de 1991, que regula direitos e obriga
ções relativos à propriedade industrial.

O Deputado Valdir Colatto apresentou emenda
redacional que alterou o mérito do inciso 11I do art.
18 do referido projeto de lei, relativamente ao paten
teamento de microorganismos. Na justificativa, o De
putado alegou que o parágrafo único do art. 18 tra
zia uma definição de microorganismos transgênicos
e que, portanto, dever-se-ia incluir a expressão
transgênico logo após a expressão microorganis
mos, do inciso 11\ do referido artigo.

Ora, a inclusão da expressão transgênico limita
o patenteamento de microorganismos somente
àqueles casos, o que, efetivamente, não foi objeto
de decisão desta Casa. A Câmara dos Deputados
aprovou a redação do art. 18 e de seus incisos exa
tamente como foi aprovada no Senado Federal, que
estabelecia, como limitação ao patenteamento de
microorganismos, a presença dos três requisitos bá
sicos para o patenteamento: a novidade, o passo in
ventivo e a aplicação industrial.

A limitação do patenteamento aos microorga
nismos transgênicos impedirá que sejam contempla
dos outros processos e produtos da biotecnologia
moderna, inclusive microorganismos modificados
que atendam aos requisitos da patenteabilidade e
venham a ser obtidos por processos não-transgêni
coso

A descoberta dos embriomas, por exemplo, e a
sua aplicação no desenvolvimento dos anticorpos
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pois foi feita uma limitação a maior, a emenda reda- artigo, jamais alterar o mérito do artigo para explici-
cional não poderá ter sido acolhida. Ao justificar a tar a relação que o parágrafo teria com o mesmo.
emenda, o Deputado Valdir Colatto alegou que, Portanto, Sr. Presidente, apresento esta ques-
como consta do parágrafo único do art. 18 uma defi- tão de ordem para que a Mesa proceda à correção
nição do que seja o microorganismo estrangeiro, fica da redação final do Projeto de Lei nº 824, relativa-
subentendida uma vaga correspondência com o inci- mente à emenda redacional acolhida, ao inciso 11I do
so 111 do caput. Isso mesmo, subentendida uma art. 18, pois houve alteração quanto ao mérito, em-
vaga correspondência, para usar as expressões do bora se verifique, no § 42 do art. 119, sinalização de
próprio autor da emenda redacional, pois o caput e vedação ao precedente. Entretanto, maior preceden-
seus incisos não poderiam estar subordinados ao te é alterar-se a redação final no seu mérito em ses-
seu parágrafo único. são ordinária, com votação nominal.

Se o parágrafo define algo que não é menciona- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
do no caput do artigo, este constitui-se um manda- do Gerson Peres, solicito a V. Exª que encaminhe à
mento autônomo, independente daquele, e o que se Mesa a questão de ordem para eu poder estudá-Ia e
poderia propor ao ser acolhido, a bem da técnica legis- respondê-Ia. Não poderei respondê-Ia neste instan-
(ativa, é a transformação do parágrafo, que não tem re- te, já que terei de examiná-Ia e, se for o caso, recor-
lação direta com com o caput do artigo, em um novo rer à Comissão de Justiça.
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Vice-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-Líderes:
Silvio Abreu (1 2 Vice)
Edson Ezequiel
Eurrpedes Miranda
Miro Teixeira

Vlce-Líderes:
José Carlos Sabóia (1 2 Vice)
Ubaldinho Júnior

Vlce-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Vlce-Líderes:
Almino Affonso
Benito Gama

Maria EMra
Marlsa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery

Ubaldo Corrêa

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Alcione Athayde
Eujácio Simões

João Mendes
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
VilmarRocha

Werner Wanderer

Vlce-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 Q Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

Vlce-Líderes:
Geddel Vieira Lima (1 2 Vice)
Darcrsio Perondi
Edinho Araújo
EdinhoBez
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
José Luiz Clerot

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasnioVillani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Luiz Buaiz
Valdemar Costa Neto



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA 1 vaga

E pOLíTICA RURAL PSB

1 yaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odílio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

Beto Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

PCdoB

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

Bloco (PFUPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odílio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
AntOnio Brasil

Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado

Marquinho Chedid
Nan Souza

Zaire Rezende
2 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

PMN

Ivo Mainardi (PMDB) 1 vaga

Secretárloa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 4! e 5'- 9h - Plenário 114-BI. das Lid.
Telefones: 6978/69711/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)

I 22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
Sylvio Lopes

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santini

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Nárcio Rodrigues
Odílio Balbinott
Olávio Rocha
2 vagas

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani Santos
1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Adelson Salvador Darcísio Perondi
André Puccinelli Dilso Sperafico
Armando Costa Roberto Goldoni
Ivo Mainard Valdir Colatto
iLaire Rosado Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos Cardinal
Luiz Durão

PT

PDT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Roberto Campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

Bloco (PPBIPL)

Cunha Bueno
Gerson Peres

Marcos Medrado
Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvernani Santos

Vadão Gomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce



Antonio Carlos Pannunzio
Domingos Leonelli
Koyu lha
José de Abreu
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starling

PSDB

PT

Adroaldo Streck
Arthur Virgflic
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro

Roberto Franca
Ubiratan Aguiar

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tilden Santiago

1 vaga

José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

PSDB

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Álvaro Valie
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes

Domingos Dutra
Haroldo Sabóia
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Celso Russomanno
Edson Silva

Franco Montoro
IIdemar Kussler

José Carlos Lacerda,
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

PT

PDT

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

,José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

Jandira Feghali

João Colaço

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

PSB

PDT

PCdoB

Sérgio Guerra

Eurípedes Miranda
Leonel Pavan
Wolney Queiroz

Inácio Arruda

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Nilson Gibson

1 vaga

Matheus Schmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Undberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Aldo Arantes

Alexandre Cardoso

PSB

PCdoB

Coriolano Sales
I:nio Bacci
Silvio Abreu

Presidente: Gilney Viana (PT)
1R Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
2R Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3R Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco {PFUPTB}

Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário, Sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo AzI
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

1 vaga

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Cameiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
1R Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
2R Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
3R Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)



Vilson santini Sarney Filho

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

PSDB

Celso Russomanno
Finno de Castro

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

PT

José Fortunati
Luciano Zica

PDT

Sérgio Carneiro

PSB

1 vaga

PCdoB

Aldo Rebelo

Márcia Cibilis Viana

José Genofno
Paulo Delgado

Antônio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Rommel FeiJó

Jair Bolsonaro
Maurfcio Campos
Valdenor Guedes

1 vaga

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Ana Júlia
José Machado

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Albérico Filho
Chicâo Brfgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

P.T

Expedito Júnior
SOcorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Bloco (PPBIPL)

PSDB

PDT

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

GilneyViana
Ivan Valente

Sérgio Carneiro

PSB

Raquel Capiberibe

PV

Serafim Venzon

Gervásio Oliveira

Presidente: Fernarldo Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Fernando Gabeira 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo 11, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Edison Andrino Annando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan SOuza Ivandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzjo
Ceci Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PSDB

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vagas

João Leão
Pedro Henry (PDT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

Bloco (PFLlPTB)

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPBIPL)

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marquinho Chedid
Noel de Oliveira

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

Anivaldo Vale
Augusto Nardes João Paulo

PT

Alcides Modesto



Nedson Micheleti José Augusto

PDT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

pedoB

Fernando Gomes (PTB) 1 vaga

S/P

Nelson Marchezan 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Anibal Gomes
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Waldomiro Fioravante (PT)

Bloco (PPBIPL)

Hilario Coimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)

Antonio do Valle
! Dilso Sperafico

Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PMDBIPSDJPSUPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Agnaldo Timóteo
Anivalclo Vale
3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Fetler Júnior

Francisco Dornelles
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSDB PT

FlavioArns
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Fernando Gabeira
3 vagas

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT

PT Edson Ezequiel Fernando Zuppo

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Domingos Dutra
Marta Suplicy Ricardo Heráclio

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo \I
Telefone: 318-6887

Fernando Lopes

Ubaldiilo Junior

Socorro Gomes

PDT

PSB

PCdoB

Euripedes Miranda

Fernando Lyra I

1 vaga

PCdoB

Júlio Redecker Pauderney Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Cláudio Chaves
Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Bloco (PFUPTB)

Jairo Carneiro
José Jorge

Lídia Ouinan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Almeida
Luiz Carlos Santos
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga .

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

Ubaldo Corrêa
6 vagas

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Marquinho Chedid Rita Camata
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Luciano Castro
Flávio Arns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto Santos
Ubiratan Aguiar 1 vaga

PT

ESther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

Amaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Ayrton Xerez
Candinho Matos
Edson Silva
Jayme santana

PT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

AryValadão
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Luiz Fernando
Paulo Mourão

2 vagas

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

PSB PDT
Ricardo Gomyde

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

1 vaga

Cidinha Campos
José Maurício

Beta Lélis

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José Coimbra

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

PSB

Giovani Oueiroz
1 vaga

José Carlos Saboia

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

Haroldo Lima

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira - 10h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Suplentes

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
. José Tude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Ursicino Ouiroz

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer

3 vagas

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares



1 vaga

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Edson Soares
Paulo Feij6

Salomão Cruz
Vittorio Meddioli

Airton Dipp

Adão Pretto
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Zila Bezerra

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Mauricio Campos
Roberto Campos

Bloco (PFLlPTB)

PSB

PT

PDT

PSDB

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

Adroaldo Streck
Antônio Feijão·
José Chaves
Sylvio Lopes

Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Sérgio Miranda (pedoB)

Bloco (PPBIPL)

Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

José Maurício

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
1g Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2g Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
sg Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basílio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Nelson Meurer
Vadão Gomes Valdomiro Meger

PSDB

Antônio Kandir Arnaldo Madeira
Fernando Torres Ayrton Xerez
Firmo de Castro Jorge Anderes
Márcio Fortes Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Vicente Arruda
Veda Crusius 1 vaga

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas Carli Enio Bacei

PSB
João Colaço Sérgio Guerra

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hermes Parclanello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Antônio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

PCdoB

Aldo Rebelo

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Presidente: Romel Anizio (PPB)
19 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
2g Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
3g Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Suplentes

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Leur Lomanto
Sarney Filho
Theodorico Ferraço

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Efraim Morais
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário Cavallazzi
Robério Araujo

PSOB

Severino Cavalcanti
Wagner salustiano

Luiz Buaiz
Niltón Baiano
Talvane Albuquerque

Robério Araujo
2 vagas

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Armando Abmo Adelson Salvador
Darcísio Perondi André Puccinelli
Elcione Barbalho Armando Costa
Euler Ribeiro Chicão Brígido
José Aldemir Genésio Bernardino
José Pinotti Laire R03ado
Lídia Quinan Olavo Calheiros
Rita Camata 2 vagas
Saraiva Felipe

Carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo Santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

PSOB

.Carlos Mosconi B.Sá
Cipriano Correia Elias Murad
Eduardo Mascarenhas Ezídio Pinheiro
Fátima Pelaes Feu Rosa
Márcia Marinho Jovair Arantes
Osmânio Pereira Sergio Arouca
Rommel Feij6 2 vagas
Sebastião Madeira

PT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia
José Augusto Eduardo Jorge
Marta Suplicy Jair Meneguelli
Taga Angerami (PSDB) Paulo Paim

POT

Cidinha Campos Wilson Braga
Serafim Venzon Fernando Ribas Carli

PSB

1 vaga Raquel Capiberibe

PCdoB

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
Sandro Mabel
laire Rezende

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Míriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABAlHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: lidemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Cardinal
LeonelPavan

Jayme santana
Pimentel Gomes

2 vagas
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

PT

POT

PSB

Bloco (PPBIPL)

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonõ

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Pres':1ente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
3º Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Dumo Pisaneschi

Laura Carneiro
Marilu Guimarães

Roland Lavigne
2 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães



Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

B.Sá
IIdemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Agnel·:) Queiroz

PSDB

PT

PDT

PSB

PCdoB

Darci Coelho
Julio Redecker

Almino Affonso
Domingos Leonelli

Olavio Rocha
1 vaga

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Renan Kurtz

JoãO coraço

Aldo Rebelo

AryValadão
Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Francisco Silva
Luís Barbosa
Marcelo Teixeira (PMDB)

Hugo Lagranha (PTB)
José Carlos Lacerda
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Simão Sessim

Carlos Santana
João Coser
Marces Medrado
Teima de Souza

PSDB

PT

Fausto Martello
Felipe Mendes

Jorge Wilson
Nilton Baiano

2 vagas

Candinho Mattos
Fernando Torres

José Chaves
Márcio .Fortes
Pedro Henry
Zé Gerardo

1 vaga

Chico Vigilante
GilneyViana
Hélio Bicudo

João Paulo

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: TaJita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira':' 1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/69901700~17007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Socorro Gomes

Suplentes

Edson Ezequiel
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

POT

PSB

PCdoB

Antonio Geraldo (PFL)
Vicente André Gomes

Pedro Valadares

Antônio Brasil (PMDB)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2/95 Prazo: 26·5·95 à 23·10·95

Presidente: Zulaiê Cobra
1Q Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos

Rubem Medina

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida

Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Titan

Roberto PauJino
3 vagas

BasilioVillani
Eurico Miranda

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer

, 1 vaga

Nelson Otoch

PFLlPTB

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

Jovair Arantes



Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFlCAÇÕ~S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares

PMOB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Bloco (PFLlPTB)

Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT

Carfos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

POT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSOIPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR- I
REGULARIDADES NAS ENTIDADES I

DE PREVIDÊNC~A PRI'{~DA i
Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

POT

PFLlPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMOB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Wilson laire Rezende

PPB

Arnaldo Faria de Sá Alcione Athayde
José Unhares Anivaldo Vale
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSOB

Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

POT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

PLlPSOIPSC

Pedro Canedo Luiz Buaiz

João Almeida
Marce!o Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starfing

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurfcio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feij6
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

ê:nio Bacci
Eurfpedes Miranda

Bloco (PSBIPMN)

PSBIPMN Fernando Lyra 1 vaga

Alexandre Cardoso 1 vaga PCdoB

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão Aldo Arantes Haroldo Uma



Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~OBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASil

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTl..NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL" .

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PM DB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano

Proposição: PECo0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima
22 Vice-Presidente: AntÔnio Kandir
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti
Relator: Mussa Demes

Titulares

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Lima
Vilson Santini

PMDB

Candinho Mattos (PSDB) Anibal Gomes Alberto Goldman

Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Cássio Cunha Lima
Ivo Mainardi José Aldemir José Luiz Clerot

Maria Elvira Noel de Oliveira José Priante

Sandro Mabel Pinheiro Landim Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro Wilson Cignachi 1 vaga

PPB

Agnaldo Timóteo Gerson Peres
I Francisco Domelles

Efraim Morais (PFL) José Carlos Lacerda (PSDB) João Pizzolatti
Eurico Miranda Marcos Medrado Laprovila Vieira
Ricardo Izar Nelson Meurer Renato Johnsson
Silvemani Santos Wagner salustiano Pauderney Avelino

PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Nelson Otoch Domingos Leonelli Antônio Kandir

Pedro Henry Firmo de Castro

Zulaiê Cobra 2 vagas Luiz Carlos Hauly

PT
Veda Crusius

Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto Celso Daniel
José Fortunati Pedro Wilson

Conceição Tavares
PDT José Fortunati

Fernando Lopes Ênio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

Bloco (PUPSDIPSC)
Airton Dipp
Matheus Schmidt

Marquinho Chedid Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota Francisco Horta

PMDB

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
Lfdia Quinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

FetterJúnior
Flávio Derzi

Vadão Gomes

PSDB

Fernando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

PT

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo

PDT

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

PLlPSD/PSC

Eujácio Simões



PSBIPMN

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior PDT

Aldo Hebelo

Eujácio Simões

Ricardo Heráclio

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Herculano Anghinetti
NelSon Otoch

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos
1 vaga

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBIPMN

PUPSDIPSC

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Sérgio Guerra

Ségio Miranda

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11- Sala 120-B-Ala Nova
Telefone: 318·7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nll 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPflES~SQUE

EXERCEM ATlVIDAl>E ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL n2 4.376/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger
1 vaga

Sérgio Miranda

Suplentes

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

·3 vagas

Augusto Viveiros
Efraim Morais
José Coimbra
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

1 vaga

Antônio Feijão
Fernando Torres

Márcio Fortes
Marconi Perillo

Cunha Bueno
Laprovita Vieira
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

PPB

PMDB

PSDB

PCdoB

PFUPTB

Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- Sala 131C/135C -Ala Nova Francisco Horta
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PFL)
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Titulares

Benito Gama
Félix Mendonça
Vilmar Rocha
Ney.Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Edinho Bez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira
1 vaga

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Francisco Dornelles
José Janene
Valdomiro Meger

Antônio Kandir
Ayrton Xerez
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly

José Fortunati
José Pimentel
~edso.n Micheleti

PT

Ana Júlia
Conceição Tavares

Paulo Bernardo

Milton Meneies
Sandra Starling

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante



POT Euripedes Miranda
Eurlpedes Miranda Fernando Lopes PUPSOIPSC

PUPSOIPSC
De Velasco Francisco Rodrigues

Roland Lavigne José Egydio

PCdoB PSOIPMN

Aldo Arantes Aldo Rebelo Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

Secretário: Rejane S. Marques PCdoB
Local: Sarv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-et135-e - Ala Nova Lindberg Farias 1 vaga
Telefones: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL
Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-C - Ala Nova

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI Telefones:318-7065/706617052

N2 4.591, DE 1994, E SEUS ~PENSADOS, COMISSÃO ESPECIAL
QUE DISPOEM SOBRE A POLlTlCA NACIONAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOSDE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

Proposição: PL n2 4.591194 Autor: Senado Federal RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO-
Presidente: Laire Rosado POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
12 Vice-Presidente: Elias Murad NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
22 Vice-Presidente: Remi Trinta EXECUÇÃO DOS MESMOS
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz Presidente: José Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)

PFUPTB 32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)

Fernando Gonçalves Antônio Geraldo
Relator: Nicias Ribeiro (P~DB)

Jaime Martins Arolde de Oliveira Titulares Suplentes
Luiz Moreira Benedito de Lira PFUPTB
Maluly Netto Betinho Rosado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende José Rocha Betinho Rosado
Ursicino Queiroz João Iensen José Tude Cláudio Cajado
1 vaga Philemom Rodrigues Júlio César Fernando Gomes

PMOB
Roberto Pessoa Luiz Braga

Chicão Brigido André Puccinelli PMOB

Edinho Araújo Luiz Femando André Puccinelli Freire Júnior
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro Cássio Cunha Lima Marcelo Teixeira
Laire Rosado 3 vagas Nicias Ribeiro Pinheiro Landim
Remi Trinta
Wagner Rossi PPB

PPB Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo
Felipe Mendes Moacyr Andrade

Laura Carneiro Cárlos Airton Sérgio Naya 2 vagas
Maria Valadão Carlos Camurça 1 vaga
Valdenor Guedes Felipe Mendes
Wagner Salustiano Rogério Silva PSOB

1 vaga Valdomiro Meger Amon Bezerra Antônio Aureliano

PSOB João Leão Robério Araújo

Elias Murad B.Sá PT

Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas Ivan Valente Alcides Modesto
Tuga Angerami Jovair Arantes Domingos Dutra José Pimentel
Vanessa Felippe 1 Vaga POT

PT Luiz Durão 1 vaga
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia

PUPSO/PSCEsther Grossi GilneyViana
Marta Suplicy Humberto Costa Augusto Farias Elton Rohnelt

por PSBIPMN

Antônio Joaquim 2 vagas Beto Lélis Bosto França



Suplentes

PMOB

32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson Santini

Albérico Filho
Hennes Parcianello

Maria Elvira

PFUPTB

I
I

I
I Ciro Nogueira

I
Cláudio Cajado
João Mendes

. Ricardo Barros

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. -AneJO:) 11- 8aIas 131.et1~-Pav. Sup.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)
Benito Gama Álvaro Gaudêncio Neto Euriéo Miranda
Carlos Alberto Carlos Magno Felipe Mendes
José Tl1de Félix Mendonça 1 vaga
Manoel Castro Júlio César

PMOB II Alexandre Santos
Albérico Filho Mauri Sérgio Nelson Otoch
Eliseu Padilha Wilson Branco I
Sandro Mabel 1 vaga i

PPB I Fernando Ferro
Célia Mendes (PFL) Cleonâncio Fonseca I José Pimentel
Francisco Silva Francisco Dornelles
José Rezende Jair Siqueira I

PSOB I
LeonelPavan

José Aníbal Antônio Balhmann I
Márcio Fortes Roberto Brant Eujácio Simões

PT

PPB

PSOB

PT

POT

PUPSO/PSC

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

1 vaga

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)

Bloco (PUPSOIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUAijENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, D~ 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEC-9/95 Autor: Ricardo Heráclio

e Outros

Ushitaro Kamia

Suplentes

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

José Tude
Luiz Braga

BLOCO PFLlPTB

PSBIPMN

Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
I Local: Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
I Telefone: 318-7066 _

I COMISSAO ESPECIAL

I DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAFtENTA)
I SESSOES, PROFER!R PARECER A_
I PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N2
I 155, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
I CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
I (IMl1NIDADE PARLAMENTAR)

I Proposição: PEC-0155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

I 3º Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
I Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

I Titulares

I

1 Adauto Pereira
I Antônio Geraldo
; Jairo Azi
, Severino Cavalcanti

1 vaga

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando ZuppoMiro Teixeira

POT

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Maria da Conceição Tavares
" Miguel Rossetto



PCdoS

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11- Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAl'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-G133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

PPB

Costa Ferreira Adylson Motta
Dolores Nunes Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welson Gasparini

PSOB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Robério Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda Saulo Queiroz

PT

Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
Marcelo Deda Pedro Wilson

POT

Cidinha Campos Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu Renan Kurtz

BLOCO PLlPSOIPSC

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSSIPMN

Beto Lélis Adelson Salvador

Suplentes

Gervásio Oliveira

Duílio Pisaneschl

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alceste Almeida (PPB) Átila Lins
Salomão Cruz (PSDB) Hilário Coimbra
Vic Pires Franco João Ribeiro (PPB)
1 vaga Murilo Pinheiro

PMOB

Antônio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confúcio Moura Olávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho Udson Bandeira

PPB

I Carlos Airton Benedito Guimarães
, Jair Bolsonaro Carlos Camurça

Valdenor Guedes Rogério Silva (PFL)

PSOB

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra Ivan Valente
I Gilney Viana Marta Suplicy

I Antônio Joaquim

POT

Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

PSBIPMN

I Titulares

!
i Ayres da Cunha

Raquel Capiberibe

Secretária: Edla Calheiros

I
Local: Servo Especiais - Anexo 11 - Sala 120-B - Aja Nova
Telefones: 318-706617067

, COMISSÃO ESPECIAL

I DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

I SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

I
N!l169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA

I
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREVÊ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

I
A NíVEL DA UNIÃQ, ESTADOS E MU,NICíPIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

: SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS

I
REDES PÚBLICAS FilANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

I Proposição: PEC-G169193

I
Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi

I 32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

PMOB

Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira



Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José. Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado "demar Kussier
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Carlos Alberto Hugo Lagranha
Carlos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMDB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Lima
Olávio Rocha Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSDB

Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgílio Roberto França

PT

Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

PDT

Wolney Queiroz Wilson Braga

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

PSBlPMN

Adelson SalvadorBeto Lélis

Carlos Magno Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves Jaime Martins
Jair Soares José Coimbra
Jairo Azi Luiz Moreira
Roberto Jefferson Maluly Netto
Ursicino Queiroz 1 vaga

PMDB

Armando AbOio Elcione Barbalho
Confúcio Moura Rita Camata
Darcrsio Perondi Aníbal Gomes
Fernando Gomes 3 vagas
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB

Adylson Motta Alcione Athayde
Jofran Frejat Enivaldo Ribeiro
José Linhares Fausto Martello
Moacyr Andrade Talvane Albuquerque
Sérgio Arouca (PPS) 1 vaga

PSDB

Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augusto Marta Suplicy

PDT
Seraflm Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBlPMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSi'rrUIÇÃO NlI 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DASDISPOSIÇÇ>ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro

PMDB

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Aloysio Nunes Ferreira



Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
IIdemar Kussler
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

PPB

PSOB

PT

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

Alcione Alhayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson otoch
Sebastião Madeira

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Maurício Najar
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

IAugusto Farias
I Edson Queiroz
I Ibrahim Abi·Ackel
I Jarbas Lima
I Prisco Viana

i Almino Affonso
lidemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMOB

PPB

PSOB

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas

Alzira Ewerton
Jair Siqueira

Renato Johnsson
Ricardo Izar

Roberto Balestra

Ayrton Xerez
Danilo de Castro

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

POT PT

Eurípedes Miranda
Wilson Braga

PUPSO/PSC

Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

José Genoíno
Nedson M/cheleti

Pedro Wilson

De Velasco

PSB/PMN

José Egydio
Ênio Bacci
Silvio Abreu

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Gonzaga Patriota
PCdoB

Bloco (PLlPSO/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSB/PMN)

De Velasco

Nilson Gibson

I
·Aldo ArantesHaroldo Lima

. Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NII188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 611 E 72 AO ARTIGO 811 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".

Proposição: PEC·188194 Autor: zaire Rezende

, Presidente: Ary Kara
112 Vice-Presidente: Roberto Valadão
I 22Vice-Presidente: Tuga Angerami
; 32Vice-Presidente: Augusto Nardes
I Relator: Darci Coelho

Adelson Salvador

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Gonzaga Patriota

Proposição: PEC·96192

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo" - salas 131-C/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22Vice-Presidente: Vago
32Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bonifácio de Andrada (PPB)
Cláudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Jairo Carneiro



Titulares

Darci Coelho
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
Marcos Medrado
1 vaga

Sylvio Lopes
Tuga Angerami

GilneyVianél
José Pimentel

Suplentes

PFUPTB Euler Ribeiro
Jonival Lucas José Aldemir

José Mendonça Bezerra UdiaQuinan
Ricardo Barros Marisa Serrano

Theodorico Ferraço Remi Trinta

PMDB Rita Camata

Rita Camata

2 vagas Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho

PPB Pimentel Gomes

Anivaldo Vale Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Renato Johnsson , Jair Siqueira

1 vaga Laprovila Vieira

PSD8 ' Mário Cavallazzi
Prisco Viana

Feu Rosa Renato Johnsson
Roberto Brant

PT
! Eduardo Jorge

Inácio Arruda i Jair Meneguelli
Pedro Wilson José Augusto

PDT

PMD8

Aníbal Gomes
Darcísio Perondl

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSD8

Arnaldo Madeira
Edson Soares

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

CéliaM&l1des
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares
Valdenor Guedes

PT

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel

PDT

Proposição: PEC·33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPT8

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo li-saias 131-e/135-C-Ala Nova
Telefones: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
ESTAB~LECENORMAS DE.TRANSIÇÃO E

DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

PCdo8

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTl..NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 163-A, DE
1995, QUE"ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1l1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

Proposição: PEC·163J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritze\
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPT8

Eurípedes Miranda

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson

. -Vicente Cascione

PUPSDIPSC

PS8IPMN

Silvio Abreu

Expedito Júnior

Raquel Capiberibe

Álvaro Gaudêncio Neto
Duma Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

curípedes Miranda
1 vaga

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Benedito de Lira

PUPSDIPSC

PSBIPMN

Cidinha Campos
1 vaga

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

Augusto Viveiros



,Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Efraim Morais
Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Mareio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

PSDB

Alzira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvernani Santos
1 vaga

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PT

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Antônio Balhann
Cleonâncio Fonseca (PPB)

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

PDT

Marcelo Déda
Sandra Starling

Ênio Bacci

PT Bloco (PLlPSDIPSC)

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saias 131-C/135-C-AlaNova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINAD~A, NO PRAZO DE 40 (QUAt:lENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA}. CONSnTUlç~O
N2 2-A, DE 1995, QUE "DA NOV~ REDAÇAO

AO ARTIGO_62 DA CONSTITUIÇAO ~EDERAL"

(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)
Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: S,aulo Queiroz (PFl)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-C ~ Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

Proposição: PEC-25195 Autor: Sevirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Expedito Júnior

Gonzaga Mota

Ibere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Eujácio Simões

Armando Abílio

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

I
I COMISSÃO ESPECIAL

\

' DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITU!ÇÃO 25-A, DE 1995,

I QUE "DÁ NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)

Sérgio Miranda

Sérgio Guerra

Expedito Júnior

João Fassatella
José Machado

Sandra Starting

Airton Dipp
Fernando Lopes

PCdoB

PUPSDIPSC

PSBIPMN

PDT

Padre Roque
Paulo Bernardo
Teima de Souza

Fernando Zuppo
R~nan Kurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda



Edinho Bez José Aldemir
Nilton Baiano (PPB) Lídia Quinan

PPB
Alcione Athayde Dolores Nunes
Augusto Farias Pedro Corrêa
Maria Valadão (PFL) Robério Araújo

PSOB

Salvador Zimbaldi Márcia Marinho
Zulaiê Cobra Osmânio Ferreira

PT

Hélio Bicudo Ana Júlia
Marta Suplicy Padre Roque

POT
Serafim Venzon Giovanni Queiroz

Bloco (PUPSOIPSC)
Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (P5BIPMN)
Raquel Capiberibe Adelson Salvador (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 173/95, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposiçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Suplentes

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSOB

PMOB

PFUPTB

Gerson Peres Luciano Castro
Jair Bolsonaro .Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes 1 vaga

PSOB

Almino Affonso Adroaldo Streck
Leônidas Cristino Edson Soares
Márcio Fortes João Leão
Roberto Brant Marconi Peril/o

PT
Marcelo Deda Celso Daniel
Maria Laura Ivan Valente
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

POT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schmidt 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)
Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões Maurício Campos

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 1/- Salas 131-C/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicáo Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes .

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

PMOB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Francisco Dornelles

PPB

Alzira Ewerton
Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas

Arlhur Virgnio
Eduardo Barbosa



Flávio Arns
Luiz Fernando

Jayme Santana
Roberto Santos

Pedro lrujo

PPB

Basílio Bmani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Eujádo Simões

Ubaldino Júnior

Agnelo Q'Jeiroz

PPB

PT

POT

PL/PSO/PSC

PSBIPMN

PCdoB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

1 vaga

Sérgio Guerra

Jandira Feghali

BasflioVillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

AntOnio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

PSOB

.PT

POT

PSBIPMN

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Arthur Virgmo
Jayme Santana
Robel1o Santos

, 1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTlTUIÇ~O
N2 41, DE 19~1, QUE liDA NOVA REDAÇAO

AO PARAGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." {RESTRINGE

A CRI~ÇÃO DE MUNiCípIOS NA ÉPOÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLlCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL}

Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antonio Ge~aldo

Titulares Suplentes

PFUPTB

Presidente: Carlos Melles (PFL)
12 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
22 Vice-Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luís Barbosa
Mauro Lopes
'Mussa Demes

Chicão Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni

PMOB

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Eujácio Simões

Socorro Gomes

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Chico da Princesa
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço

Adelson Salvador
Dilso Sperafico
Hermes Pacianello
Silas Brasileiro

PLlPSO/PSC

PCdoB

PMDB

1 vaga

Jandira Feghali

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

VilmarRocha
Werner Wanderer

1 vaga

André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas



Simara Ellery
Valdir Colatto

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Speratico
José Rezende
Nelson Meurer
VadãoGomes

Antônio Aureliano
Danilo de Castro
Jorge Andars
Salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Coriolano Sales
Luiz Durão

PPB

PSDB

PT

PDT

5 vagas

Carlos Mosconi
Elias Murad

Herculano Anghinetti
Welson Gasparini

Milton Mendes
Nedson Micheleti

Tilden Santiago

Airton Dipp
Renan Kurtz

Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Femando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolares Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PMDB

PPB

PSDB

PT

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Gervásio Oliveira

PSB

PCdoB

Domingos Dutra
Ushitaro Kamia (PPB) Hélio Bicudo

Marcelo Deda

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PL

Francisco Horta Marquinho Chedid (PSD)

Secretária: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131-C/135-e - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAFtENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1RDO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar (S/P)
Sílvio Abreu Renan Kurtz

BLOCO PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues De Velasco

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAFtENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Ricardo Gomyde

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione

1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Beto Lélis

Aldo Arantes

BLOCO PSBIPMN

PCdoB

Adelson Salvador

. Haroldo Lima



Titulares

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

PFUPTB

PMDB

PPB

PSDB

PT

Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Cleonâncio Fonseca Dolores Nunes
Darci Coelho Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel José Linhares
Jair Siqueira Mario de Oliveira

PSDB
Alexandre Santos Flávio Arns
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda Welson Gasparini

PT
Eslher Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro Wilson Sandra Starling

PDT
Fernando Zuppo Renan Kurtz
Severiano Alves Sérgio Carneiro

Bloco (PSBIPMN)
Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-~5,QUE",
MODIFICA O ART. 34 E O CAPITULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERj'L E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

{EDUCAÇÃO}
Proposição: PEC·233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Suplentes

Betinho Rosado
Chico da Princesa

José Carlos Aleluia
José Tude
Lima Netto

Murilo Pinheiro
Werner Wanderer

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Félix Mendonça
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Bloco (PUPSD/PSC)
Welinton Fagundes Pedro Canedo
Secretária: Ana C/ara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo" Sala 131-C
Telefone: 318-7555/7563

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
I Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira

Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares

Ivan Valente
Marta Suplicy

Augusto Viveiros
Bonifácio de Andrade (PPB)

Costa Ferreira
José Tude

Osmir Lima
Paulo Bornhausen

Ricardo Barros
PMDB

Domingos Dutra
GilneyViana

José Jorge
Maria Valadão
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bauer
Raul Belém
Roberto Jefferson

Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Rita Camata

Augusto Nardes

Ivandro Cunha Lima
Lídia Quinan
Simara Ellery

3 vagas

PPB
Agnaldo Timóteo

Alberto Silva
, Aníbal Gomes

I
Antônio Brasil
Carlos Nelson

, Marcelo Teixeira
i Roberto Paulino

PMDB

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro Irujo

2 vagas



BasílioVillani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

PPB

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Armando AbRio
Darcísio Perondi
Genésio Bemardino
Max Rosenmann
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

José Aldemir
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

PSDB

Antônio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo
Zé Gerardo

Alcione Athayde
Francisco Domelles
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Roberto Campos

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
1 vaga

PT PSDB

Carlos Apolinário

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMDB

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
, Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 sala 120-B

Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC·17195 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2º Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3º Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Antônio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alexandre Santos Ceci Cunha
B.Sá Marconi Perillo
Carlos Mosconi Roberto Rocha
Osmânio Pereira Sebastião Madeira
Vicente Arruda Silvio Torres

PT
II Eduardo Jorge 3 vagas

Humberto Costa
I José Augusto

I Serafim Venzon

PDT

LeonalPavan

PSB

Sérgio Guerra Ricardo Haráclio

i
I Antônio Brasil

Eujácio Simões

Carlos Santana
João Coser

Teima de Souza

Socorro Gomes

Airton Dipp
Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

PDT

PSB

PCdoB

PUPSD/PSC

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Fernando Gonçalves
João Mendes

Osmir Lima
Paes Landím

t
Haroldo Lima

Pedro Valadares

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Mainardi

José Maurício
LeonelPavan

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CbNSTITUIÇÃO
N2 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNiÃO,

PARA INSTITUIR CONTf3IBUIÇÃO PROVISÓ.fUA
SOBRE MOVIMENTAÇAO OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

P,roposição: PEC·256195 Autor: Senado Federal
I

,Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1ºVice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
2º Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3º Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
-Rogério Silva
Ursicino Queiroz

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

André Puccinelli Hermes Parcianello



Olavo calheiros
Udson Bandeira

PPB

Genésio Bemardino
1 vaga João Fassarella

Sandra Starling

PT

Ana Julia
João Paulo

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Frltsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dipp 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

José Carlos Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-e/135-C
Telefone: 318-7065nOSSn052

Coriolano sales

Gervásio Oliveira

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Nan Souza (PSL)
2 vagas
2 vagas

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

POT

PT

PSOB

Bloco (PSBIPMN)

Matheus Schmidt

1 vaga

Célia Mendes
Costa Ferreira
Femando Gomes
João Maia

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 salas 131-C/135-C
Telefone: 31B-7066n067n052 .

COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 169-A, DE 1995,
QUE "DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSO~SLlPSC)

Darcísio Perondi Oreino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Antônio Carlos Pannunzio
I Ayrton Xerez

1 vaga

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇ}tO N1l57, DE 1995, QUE,"DÁ
NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 14, PARAGRA
FOS PRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO" (VOTO FACULTATIVO).

Proposição: PEc-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relateir: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

Alzira Ewerton
Benedito Guimarães

PMOB

PPB

Candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondi

1 vaga

Darci Coelho
2

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

I José Maurfcio

Nilson Gibson
\

POT

PSB

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Bosco França (PMN)

José de Abreu
1 vaga

PSOB

Celso Russomanno
Vicente Arruda

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 sala 131
TelefOn\318-7066n067n052

\



Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

AntOnio Carlos PannunZÍo
Ayrton Xerez
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurfcio

PSDB

PT

PDT

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Arthur Virgnio
celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus SChmidt

I
PSB

, Nilson Gibson Bosco França (PMN)

I
,Secretário: Francisco da SiI~a Lopes Silva

Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO Q.AS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

I
I Benedito Guimarães (PPB)

Carlos Airton (PPB)
, Davi Alves Silva (PPB)
! Gilney Viana (PT)

Salomão Cruz (PSDB)

I
, Sarney Filho (PFL)

I
Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

i Secretária: Edla Calheiros Bispo
i serviço de Comissões Especiais: Anexo li-Saia 131-e-AIa Nova

Telefones: 318-7066/7065/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alb~rto

Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131-e/135-C
-AiaN~a '
Telefones: 318-706517061

EDiÇÃO DE HOJE: 288 PÁGINAS


