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Moisés Lipnik) - Cria o Fundo de Apoio à Região da proposta governamental de reforma adminis-
Norte - FARN - com o objetivo de financiar ações trativa. 05050
govemamentais de combate à violência no âmbito GONZAGA PATRIOTA - Legalidade de tí-
dos Estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazo- tulos públicos emitidos pelo Governo do Estado
nas, Rondônia e Pará............................................ 05042 de Pernambuco. Inadmissibilidade de prejulga-
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ral, modifica a Lei n2 9.096, de 19 de setembro quérito para investigação das atividades do Siste-
de 1995. 05044 ma Financeiro Nacional. 05052

Projeto de Lei n1l 2.792, de 1997 (Do Sr. Ivo IVAN VALENTE - Denúncia à Nação, pelo
Mainardi) - Dispõe sobre a obrigatoriedade do Partido dos Trabalhadores, de movimentos ten-
ensino de Informática nos currículos plenos dos dentes a inocentar os culpados por irregularida-
estabelecimentos de 22 e 311 graus........................ 05045 des em transações com títulos públicos. Necessi-

Projeto de Lei n2 2.793, de 1997 (Do Sr. dade de constituição de Comissão Parlamentar
ConfÇJcio Moura) - Cria o Fundo de Garantia de de Inquérito para averiguação do funcionamento
Financiamentos a micro e pequenos empreendi- do Sistema Financeiro Nacional............................ 05052
mentos urbanos e rurais. 05045 SALOMÃO CRUZ - Inconformismo com os

Projeto de Lei nll 2.794, de 1997 (Do Sr. investimentos previstos pelo Ministério do Meio
Lima Netto) -Inclua-se no Código Penal Brasilei- Ambiente, dos Recursos Hidrícos e da Amazônia
ro, onde couber, punição, em dobro, para dirigen- Legal para a região amazônica em 1997............... 05053
tes de empresas (responsáveis ativa ou passiva- MILTON TEMER - Artigo NA arte da mistifi-
mente), que se envolvam em operações irregula- cação", de Domingos Meirelles, publicado no jor-
res de lavagem de dinheiro, definidas como lega- nal Público, do Sindicato dos Trabalhadores do
lização de recursos provenientes·de operl;l.ções Serviço Público Federal do Estado do Rio de Ja-
criminosas.............................................................. 05046 neiro - SINTRASEF............................................... 05054

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Compro- FERNANDO FERRO - Transcurso do Dia
misso regimental e posse do Deputado Octávio Nacional de Luta pela Moradia. Necessidade de
Elísio. 05047 retomada da luta pela moradia.............................. 05057

IV - Pequeno Expediente ADYLSON MOTTA (Pela ordem) - Pedido
NILSON GIBSON - ConstruçãQ, pela Com- de esclarecimento à Mesa sobre tramitação do

panhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, Tratado Internacional de Reciprocidade, assinado
de linha de transmissão entre as Subestações de entre o Brasil e o Canadá. 05058
Messias e Recife 11. Realização de concurso pú- PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Acolhi-
blico para preenchimento de vagas na empresa. . 05047 mento da solicitação do Deputado Adylson Motta

ROBERTO PAULlNO - Falecimento de para posterior esclarecimento pela Mesa. 05058
Anália Oliveira de Araújo, no Distrito de Cachoei- EULER RIBEIRO - Resposta a editorai pu-
ra,Município de Guarabira, Estado da Paraíba.... 05047 blicado no jornal O Globo, contrário à criação
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dos Territórios Federais do Alto Solimões e do CARLOS APOLlNÁRIO - Conveniência de
Rio Negro. 05058 maiores esclarecimentos. pelo Presidente da Re-

ENIO BACCI - Protesto contra decisão do pública, Fernando Henrique Cardoso, sobre a pri-
Ministro Costa Leite, do Tribunal Superior Eleito- vatização da Companhia Vale do Rio Doce.......... 05070
ral. relativa à não-realização de eleições no cor- CHICO VIGILANTE - Artigo "Época da
rente ano nas trinta localidades emancipadas Barbárie", de Ronaldo Brasiliense. publicado no
pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio jornal Correio Braziliense. 05071
Grande do SuL...................................................... 05059 WALTER PINHEIRO - Críticas à Direção

LEÔNIDAS CRISTINO - Êxito no desem- do Banco do Brasil SA pela decisão de fecha-
penho da Empresa de Telecomunicações do mento de agência no Município de Ruy Barbosa
Ceará - TELECEARÁ. 05059 e do Centro de Serviços e Comunicação -

ANTONIO FEIJÃO - Denúncia, pelo Go- CESEC. no Município de Vitória da Conquista,
vernador do Estado do Amapá, de intermedia- Estado da Bahia. 05072
ção de verbas públicas por políticos e o Depar- VALDIR COLATTO - Ofício encaminhado.
tamento Nacional de Estradas de Rodagem - pelo orador, a Ênio Antônio Marques Pereira, Se-
DNER. Anúncio de apresentação pelo orador, à cretário de Defesa Animal do Ministério da Agri-
Corregedoria da Casa, de solicitação para ins- cultura e do Abastecimento. sobre suspensão,
talação de processo destinado à apuração do pelo Brasil, das importações de carne bovina do
assunto. 05060 Uruguai e da Argentina.......................................... 05073

BENEDITO GUIMARÃES - Urgente agili- WAGNER ROSSI - Superlotação da ca-
zação, pelo Ministério da Agricultura e do Abaste- deia pública de Vila Branca. em Ribeirão Preto,
cimento. das ações para efetivação dos objetivos Estado de São Paulo. Contrariedade à constru-
da Floresta Nacional do Tapajós........................... 05060 ção. no Município, de penitenciária para detentos

EDISON ANDRINO - Inclusão do contorno de alta periculosidade. 05075
rodoviário da Grande Florianópolis no projeto de VALDECI OLIVEIRA - Protesto contra a
duplicação da BR-101. Anúncio de apresentação pretendida desativação de agências do Banco
de projeto de lei relativo a base de cálculo do Im- Meridional do Brasil SA no Estado do Rio Gran-
posto de Renda e da contribuição social sobre o de do SuL............................................................. 05076
lucro das pessoas jurídicas dedicadas a ativida- JOVAIR ARANTES - Solicitação ao Depar-
des sazonais. 05062 tamento Nacional de Estradas de Rodagem -

SEVERINO CAVALCANTI - Agradecimeto DNER - de resposta a requerimento de informa-
pelos votos recebidos na eleição para o cargo de ções sobre defeitos existentes na duplicação da
22 Vice-Presidente da Câmara dos Deputados. rodovia entre Goiânia e Anápolis. Estado de
Trajetória política do orador. União entre os Par- Goiás...................................................................... 05076
lamentares governistas e a Oposição em defesa LUIZ MAINARDI - Dificuldades do Estado
das aspirações nacionais. 05063 do Rio Grande do Sul em decorrência da política

. CARLOS CARDINAL - Artigo "O Pampa à governamental para o setor primário. 05077
venda", publicado no jornal zero Hora. do Estado JOSÉ MAURíCIO - Protesto contra o veto
do Rio Grande do Sul. 05064 de D. Roberto Guimarães. Bispo da Diocese de

JOANA DARC - Desinteresse do Governo Campos. Estado do Rio de Janeiro, à realização
Fernando Henrique Cardoso pela reforma agrá- de missa de sétimo dia pela alma do Senador
ria. Ocorrência de conflito entre sem-terras e em- Darcy Ribeiro. Registo do pronunciamento do Se-
pregados de fazendeiros no Pontal do Paranapa- nador Darcy Ribeiro no Ato em Defesa da Cia.
nema, Estado de São Paulo. Apoio à marcha de Vale do Rio Doce, em 10 de janeiro de 1997........ 05077
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Ru- JOSÉ GENOíNO - Importância das refor-
rais Sem Terra - MST - à Capital Federal. Ime- mas políticas no País. Perigos da unanimidade e
diata implementação de política agrícola no País do poder excessivo na democracia moderna. 05079
em benefício do homem do campo. 05068 WILSON CUNHA - Protesto contra o não-

LíDIA QUINAN - Aplauso à realização. pagamento, pelo Governo Federal. de obras rea-
pelo terceiro ano consecutivo, do curso de Es- lizadas por empreiteiras na BR-235. 05080
pecialização em Relações Internacionais - SILVIO PESSOA - Manifestação de voto
MERCOSUL. da Universidade Católica de de pesar pelo falecimento do ex-Deoutado Fede-
Goiás. 05069 ral Gileno De·CarIL................................................. 05080

EDINHO BEZ - Transcurso do cinqüente- ANTÔNIO BRASIL - Declaração de voto
nário da Empresa Santo Anjo da Guarda. Estado contrário à proposta de reeleição para detentores
de Santa Catarina. 05070 de mandato executivo............................................ 05080
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ARNALDO FARIA DE SÁ - Visita do ora- turismo como condição de combate ao turismo
dor às rádios comunitárias Delta, em Osasco, e sexual no País. 05093
Resplendor, em São Paulo, Estado de São Pau- NELSON MARQUEZELLI - Contratação,
lo. Audiência concedida pelo Superintendente da pela Federação Nacional dos Empresários Lotéri-
Polícia Federal. Okio Oshiro, ao Fórum Democra- cos - FENAL, da Seguradora Minas-Brasil e das
cia na Comunicação. 05080 Corretoras Perícia e Protege. 05093

CLÁUDIO CAJADO - Transcurso do 122 V - Grande Expediente
aniversário de emancipação político-administrati- MARÇAL FILHO - Dificuldades enfrenta-
va do Município de Dias D'Ávila, Estado da Bahia das pelo Estado do Mato Grosso do Sul para
- 25 de fevereiro. 05081 consecução de seu desenvolvimento. Situação

B. SÁ - Importância do desempenho dos de penúria dos índios da região. Assassinato do
atuais ocupantes de cargos executivos para a ex-Vereador Adenilson Azzola Araújo, de Doura-
conquista da reeleição........................................... 05081 dos, Estado do Mato Grosso do Sul. Registro do

FERNANDO ZUPPO - Acúmulo de perdas editorial "14 homicídios neste ano", publicado no
pela indústria ferroviária nacional. Apoio ao pro- jornal sul-mato-grossense O Progresso 05094
cesso e privatização do transporte de carga da NELSON OTOCH - Desempenho da Câ-
Rede Ferroviária Federal- RFFSA....................... 05082 mara dos Deputados na gestão do Deputado Luís

CONFÚCIO MOURA - Importância, para o Eduardo. Atuação da Comissão de Trabalho, de
desenvolvimento do Estado de Rondônia, das Administração e Serviço Público da Casa. Não-
obras de infra-estrutura realizadas através do submissão da Câmara dos Deputados ao Poder
programa Brasil em Ação. 05082 Executivo. Efeitos positivos sobre a economia na-

ALDO ARANTES - Violência contra traba- cional da aprovação da proposta de reeleição
Ihadores rurais sem terra na região do Pontal do para Presidente da República. Importância de
Paranapanema, Estado de São Paulo. Urgência aprovação das reformas constitucionais para for-
na efetivação da reforma agrária no País. Reali- talecimento das instituições democráticas e de-
zação, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais senvolvimento do País. Desenvolvimento econô-
Sem Terra - MST, da Marcha Nacional pela Re- mico do Estado do Ceará com a estabilização
forma Agrária, Emprego e Justiça "............ 05083 da economia brasileira. Manutenção da base

GERALDO PASTANA - Má distribuição de de sustentação do Governo no Congresso Na-
renda no Brasil. Desigualdade educacional como cau- cional para continuidade do projeto de reformas
sa maiorda grande cifereneiação salaJia1 no País. ..... 05084 do Presidente Fernando Henrique Cardoso. In-

RUBEM MEDINA - Defesa da privatização clusão, na Ordem do Dia, da proposta de refor-
da Companhia Vale do Rio Doce. 05085 ma política. 05099

MOISÉS L1PNIK - Problemática das desi- ALDO ARANTES (Como Líder) - Reafirma-
gualdades regionais no País. Situação de aban- ção da posição do PCdoB contrária à proposta
dono do Estado de Roraima. 05086 governamental de reeleição dos atuais detento-

JOSÉ CHAVES - Dificuldades decorrentes res de mandato executivo. 05103
da falta de planejamento urbano na região metro- LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Pela or-
politana de Recife, Estado de Pernambuco. Rea- dem) - Imediatas providências das autoridades go-
lização em Salvador, Estado da Bahia, da Confe- vemamentais para solução de conflito de terra no
rência Internacional de Infra-Estrutura no Nordes- Pontal do Paranapanema, Estado de São Paulo..... 05104
te do Brasil - Oportunidades de Financiamento FERNANDO LOPES (Pela ordem) - Preo-
do Setor Privado. 05086 cupação do PDT com os rumos da política eco-

PAULO ROCHA - Prejuízos causados por nômica adotada pelo Governo Fernando Hemi-
madeireiras ao ecossistema do Estado do Pará.. 05087 que Cardoso. 05105

PAUDERNEY AVELlNO - Natureza levia- AUGUSTO CARVALHO (Pela ordem) -In-
na dos ataques e campanhas contra a Zona competência administrativa da atual Diretoria do
Franca de Manaus................................................. 05088 banco do Brasil S.A. 05105

USHITARO KAMIA - Artigos "Âncora Ver- INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Incon-
de", de Expedito Quintas, e "Âncora Vermelha", gruências contidas na Mensagem do Presidente
de Vinícius Ferreira Paulino, publicados no Jor- Fernando Henrique Cardoso ao Congresso Na-
nai de Brasília. 05089 cional. Penúria de elevado percentual da popula-

CORAUCI SOBRINHO - Superlotação da ção brasileira. Desigualdade de distribuição de
cadeia pública de Vila Branca, Município de Ri- renda no País. 05106
beirão Preto, Estado de São Paulo....................... 05091 JOÃO NATAL (Pela ordem) - Excelência

SANDRO MABEL - Fortalecimento do eco- dos trabalhos desenvolvidos pela Empresa Brasi-
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leira de Assistência Técnica e Extensão Rural - Usaram da palavra para encaminhamento
EMATER, pelo Estado e Município de Goiás em da votação os Srs. Deputados CHICO VIGILAN-
favor dos trabalhadores rurais sem terra e dos TE, SANDRO MABEL. 05123
pequenos proprietários rurais................................ 05108 Usaram da palavra para orientação das

HAROLDO SABÓIA (Pela ordem) - Urg~n- respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
cia no repasse de verbas, pelo Governo Federal, CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GER-
para a Universidade Federal do Maranhão e o SON PERES, ARLINDO VARGAS, JOSÉ MA-
Hospital Aldenora Belo. 05108 CHADO, LUIZ BUAIZ, SILVIO ABREU, WAG-

NEY LOPES (Pela ordem) - Prática de NER ROSSI. 05124
dumping pelo grupo ANSAC, sediado nos Esta- PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
dos Unidos, contra a fábrica ALCANORTE, em do requerimento. Encerrada a discussão.............. 05124
construção na cidade de Macau, Estado do Rio PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
Grande do Norte. 05110 de requerimento de adiamento, por cinco sessões,

CARLOS SANTANA (Pela ordem) - da votação da Proposta de Emenda à Constitui-
Apoio às reivindicações dos rodoviários do Rio ção n2 1-C, de 1995.............................................. 05124
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Conces- Usaram da palavra para orientação das
são de aposentadorias especiais a trabalhado- respectivas bancadas os Srs. Deputados
res de áreas insalubres. Necessidade de regu- INOCÊNCIO OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA
larização, pelo Governo Marcello Alencar, do LIMA, BENITO GAMA, ODELMO LEÃO, NEL-
pagamento do décimo terceiro salário aos ser- SON OTOCH, ARLINDO VARGAS, SILVIO
vidores públicos.................................................... 05111 ABREU. 05125

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Repú- PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
dio à decisão do Senador Antonio Carlos Maga- do requerimento. 05125
Ihães de proibição de manifestações populares Usaram da palavra para encaminhamento
na rampa do Congresso NacionaL...................... 05111 da votação os Srs. Deputados MILTON TE-

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - MER, ARTHUR VIRGíLIO, MARCELO DÉDA. .. 05125
Conveniência de rejeição de veto presidencial a Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
dispositivo do projeto de lei sobre porte de armas. 05112 tados HUMBERTO COSTA. 05127

VI- Ordem do Dia Usou da palavra para encaminhamento da
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, votação o Sr. Deputado MENDONÇA FILHO. ...... 05128

em segundo turno, da Proposta de Emenda à PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni-
Constituição n2 1-C, de 1995, que dá nova reda- cação ao Plenário dos Destaques para Votação
ção ao § 52 do art. 14 da Constituição Federal, ao em Separado apresentados sobre a matéria..... 05128
caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni-
do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal. .... 05115 cação ao Plenário sobre o não-acolhimento,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação pela Presidência, de Destaques para Votação
de requerimento de adiamento, por dez sessões, em Separado, de autoria dos Deputados Aldo
da discussão da Proposta de Emenda à Consti- Arantes e José Machado, incidentes sobre a
tuição n21-C, de 1995. 05116 expressão ·os Governadores de Estado e do

Usaram da palavra para orientação das Distrito Federal, os Prefeitos", constante na re-
respectivas bancadas os Srs. Deputados BENI- dação dada pelo art. 12, do texto aprovado em
TO GAMA, MARCELO DÉDA, WAGNER ROSSI, primeiro turno, ao § 52 do art. 14 da Constitui-
ELTON ROHNELT, GERSON PERES, ZULAIÊ ção Federal. 05128
COBRA, DUILlO PISANESCHI, INÁCIO ARRU- JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
DA, SILVIO ABREU, INOCÊNCIO OLIVEIRA. ..... 05116 bre ausência de motivos para o não-acolhimento,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição pela Presidência, de Destaques para Votação em
do requerimento. 05117 Separado incidentes sobre a expressão "os Go-

Usaram da palavra para discussão da ma- vernadores de Estado e do Distrito Federal, os
téria os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, Prefeitos", constante na redação dada pelo art.
ADROALDO STRECK, ALDO ARANTES, 12, do texto aprovado em primeito turno, ao § 52
ARTHUR VIRGíLIO, JOSÉ GENOíNO, CAR- do art. 14 da Constituição Federal. 05129
LOS APOLlNÁRIO. 05117 INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -Im-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação procedência dos argumentos levantados pelo De-
de requerimento de encerramento da discussão putado José Genoíno contra a decisão da Presi-
da Proposta de Emenda à Constituição n2 1-C, dência sobre o não-acolhimento de Destaques
de 1995.................................................................. 05123 para Votação em Separado................................... 05130
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
mento da questão de ordem levantada pelo De- tro de voto, os Srs. Deputados VÂNia DOS SAN-
putado José Genoíno. 05130 TOS, JOSÉ CARLOS VIEIRA. 05137

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Anúncio Usou da palavra para orientação da banca-
de apresentação de recurso contra a decisão da da o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL. 05137
Presidência............................................................ 05131 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra para orientação das tro de voto, os Srs. Deputados CECI CUNHA,
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- ALDO ARANTES, DALILA FIGUEIREDO............. 05137
GIO AROUCA, ALDO ARANTES, GERVÁSIO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI, SILVIO do CHICO VIGILANTE. 05137
ABREU, JOSÉ MACHADO, LUIZ BUAIZ, Usaram da palavra pela ordem, para re-
ODELMO LEÃO, JOSÉ ANíBAL, GEDDEL gistro de voto, os Srs. Deputados LUIZ ALBER-
VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, BENITO TO, HÉLIO ROSAS, JOÃO FAUSTINO, L1ND-
GAMA, MARCELO DÉDA, MARCONI PERIL- BERG FARIAS, DUILlO PISANESCHI, LUIZ
LO, MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, BUAIZ, ADYLSON MOTTA, MAGNO BACE-
AGNELO QUEIROZ, EDINHO ARAÚJO, MAR- LAR, GERALDO PASTANA, URSICINO QUEI-
CONI PERILLO, RICARDO IZAR, EDINHO ROZ, MARINHA RAUPP, ADEMIR CUNHA, RO-
ARAÚJO, MARCONI PERILLO, OSVALDO NALDO SANTOS, ANIVALDO VALE, MARCONI
BIOLCHI. 05131 PERILLO, FRANCISCO RODRIGUES, JAIR

Usaram da palavra pela ordem, para regis- MENEGUELLI' MURILO PINHEIRO, ODlLlO
tro de voto, os Srs. Deputados VANESSA FELlP- BALBINOTTI, OSMIR LIMA, JOSÉ ALDEMIR,
PE, PRISCO VIANA, SANDRO MABEL, ARNAL- GERALDO PASTANA, OSMÂNIO PEREIRA,
DO MADEIRA, PAUDERNEY AVELlNO, JOÃO RUBENS COSAC, OLAVIO ROCHA, ANTONIO
RIBEIRO, JOSÉ PRIANTE, FELlX MENDONÇA, GERALDO. 05137
OSMAR LEITÃO, SIMÃO SESSIM. 05134 Usou da palavra para orientação da banca-

Usaram da palavra para orientação das da o Sr. Deputado SíLVIO ABREU. 05139
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- Usaram da palavra pela ordem, para registro
CÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE. 05135 de voto, os SIS. Deputados FERNANDO ZUPPO,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- GERVÁSIO OLIVEIRA, ZULAIÊ COBRA, SÉRGIO
tro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO REIS, NAYA, IVAN VALENTE, ARLINDO VARGAS, INÁ-
JOSÉ ROCHA, CARLOS APOLlNÁRIO, CLEO- CIO ARRUDA. 05139
NÂNCIO FONSECA ;.............................. 05135 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

Usou da palavra para orientação da banca- mento da votação. 05139
da o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL 05135 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Deputados RICARDO RIQUE, JOSÉ ANíBAL... 05139
tro de voto, os Srs. Deputados FELlX MENDON- Usou da palavra pela ordem, para re-
ÇA, CORIOLANO SALES, MARCELO TEIXEIRA, gistro de voto, o Sr. Deputado SEVERIANO
JOSÉ CHAVES, NEIVA MOREIRA. 05135 ALVES. 05139

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do WALTER PINHEIRO. 05135 da Proposta de Emenda à Constituição nº 1-C,

Usou da palavra pela ordem, para registro de 1995.................................................................. 05139
de voto, o Sr. Deputado LUIS BARBOSA............. 05135 PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- ção ao Plenário do teor de emendas de redação
do MARCELO DÉDA............................................. 05135 de autoria dos Deputados José Machado, Aldo

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Arantes e Inocêncio Oliveira.................................. 05145
tro de voto, os Srs. Deputados NELSON OTOCH, INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Re-
JOSÉ ALDEMIR, JOFRAN FREJAT, SARNEY tirada de emenda de redação apresentada pelo
FILHO. 05136 orador..................................................................... 05146

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- JOSÉ MACHADO (Pela ordem) - Retira-
do HAROLDO LIMA. 05136 da de emenda de redação apresentada pelo

Usaram da palavra pela ordem, para regis- orador. 05146
tro de voto, os Srs. Deputados SOCORRO GO- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
MES, WILSON CUNHA......................................... 05136 do BE~ITO GAMA................................................. 05146

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para proferir parecer às
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- emendas de redação o Sr. Deputado VIC PIRES
CÊNCIO OLIVEIRA, MARCELO DÉDA. 05136 FRANCO................................................................ 05146
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação a) Exoneração: Margarida Maria Cortes
das Emendas de Redação nºs 1 e 3, com parecer Santos, Waldo Silva............................................... 05159
favorável do Relator. 05147 b) Dispensa: Jaime Wagner Cândido de

Prejudicialidade dos destaques................... 05147 Freitas. 05159
Aprovação da redação final da matéria....... 05147 c) Nomeação: Jaime Wagner Cândido de
Apresentação de proposições: Freitas, Margarida Maria Cortes Santos. 05159

NilSON GIBSON, MARCONI PERlllO, d) Designação por acesso: Enoque Bar-
EDISON ANDRINO; GONZAGA PATRIOTA E bosa Rego.............................................................. 05159
OUTROS, EDUARDO JORGE, SílVIO PESSOA, 3 - DIVERSOS
lUIZ GUSHIKEN, FERNANDO GABEIRA, MOI
SES L1PNIK, PAULO ROCHA, ALEXANDRE
CARDOSO, GIOVANNI QUEIROZ, CIDINHA
CAMPOS, ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO, DALI
LA FIGUEIREDO, MATHEUS SCHMIDT E JOSÉ
MACHADO, JOFRAN FREJAT E OUTROS, JO-
FRAN FREJAT. 05148

VII- Encerramento
2-ATOS DO PRESIDENTE

Ata da 6ª Sessão, em 25 de fevereiro de 1997

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente;
Efraim Morais, 4º Secretário; José Maurício, 1º Suplente de Secretário;

Fernando Gonçalves § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM os SENHO
RES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Luciano Castro

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues 
PPB; Luís Barbosa - PPB; Salomão Cruz 
PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PPB; Antônio Brasil - Bloco 
PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Gerson Peres 
PPB; Hilário Coimbra - PTB; José Priante - Bloco
PMDB; Mario Martins - Bloco - PMDB; Olavio Ro-

cha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Raimundo Santos 
PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco 
PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Cláudio Chaves - PFL;
Euler Ribeiro - PFL; Luiz Fernando - PSDB; Pau
derney Avelino - PPB.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB; Moisés
Bennesby - Oscar Andrade - Bloco - PMDB; SiI
vemani Santos - PPB.

Acre

João Maia - PFL; Osmir Lima - PFL; Ronivon
Santiago - PFL.

Tocantins

Darci Coelho - PPB; Freire Júnior - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - PPB; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

Jayme Santana - PSDB; Neiva Moreira - PDT;
Pedro Novais - Bloco - PMDB; Sarney Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.
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Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio dos
Santos - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Quei
roz - PPB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; José U
nhares - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristi
no - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nel
son Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco - PMDB; Raimundo Gomes de Matos 
PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Felipe Mendes - PPB; João Henrique - Bloco 
PMDB; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Iberê Ferreira - PFL; Ney Lopes - PFL.

Parl:líba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco - PMDB; Gilvan Frei
re - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Uma - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Ricardo
Rique - Bloco - PMDB; Roberto Paulino - Bloco 
PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Fernando Ferro - PT;
In.ocêncio Oliveira - PFL; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osval
do Coelho - PFL; Ricardo Heráclio - PSB; Sílvio
Pessoa - Bloco - PMDB; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Ura 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; José Thomaz Nonô 
PSDB; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Cleonâncio Fonseca
- PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - PT; Pe
dro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Coriola
no Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Félix
Mendonça - PTB; Geddel Vieira Uma - Bloco 
PMDB; Haroldo Uma - PCdoB; Jaime Fernandes -

PFL; Jairo Azi - PFL; Jaques Wagner - PT; João
Leão - PSDB; José Carlos Aleluia - PFl; José Ro
cha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo 
PFL; Luiz Alberto - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Mo
reira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromon
te - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro
Irujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Ursicino Quei
roz - PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;
Armando Costa - Bloco - PMDB; Carlos Melles 
PFL; Eliseu Resende - PFL; Herculano Anghinetti 
PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Israel Pi
nheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Darc 
PT; João Magalhães - Bloco - PMDB; José Rezen
de - PPB; José Santana de Vasconcelos - PFL;
Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Uma 
Bloco - PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Ja
bur - PPB; Octávio Elísio - PSDB; Odelmo Leão 
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander 
PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Romel Anizio 
PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; Saraiva Fe
lipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sílvio Abreu - PDT; Zaire Rezende - Bloco 
PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; João Coser - PT; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Ro
berto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana 
PT; Cidinha Campos - PDT; Fernando Lopes 
PDT; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Lacerda 
PSDB; José Egydio - PL; Laprovita Vieira - PPB;
Milton Temer - PT; Roberto Campos - PPB; Simão
Sessim - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman
- Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Aloysio Nunes
Ferreira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco -
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Brasília, 19 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Deputado Milton Temer para inte
grar, como titular, em substituição ao Deputado Mi
guel Rossetto, a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n"
2.648, de 1996, que dispõe sobre a organização de
telecomunicações e a criação e funcionamento de
Órgão Regulador. Como suplente, indico o Deputa
do Miguel Rossetto em substituição ao Deputado
Milton Temer.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos da mais alta estima e elevada consideração. 
Deputado José Machado, Líder do PT.

Defiro.
Em 25-2-97. - Michel Temer, Presidente.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Lídia Quinan - Bloco - PMDB; Nair Xavier
Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco 
PMDB; Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel 
Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Marçal Fi
lho - Bloco - PMDB; Marisa Semano - Bloco 
PMDB; Nelson Trad - PTB; Saulo Queiroz 
PFL.

Mato Grosso

Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB;
Osório Adriano - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Chico da Princesa - PTB; Dirceu Sperafico 
PPB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José
Janene - PPB; Luiz Carlos HauJy - PSDB; Max Ro
senmann - Bloco - PMDB; Nelson Meurer - PPB;
Padre Roque - PT; Paulo Cordeiro - PTB; Ricardo
Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - Bloco 
PMDB; Edison Andrino - Bloco - PMDB; João Piz
zolatti - PPB; Mario Cavallazzi - PPB; Milton Men
des - PT; Neuto de Conto - Bloco - PMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gou
vêa - PFL; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

PMDB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Corauci Rio Grande do Sul
Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; Delfim Neto - Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta _
PPB; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT; PPB; Airton Dipp - PDT; Arlindo Vargas - PTB; Au-
Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT: gusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Eliseu
Jair Meneguelli - PT; José Anibal - PSDB; Jose Padilha _ Bloco - PMDB' Ivo Mainardi - Bloco _
Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Ge- PMDB; Matheus Schmidt ~ PDT; Nelson Marchezan
noíno - PT; José Machado - PT; Lamartine Posella _ PSDB' Odacir Klein - Bloco - PMDB; Osvaldo Bio-
- PPB; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz Máximo Ichi _ P;-B" Waldomiro Fioravante - PT; Veda Cru-
- PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Blo- sius _ PSDB.
co - PMDB; Paulo Lima - PFL; ~icardo Izar ~ PPB; 1_ ABERTURA DA SESSÃO
Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Casclone -
PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson Gas- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Iis-
parini - PSDB. ta de presença registra na Casa o comparecimento

de 283 senhores deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CARLOS APOLINÁRIO, servindo como
2" Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 1" Se
cretário, procede á leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado José Machado, líder do PT,
nos seguintes termos:

Ofício nº 80/PT
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Ofício n° 81/PT

Brasília, 20 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para indicar o Deputado LUIZ GUSHIKEN (PT - SP)
para integrar, como titular, em substituição ao Deputa
do Nédson Micheleti (PT - PR), a Comissão Especial
destinada a examinar os projetos de lei, em trâmite na
CD, que versam sobre matérias relativas ao Sistema
Financeiro Nacional, regulamentadoras do art. 192 da
Constituição Federal. Como suplente, indico o Deputa
do Nédson Micheleti (PT - PR).

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos da mais alta estima e elevada consideração. 
Deputado José Machado, Líder do PT.

Defiro.
Em 25-2-97. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto

Líder do PL, nos seguintes termos: '

Of. nº 37/97 - LPL

Brasília, 24 de fevereiro de 1997.
Senhor Presidente:
Tenho a satisfação de indicar a V. Ex.!!, para

Vice-Líderes do Partido Liberal, os Deputados: Eujá
cio Simões e Pedro Canedo, a fim de completar o
número de 3 (três) Vice-Líderes a que esta lideran
ça tem direito.

Sendo o que se apresentava para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de ele
vado apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Par
tido Liberal.

Defiro.
Em 25-2-97. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Paulo Bauer, nos seguin

tes termos:

Df. n2 22/97

Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Paulo Bauer, Deputado Federal pelo Partido da

Frente Liberal, representante do Estado de Santa
Catarina, vem pelo presente expor e requerer o se
guinte:

I - fatores de ordem pessoal recomendam que
me afaste das atividades parlamentares por período
determinado, afim de poder tratá-los em prazo e
condições adequadas:

11 - fazendo-se necessária uma avaliação de

meu estado de saúde, conforme recomendação do
Departamento Médico da Câmara dos Deputados
(documentos anexos) que, para tanto, concedeu-me
licença de 3{três) dias, a contar da aata de amanhã.

111 - venho requerer a Vossa Excelência, nos ter
mos do artigo 235, itens 11 e 111 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, licença de 123 (cento e
vinte e três) dias, a contar de 26 (vinte e seis) do cor
rente, sendo os 3 (três) primeiros pelos motivos ex
postos no atestado médico anexo e os 120 (cento e
vinte) seguintes para tratamento de interesses parti
culares, portanto, sem remuneração.

Certo da compreensão e deferimento, reitero
protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente, - Paulo Bauer, Deputado Federal.

Defiro (§ 52 art. 235 (RICO). Convo
que-se o respectivo suplente.

Em 25-2-97. - Michel Temer, Presi
dente.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de ressarcimento junto a
Câmara dos Deputados, com base no Ato da Mesa
nº 24/83, que o senhor (a) Deputado (a) Federal
Paulo Bauer, prontuário 95482, necessita submeter
se a Avaliação Clínica Cardiológica na Rede Parti
cular, tendo em vista que o Departamento Médico
não dispõe do respectivo recurso em suas depen
dências.

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 1997.

ATESTADO

Atestamos que o(a) Senhor{a) Deputado(a)Fe
deral Paulo Bauer esteve/está enfermo(a) e necessi
tou/necessita afastar-se de suas atividades habituais
durante 03{três) dias a partir de 26-2-97, a fim de
submeter-se a tratamento que exige repouso, em
atendimento ao que determina o § 4º, do art. 4, do
Decreto Legislativo n2 7, de 1995.

C.I.D I 05.8

Brasília, 25 de fevereiro de 1997.
Do Sr. Deputado Robson Romero, nos se

guintes termos:

Df.8/Gab.265/97

Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação, faço-me presente pe

rante Vossa Excelência para fins de assunção no
mandato parlamentar, pelo Estado do Rio de Janei
ro, na qualidade de suplente.
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Na oportunidade apresento a Vossa Excelência Constituinte de 1988" e ·Perfil Parlamentar de Tan-
protestos de elevada estima e apreço. credo Neves".

Cordialmente, Robson Romero, Deputado Fe- Deixou dez filhos, um dos quais João Carlos,
deral - PSDB/RJ. que foi Deputado federal, 23 netos e 26 bisnetos.

Do Sr. Deputado Sílvio Pessoa, nos seguin- COMUNICAÇÕES
tes termos: Do Sr. Deputado Ayrton Xerez, nos seguin-

REQUERIMENTO tes termos:

Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário, seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de pro
fundo pesar pelo falecimento, no dia 21 do corrente, na
cidade do Recife, do ex-Deputado Gileno de Carli, que
representou Pernambuco nesta Casa, devendo dar-se
ciência da aprovação à famnia enlutada.

Justificação

Homem público, escritor, líder de classe, Gile
no de Carli teve uma fecunda existência. Morreu aos
87 anos de idade, vítima de enfarto do miocárdio.

Foi Deputado Federal, presidente do Instituto
do Açúcar e do Álcool, representante dos produtores
rurais no Conselho Deliberativo da Sudene, presi
dente da Federação da Agricultura em Pernambuco
e da Associação Auxiliadora da Agricultura.

Agrônomo, transformou-se num dos maiores
conhecedores das questões ligadas ao setor sucro
alcooleiro da região nordestina, embora a agricultura
o atraísse de forma global.

Permanentemente preocupado com os proble
mas de seu Estado e do Nordeste foi autor do proje
to que instituiu os artigos 34/18, sistema de incenti
vos para os investimentos feitos na região na área
da Sudene. Seu projeto, convertido em lei, deflagrou
um inquestionável processo de desenvolvimento,
gerador de renda e emprego. As distorções surgidas
ao longo do processo não podem ser atribuídas ao
sistema legal de estímulos criado mas às mazelas
crônicas da Administração Pública Nacional, em es
pecial a improbidade e a lentidão.

Quando se registram hoje, de modo amargo, o
empobrecimento do Nordeste e o crescimento das
desigualdades regionais, impossível deixar de lem
brar a atuação de Gileno de Carli e seu esforço no
sentido de evitar a concentração espacial do desen
volvimento, lei da economia que só a ação federal
pode enfrentar atenuando seus efeitos.

Escritor, publicou ele 54 livros sobre assuntos
relacionados com Economia. Agronomia e Política,
sendo o último uma série de oito volumes sobre a
história do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). Gi
leno de Carli deixou dois livro no prelo, que deverão
ser lançados ainda este ano: "Reforma Agrária e a

Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 56, inciso I da Constitui

ção Federal, solicito a Vossa Excelência licença do
mandato de Deputado Federal, nesta data, visto que
assumirei o cargo de Secretário de Estado de Habi
tação e Assuntos Fundiários, do Rio de Janeiro.

Comunico ainda, minha opção pela remunera
ção do mandato de Deputado Federal, de acordo
com o § 3º do artigo 56 da Constituição Federal.

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

Cordialmente, - Ayrton Xerez, Deputado Fe
deral.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 25-2-97. - Michel -Temer, Presi

dente.

TERMO DE POSSE

Ao (s) vinte e cinco dia(s) do mês de feverei
ro, de mil novecentos e noventa e sete, na Secre
taria de Estado de Habitação e Assuntos Fundiá
rios Ayrton Alvarenga Xerez, matricula nº 820.839
9 nomeado (a) de acordo com o artigo 7º do De
creto-Lei nº 1, de 15 de março de 1975, para exer
cer o cargo em comissão de Secretário de Estádo
Símbolo SE, da Secretaria de Estado de Habita
ção e Assuntos Fundiários, do Quadro Permanente de
Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de
Janeiro, anteriormente ocupado pelo próprio servidor,
com validade a contar de 25 de fevereiro de 1997.

Por Decreto de 24 de fevereiro de 1997 com
pareceu perante ao Senhor Secretário de Estado
de Habitação e Assuntos Fundiários, e, tendo exi
bido o título de provimento e prestado a declara
ção de bens e valores, foi empossado no referido
cargo mediante a promessa de bem cumprir os de
veres inerentes ao mesmo. E, para constar, la
vrou-se o presente termo que é assinado pelo Se
nhor Secretário (a) de Estado e pelo empossado.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1997.
Decreto de 24 de fevereiro de 1997
O Governador do Estado do Rio de Janeiro no

uso de suas atribuições legais,
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Resolve nomear Ayrton Alvarenga Xerez, ma
trícula nº 0820839-9, para exercer, com validade a
contar de 25 de fevereiro de 1997, o cargo em co
missão de Secretário, símbolo SE, da Secretaria de
Estado de Habitação e Assuntos Fundiários, do
Quadro Permanente de Pessoal Civil do Poder Exe
cutivo do Estado do Rio de Janeiro, anteriormente
ocupado pelo próprio servidor.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1997

Marcello Alencar.

APOSTILA: Ayrton Alvarenga Xerez, matrícula
nº 820.839-9,

Tomou posse em 25 de fevereiro de 1997, e
entrou em exercício do cargo em comissão para que
foi nomeado em 25 de fevereiro de 1997.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1997. - Ayr
ton Xerez, Secretário de Estado de Habitação e As
suntos Fundiários.

DECRETOS DE 24 DE FEVEREIRO DE 1997

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, resolve: nomear Ayr
ton Alvarenga Xerex, matrícula nº 0820839-9, para
exercer, com validade a contar de 25 de fevereiro de
1997, o cargo em comissão de Secretário, símbolo
SE, da Secretaria de Estado de Habitação e Assun
tos Fundiários, do Quadro Permanente de Pessoal
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janei
ro, anteriormente ocupado pelo próprio servidor.

Do Sr. Deputado Flávio Palmier da Veiga,
nos seguintes termos:

Brasília, de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Em virtude da convocação de Vossa Excelên

cia, comunico-lhe que aceito reassumir o mandato

de Deputado Federal, na qualidade de suplente,
pelo Estado do Rio de Janeiro.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e apreço. - Flávio Pal
mier da Veiga, PSDB - RJ.

.00 Sr. Deputado Francisco Dornelles, nos
seguintes termos:

Brasília, 21 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, inciso I da Constituição

Federal, solicito a Vossa Excelência licença do man
dato de Deputado Federal, nesta data, visto que as
sumirei o cargo de Ministro de Estado.

Comunico que opto pela remuneração do man
dato de Deputado Federal, de acordo com o § 32 do
art. 56 da Constituição Federal.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e apreço. - Francisco
Dornelles - Deputado Federal.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em: 25-2-97. - Michel Temer. Presidente.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO
E DO TURISMO

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso I, da Constitui
ção, resolve nomear Francisco Oswaldo Neves Dor
nelles, para exercer o cargo de Ministro de Estado
da Indústria, do Comércio e do :rurismo.

Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176º da Inde
pendência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Nelson A. Jobim.



05006 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

TERMO DE POSSE

Na presente data, perante o Excelentíssirno Senhor _
Presidente do RepúblIca

_______--!.F~E::...!R~N~AC!..N!...!:D::...:O~l...!H:..::E:..LN!..!.R~I~Q~U~E~C~A~R.uD~O~S~O~ toma posse
no cargo de Min j 5 t r o de E st atio da In dÚ5 t r jo, do Comérc io e do T ur ismo

o Senhor F R A NCISCO OS WA L OO NE V E S OOR N E L L E S

nomeado por Decreto de 2 O I O2 I 9 7 • Diário Oficial de 2 1 i O2 I 9"7

tendo sido prestad~ o compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres.

Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente renno pa.."'1l assinatura do Senhor Presi
dente da República e da Autoridade empossada.

Bmsília,~_de f_e..;..v_e_re_i_r_o__de 19..li.

\
'---.

(
.,.~ __~s!d~teda Repúblic\a--- ) -.' ,

• ' ~\ \.."' I A ." \, , \) \ /1, , /'\! '\ \::" v"~ . j 1\ I X~' '. \ V"-
Autoridade empossada .



Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Em virtude da convocação de Vossa Excelên

cia, comunico-lhe que aceito assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e apreço. - Octávio
Elísio, PSDB - MG.

Do Sr. Deputado Osmar Leitão, nos seguin
tes termos:

Brasília, 25 de-fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Em virtude da convocação de Vossa Excelên

cia, comunico-lhe que aceito assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado do Rio de Janeiro.

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

Do Sr. Deputado João Raimundo Colombo,
nos seguintes termos:

Brasília, 26 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado de Santa Catarina, em virtude de afasta
mento.

Aproveito a oportunidade para apresentar ma
nifestações de apreço e consideração. - João Rai
mundo Colombo. PFUSC.

Do Sr. Deputado Saulo Coelho, nos seguin
tes termos:

Comunique-se ao respectivo suplente.
Em 25-2-97. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Jarvis Gaidzinski, nos se- RIQUE CARDOSO, Nelson Jobim.
guintes termos: Do Sr. Deputado Octávio Elísio, nos seguin-

Cocal do Sul, 25 de fevereiro de 1997 tes termos:
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, em virtude de estar exercendo o
mandato de Prefeito do Município de Cocal do Sul,
Estado de Santa Catarina, considero~me nos ter
mos regimentais, impossibilitado de assumir o
mandato de Deputado Federal, na qualidade de
suplente.

Aproveito a oportunidade para apresentar ma
nifestações de apreço e consideração. - Jarvis
Gaidzinski - PPB/SC.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 25-2-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Santos, nos
seguintes termos:

Em 25 de fevereiro de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição

Federal, combinado com o art. 230, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, comunico a Vos
sa Excelência que estou reassumindo o meu man
dato parlamentar, em virtude de ter sido exonerado,
pelo Presidente da República, nesta data, do cargo
de Ministro de Estado Extraordinário para Coordena
ção de Assuntos Políticos.

Aproveito a oportunidade para reiterar os meus
protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente, Luiz Carlos Santos, Deputa
do Federal.

GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS pOLíTICOS

DECRETO DE 24 DE FEVEREIRO DE 1997

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso I, da Constitui
ção, e tendo em vista o disposto no art. 37 do Decre
to-Lei nQ 200, de 25 de fevereiro de 1997, resolve
exonerar, a pedido, Luiz Carlos dos Santos do cargo
de Ministro de Estado Extraordinário para Coordena
ção de Assuntos Políticos.

Brasília, 24 de fevereiro de 1997; 176º da Inde
pendência e 109Q da República. FERNANDO HEN-

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1997

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, em virtude de estar exercendo
o cargo de Presidente da Telecomunicações de
Minas Gerais S.A. - TELEMIG, considero-me nos
termos regimentais, impossibilitado de assumir o
mandato de Deputado Federal, na qualidade de su
plente.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e apreço. Saulo levin
do Coelho.
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Convoque-se o suplente seguinte. seu veículo, preceito previsto no Capítulo dos Direi-
Em 25-2-97. - Michel Temer Presidente. tos e Deveres Individuais e Coletivos da Constitui-

Do Sr. Deputado Wilson Leite Passos, nos ção. Este, sendo obrigado a portar, quando conduz
seguintes termos: veículo, documento referente ao respectivo IPVA,

Rio de Janeiro 25 de fevereiro de 1997 pode sofrer constrangimentos indevidos não estando
Senhor Presidente ' com o pagamento do Imposto, parcelado ou não,
Atendendo convodaçãO de V. Exa., comunico- atualiz~do. Fato que pod~ ~?or~er, ~aso o contribuin-

lhe que, em virtude de está exercendo o cargo de te esteja for~ do seu domicIlio fls~al, ., .
Vereador na Cidade do Rio de Janeiro considero-me b) aSSim, é absolutamente Impresclndlvel cnar-
nos termos regimentais, impossibilitado, no momen- se as ~ondições operacionais para que o pro~rietário
to, de assumir o mandato de Deputado Federal, na de veiculo automotor possa, caso necessá~o, efe-
qualidade de suplente. tuar o pag~~~nt~ do IPVA, parcelado ou nao, fora

Na oportunidade, apresento a V. Exa., protestos de seu domicIlio fiscal.
de elevada estima e apreço. - Wilson Leite Passo~ Sala das Sess~es, 25 de fevereiro de 1997.

Convoque-se o suplente seguinte Deputado Jofran Frejat, PPB - DF.

Em 25-02-97. - Michel Temer Presidente Lista de Apoio ao Recurso nº 1, de 25
RECURSO de fevereiro de 1997, do Deputado Jofran

Do Sr. Deputado Jofran Frejat e outros, nos Frejat à Presidência da Mesa Diretora da
seguintes termos: Câmara dos Deputados:

RECURSO Nº 127, DE 1997 Adylson Motta - PPB/RS; Albérico Filho -
CONTRA DECISÃO CONCLUSIVA DE·COMISSÃO PMDB/MA; Alcione Athayde - PPB/RJ; Aldo Arantes

-Com parecer, quanto ao mérito, contrário (art. 133) - PCdoB/GO; Alexa~dre Ceranto - PFLlPR; Álvaro
Requerem, na forma do art. 132, § 2º, do Regi- V.alle - PURJ; Anto~lo dos ~antos :- PFUCE; Anto:

mento Intem q Pr 'eto d Le' º 1.869-A/96 mo Jo~ge - P~BIT..0' Benedito Domingos - P~B/DF,
• o, ue o 01 e In, Benedito GUlmaraes _ PPB/PA; Carlos Airton _

que ~stabelece qU? o pagamento do Imposto sobre PPB/AC; César Bandeira - PFL/MA; Chico Vigilante
Propnedade ~e Velculos Automotores - IPV~, p~r- _ PT/DF; Ciro Nogueira - PFUPI; Delfim Netto _
celado ou nao, possa ser efetuado em agencias. PPB/SP - Dolores Nunes - PPBITO; Edson Queiroz
bancárias oficiais de qualquer unidade da Federa- - PPB/CE; Efraim Morais - PFUPB; Eurico Miranda
ção·, seja apreciado pelo Plenário. - PPB/RJ; Felipe Mendes - PPB/PI; Fernando Gon-

Submeta-se ao Plenário. çalves - PTB/RJ; Fernando Lyra - PSB/PE; Firmo
Em 25-2-97. - Michel Temer, Presidente. de Castro - PSDB/CE; Francisco Silva - PPB/RJ;

RECURSO Nº 127 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1997 Gonzaga Patriota.- PSB/PE; Haroldo Sabóia -
. PT/MA; Hugo Rodngues da Cunha - PFUMG; Ibra-

(Do Sr. Jofran Frejat e outros) him Abi-Ackel - PPB/MG; Inácio Arruda _
Contra a apreciação "conclusiva da PCdoB/CE; Jairo Azi - PFLlBA; João Leão -

Comissão de Finanças e Tributação so- PSDB/BA; J?ão Mendes - PPB/RJ; Jo,sé Augusto -
bre o Projeto n2 1.869-A, de 1996. PT/SP; Jose Janene - PPB/PR; Jose Lourenço 

PFUBA; José Rezende - PPBIMG; Jovair Arantes -
Senhor Presidente, PSDB/GO; Lamartine Posella - PPB - SP; Luiz Car-
Os deputados abaixo-assinados, com base no los Hauly - PSDB/PR; Mário de Oliveira - PPBIMG;

artigo 58, § 22, inciso I, da Constituição Federal, combi- Mendonça Filho - PFUPE; Mussa Demes - PFLlPI;
nado com os artigos 24, inciso 11 e 132, § 22, do Regi- Nelson Meurer - PPBIPR; Nilson Gibson - PSB/PE;
mento Interno, recorrem ao Plenário contra a aprecia- Nilton Baiano - PPBIES Odacir Klein - PMDB/RS;
ção conclusiva do Projeto n2 1.869-A, de 1996, que es- Odelmo Leão ,.- PP.B/MG; Orcino Gonçalves.-
tabelece que o pagamento do Imposto sobre Proprie- PMDB/GO; Osono Adnano - PFLlDF; ~aes Landim
dade de Veículos Automotores - IPVA, parcelado ou - PFLlP~; Ped~~ Valad,~res - PSB/S~; Ricardo I,z~r-
não possa ser efetuado em agências bancária ofi- PPB/SP, Rob~no ArauJ? - PPB/RR, Romel Amzlo :-
. .' . _ s PPB/MG; Ronrvon Santiago - PFLlAC; Rubem Medl-

c~a~s de qualq~erYmdad.e da Federa~o, ~nforme de- na _ PFL _ RJ; Sérgio Carneiro - PDT/BA; Sérgio
ClsaO da Comlssao de Finanças e Tnbutaçao de 19 de Miranda - PCdoB/MG' Simão Sessim - PSDB/RJ'
dezembro de 1996, pelas seguintes razões: Ursicino Queiroz - 'PFLlBA; Vadão Gomes ~

a) trata-se de matéria que visa assegurar ao ci- PPB/SP; Valdir Colatto - PMDB/SC; Wagner Salus-
dadão a livre locomoção no território nacional, com tiano - PPB/SP; Werner Wanderer - PFLlPR.
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MENSAGEM NO 249, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de fevereiro de 1997, que "Renova a concessao da
Trídio Radiodifusao Ltda., para explorar serviço de radiodifusao
sonora em onda média, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul".

(AS COMISSOES DE CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)}

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do anigo 49, inciso XII, combinaUo com o § 3() do artigo 223, da

Constituição Federal. submeto ã. apreciação de Vossas Excelêncías, acompanhado de Exposição de
Motivos dD Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 18 de

fevereiro de 1997, que "Renova a concessão da Tridío Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Caxias do Sul. Estado do Rio Grande do Sul".

Brasília, 24 de fevereirode 1997.

DECRETO I)F. 13 DF. FEVEREIRO OF. 1997.

Renova a concessão da T(joio Rüdiodllusiio LIda. pilra
explorar serViço de radiodllusào sonora em onda. mcdi,l. n:l

cidade de Caxias do Sul. Estado do RIO Grande do Sul

. , O PRESIDE~:E DA REPÍlBLICA, n.o ~so.das 31ribuições que lhe conterem os 11m 8J.
inCISO IV, e 223 da C~nStltUlçao, e nos termos do ao 6". inCISO I. do Decreto nq 83 OG6. de 26 de janeiro
de 1983. e tendo em vIsta o que consta do Processo Adminimativo n" 50791] l10nS67í93.

DECRETA:

Art. I~ Fica r:novada. de acordo com o art 33. § ]=. da Lei n~ 4 117. de 27 de agosto .Jc
1962. .P?r dez lm~5. a parti: de }'1 de novembro de 1993. a concessão para explorar. sem direito de
e-xclusIVldade. serviço de radl~d!fus~o sonora em onda media na cidade de Caxii\s do Sul. Estado do Rio
Grand~ do Sul. outorgada ongmanamente a sociedade Emis.sorJs Reunidas Rádio Cul!urJ LIda peja
Portan~ MVOP nO! 2~~. de I? d~ abril 1945. renovada pelo Decreto n'189 534. de 9 de abril de 1984. e
transfenda para a Tndlo ~dlodJfusão Ltda.• nos tennos do Decreto n'l. Q7 983. de 24 deoiulho de 1989,
sendo mantido o prazo reSidual da outorga contonne Decreto de 10 de maio de 1991

P<u·~gra(o u~iC? Aexp/o:-,ção do serviço ~e radiodífusão. cuía outorga e renovada por este
Oecreto. reger-se-a pelo Codlgo BraSIleIro de Telecomunicações. leis subsequentes e seus regulamentos

nos termos do ti~ ~~ ;~t.e2~~ J~t~~~~ir~~~~zirá efeitos legais apo!; dehberação do Congresso ~.1ciOllal.

An. 3~ ESle Decreto entra em vigor na data de sua public:lçào

Brasllia. 18 de fevereiro de 1997,176~dalndcpcndenclae 1(j9'2da Rept.iblica

.k~
/,/ \ ?-::--.; ~....,)...

r.-,->

/À~C
/

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 32fMC, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1997, DO
SENHOR MINISTRO DE ES r ADO DAS COMUNICAÇÕES

Brasilia. o4 de fevereiro de 1997

Avison" 290 - SUPARiC. Civil.

Senhor Primeiro S~cn::cirio.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republíca.

Submeto á consideração de Vossa Excelência o incluso Processo A~minjstrativo nO
50790.000867/93, em que a Tridio-Radiodifusão Ltda. solicita renovação da concessão para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média. na ddade de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul. outorgada origina~amente à Sociedade Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Ltda., confonne Portaria n' 280, de 16 de. abril de 1945, transferida para a requerente nos tennos
do Decreto n' 97.983, de 24 de julho de 1989, renovada nos tennos do Decreto n' 89.534, de 9 de
abril de 1984, pllblicado no Diário Oficial da União de 10 subseqüente, por dez anos, a partir de I'
de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de lO de maio de
1991.

2. Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei n' 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n' 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requeridos na forma devida e não decídídos ao término do prazo de vigência da concessão ou
permissão. sendo. por isso. admitido o funcíonamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas

3. Com estas observações. lícito ese concluir que a terminação do prazo da outorga ou
a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo. não determina. necessariamente. a
extinção do serviço prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado. '

4. Em sendo renovada a outorga em apreço deverá o ato correspondente assinalar que
a renovação ocorrerá a panir de 1° de novembro de 1993.

5. Nessa conformídade, e em observância ao que dispõem a Lei na 5.785. de 1972. e
seu Regulamento, Decreto nO 88.066. de 1983. submeto o assunto à superior consideração de
Vossa Excelência para decisão e submissão da matefÍa ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
§ 3' do artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente.

Encaminho a essa Secretaria r.,-1ensagem do Excelentíssirno Senhor Presidente da

Reptiblica na qual submete à apreciação d,o Congre~so Nacional o ato constante do Decreto de 18

de fevereiro de 1997, que renova a conceSSão outorgada á Trídio Rndíodífusão Ltd:1., da cidade de

caxias do Sul, Estado do Rio GnlIlde do Sul.

Atenciosamente,

SIS~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da Republica

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeir,o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILiA-DF.

MEN'SAGEl1 NÇ? ~50, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreCi<':l.çêo do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de fevereiro de 1997, que "Renova a concessão da
Rádio Difusora Taubaté Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pindamonhangaba,
Estado de SC!a Paulo".

(As COMISSõES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇãO E
I1IFORMATICA; E DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54)
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Senhores Membros do Congresso Nacional. Art. '2!? Este ato somente produzirà efeitos legais após deliberação do Congresso
Naciona~ nos lennos do §]!? do art. 223 da Constituição.

Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nos tennos do anigo 49. inciso xn. combinado.com o § 38 do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Mirüstro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 18 de

fevereiro de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda.. para explorar serviço

de radiodífusã<J sonora em onda média, na cidade de Pindamonlw1gabo., Eswlo de SfIl P&l!o".

Repub1ica.
Brasília, 18 de fevereiro de 1997~ 176~ da Independência e l09Q da

Brasilia, 24 de fevereiro de 1997.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO 421MC, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997, DO SR.
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,

Aviso ntJ 291 - SUPARfC. Civil.

Brasília, 24 de fevereiro de 1997

Senhor Primeiro Secretario,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n!
50&30.000201194, em que a Rádio Dífusora Taubaté Ltda. solicita. renovação dn concessão par<!
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Píndamonhangaba., Estado de
São Paulo, outorgada conforme PortaÕil MVOP nl> 982, de 18 de outubro de 1950. renovada nos
tennos da Ponaria nO 241, de 6 de novembro de 1984, publica.da.-no Diário Oficial da Urnão em 8
subseqüente. por dez anos, a partir de 1" de maio de 1984, tendo passado à condição de
concessionária em virtude de autorizado aumento de potência de sua estação, conforme Portaria n°
3.402. de26 de dezembro de 1984. publicada no Diário Oficial da União de Ia de janeiro de: 1985,

2. Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei nO 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto ne 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovaçio
requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou
permissão, sendo, 'por isso. admitido o funcionamento precário das estações, mesmo qu:mdo
ex:piradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, ficito é se concluir que a terminação do Pfjl.ZO da outorg2.
ou a pendência de sua renovação, :l curto ou a longo prazo, não determina., necessariamente, a
extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente devera assinalar que
a renovação ocorrem a partir de t" de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que dispõem a Lei nO 5.785. de 1972. e
seu Regulamento, Decreto n" 88,066, de 1983. submeto o assunto à superior consideração' de
Vossa Excelência para decisào e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
§ 3" do artígo 223 da Constituição,

R~peitosame.nte,

DECRETO DE 18 DE FEVEl1ElRO DE 1997.

Renova a concessão da Ràdio Dífusora Taubaté Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São
Pauto.

o PRESIDENTE DA REPÚBLiCA, no uso das atribuições que lhe conferem os
ans. S4~ inciso IV, e 223 da Constituição. e nos termos do art. 62, inciso t do Decreto oI! 88.066,
de :6 de janeiro de 1983. e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n2

50830.000201/94.

DECRETA: ,
Art. I! Fica renovada, áe acordo com o art. 33, § 3t , da Lei n~4.1I7, de 27 de

agosto de 1962, por dez anos, a partir de }2 de maio de 1994, a outorga deferida à Rádio Difusora
Taubaté Uda. peta Ponaria MVOP n9. 982. de 18 de outubro de 1950, renovada pela Penaria n9.
241, de6 de novembro de 1984, tendo passado â condição de concessionária em razio do aumento
de potência de seus transmissores, para explorar. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média., na cidade de Pindamonbangaba, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão. cuja outorga é renovada
por este Decreto, reger-se~á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presídente da

República na. qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 18

de fevereiro de 1997. que renova a concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda.• da cidade de

Pindamonlw1gabo., Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

~~~v~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBlRATAN AGUIAR
~1M~íIJ!:~~~o da Câmara dos Deputados

MENSAGEM N2 251, DE 19Ç1'/
(DO PODER EXECUT1VO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 19 de fevet'eiro de 1997, que "Renova a concess~o da
universidade Católica d~ Pelotas, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pelotas, Rstado
do Rio Grande do Sul".

(AS COMISSOES DE CIllNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇM E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) I

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 49, inciso XIl. combinado com o § 30 do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acotllJWlhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 19 de

fevereiro de 1997, que "'Renova a concessão da Universidade Católica de Pelotas, para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul".

Brasília, 24 de fevereiro de 1997.



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 05011

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 4l1MC, DE 04 DE FEVE_REIRO DE 1997, DO
SF.NlIOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMI!NICAÇOES.

Exce!cntissimo Senhor Prcsidenle da República:,

Submeto à consideração de Vossn Excelência o incluso Processo Administrativo n"
53790.000967/95, em que a Universidade Católica de Pelotas solicita renovação da concessão para
explorar o serviço de radiodifusão sonam em onda média, na cidade de Pelotas, Estado do RJo
Grande do Sul, outorgada conforme Decreto nO 55.932. de 19 de l'lbril de ]965, cuja última
renovação ocorreu n05 tennos do Decreto fiO 92.667, de 16 de maiQ de 1986, publicado no Diário
Oficial da União de 19 subseqi1ente, por dez anos, a partir de 15 de outubro de 1985, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando :IS

disposições contidas na Lei ol) 5,785. de 23 de junho de 1972, e no Decreto nll 88.066. de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou
pennissio, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.

3. Com ~5ras observações, lícito é se concluir que a terminação do prazo da outorga
ou a pendência de sua renovação. a cuno ou a tongo prazo, não determina, necessariamente. a
ex.tinção do selViço prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado.

4, Em sendo renovada a outorga em apreço. deverá o ato correspondente assinalar
que a renovação ocorrera a partir de 15 de outubro de 1995.

S. Nessa. conformidade. e em obse~':incb ao que dispõem a Lei n'" 5,785. de J972, e
seu Regulamento, Decreto nO 88066. de 1983. submeto o assunto á superior consídClação de
Vosu Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nadonal, em cumprimento ao
§ 3" do anigo 223 da Constituição.

Respeitosamente.

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1997.

Renova a concessão da Universidade Católica de
Pelotas, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média. na cidade de Pe/olas. Estado do Rio
Grande do Sul

de fevereiro de 1997, que renova a concessão da Universidade Católica de Pelotas, da cidade de

PeloUlS, Estado do Rio Grnnde do Sul.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da CfuIwa dos Deputados
BRASíLIA-DF.

MENSAGEM Nº 252, DE 1997
(DO POOEH EXECUTIVO)

-Submete ã. aprec~aça.o do Congresso Nacional o ato constante da
PortarJ.a n Q 1.574, de 14 de novembro de 1996, que renova do

permissl!o outorgada à Rádio Imbahá Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radJ.odl.fusao sonora em
freqüência modulada, na cidade de Uruguatana, Estado do Rio
Grande do Sul.

{AS COMISSOES DE CU::NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E Dl; llEDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

. . _ Nos tennos do anigo 49,1nciso XII, combinado com o § 3° do artigo 223, da
CO~ltutÇaO Federal, ~u.bmeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição dt:

MotIVOS do Senhor Mml5tro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nO 1.574. de

14 de .no.vembro de 1996, que renova a permissão outorgada à Rádio Imbabá. Lula., paro. explornr,

sem d~rto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Urugumana, EstJdo do Rio Grnnde do SuL

f:XI'OSIÇÃO DE MOTIVOS N° 22J/MC, m: 14 DE NOVHIBRO DE 19'16 DO
SE:'illOR MINISl RO DE ESTADO DAS COMl'NICA('ÕES. '

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das aUibuiçõcs que lhe conferem os
arts, 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do an. 6ll• inciso I, do Decreto n'.! 88.066.
de 26 de janeiro de 1983, e fendo em vista o que consta do Processo Administrativo nO.
53790,000967195,

DECRETA:

Art. J! Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 32, da Lei o' 4. JJ 7, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 de outubro de 1995, a concessão da Universidade
Católica de Pelotas, outorgada pelo Decreto n!l 55.932, de 19 de abril de 1965. e renovada pelo
Decreto n'l92.667. de 16 de maio de 1986, sendo mantido o prazo residual da outorga. conforme

~~\fus~~ s~~oC;: e:~~d:~é~~,I~a~~~~d~XJ~a::í~t:~~s~~~\10 ~oG~~di::~dS~t. serviço de

Parágrafo único. A exploração do serviço de rndiodífusão. cuja outorga é renovada
por este Decreto. reg()r~se-â pelo Código Bmsildro de Telecomunica.ções.leis subsequentes e seus
regulamentos.

Brasília, 24 de fevereiro de 1997,

Art. 2!! Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nO$ termos do § 3~ do art. 223 da Constítuição.

Art, 32 Esle Decreto entra em vigvr na data de sua publiCtlção.

República.
Brasilia, 19 de fevereiro de 1997. 176'1 da Independência e 109'2 da

Exc:elentissimo Senhor- Presidente da Republica.

Submeto aconsideração de Vossa Exccléncia a mclusa Ponaria nO 1574 . de 14
de ~ov:mbro de.19% pela qual renovei 11 permissão outorgada ã Rádio Imbah3. Ltda.• pela
Portana n 139: de 20 de Junho ?c 1984. para explorar serviço de radiodifusão sanam. em frequencia
modulada. na Cidade de Uruguamna. Estado do Rio Grande do SuJo

2.. O~ ór~ãos competentes d'este Ministério marufcstaram-se sabre o pl...-dido.
consld~rando-o mstnndo de acordo com a legislação aplicável. o que me levou a deferir o
requcnmemo de renovação.

3. E.s~lar~o que n?s te:mos ~o § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de renovação
somen~e prodUZlra ~feltos legaiS apos deltberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encam~nhado o refendo ato, acompanhado do Processo Administrativo nll 53790.000448/94 ue Jh
deuongem' • q e

Aviso nO 292 - SUPARlC. Civil,

Em 24 de fevereiro de 1997.
Respeitosamente.

Senhor Primeiro Secretârio,

Encaminha a essa Secretaria Mensagem do Exce!entissima Senltar Presideme da

Repúbh~ na qual submete à aprecm.ç50 do Congresso Nacional o ata constante do Decreto de J9
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PORTARIA N' 1574 ,DE 14 DE novembro DE 1996. Com base no exposto venho solicitar a V.Ex' a adoção
das medidas necessárias à instalação de uma delegacia da Policia Federal na
cidade de Sorocaba

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMl'NICAÇÕES. no uso de SU:lS atribuições.
conforme o disposto no ano 6'1, inciso 11 do Decreto nll. 88.066. de 26 de janeiro de 1983, e tendo em ,ís~
o que consta do Processo Administrativo n2 53790.000448/94. resolve:

Art. 11:. Renovar. de acordo com o art. 33. § 3!l:,da Lei nl! 4.1 17. de 27 de agosto de 1962.
por dez anos, <l partir de 22 deiunho de 1994, a perrnissàl) outorgada à Rádio Imbahá Ltda. pela Ponan2.
n!!: 139, de 20 de junho de 1984. para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
sanora. em freqüência modulada. na cidade de Uruguaiana. Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 22 Aexploração do setViÇQ. cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações. leis ~b~Uente5 c seus rcgula~entos.

Art. 3'1 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
nos termos do § 3' do arl 223 da ConstÍtllição,

Art. 4' Esta Portaria. entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso nO 293 - SUPARlC. Civil.

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 1997.

/~~
Depu~~~ZIO d1 /&zf

REQUERJMENTO
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio\

Requer o envio de INDICAÇÃO ao
Ministério da Justiça sugerindo a criação de
delegacia da Policia Federal na cidade de
Sorocaba, no Estado de São Paulo.

Senhor Presidc;nte:

Em 24 de fevereiro de 1997. Nos tenuos do art. 113, inciso 1, e § l°, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa seja encaminhada ao Ministério da
Justiça a Indicação em anexo, sugerindo a criação de delegacia da Polícia
Federal na cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo.

Senhor Pri:rneito Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Execlentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete â apreciação do Congresso Nacional o ato constnnte da Pcrtaria. nO

1.574, de 14 de novembro de 19%, qne le:;ova a pcrmissüo oUIóT~ada à RMio 1mbahá Ltda., da

cidade de Uruguaíana, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente,

~oV1S~
MinIstro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidêncin da RepúbU""

ASua El«elêncin o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~ítt;íl1f-'D:F da Câmara do. Deputados

INDICAÇAO Nl? 747, DE 1997
(00 SR. ANTONIO CARt.OS PANNUNZIO)

Sugere ao Poder Executivo a críaç.!io de delegacia da Policia
Federal na cidade de Sorocaba, Est.ado de São Paulo.

(PUBt.IQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelcntlssiino Senhor
Ministro de Estado da Justiça:

o Muníclpio de Sorocaba, com população superior a
400.000 /iabiJantes, e in~lusive Fórum da Justiça Federal, vem apresentando
problemas que estão a elÓgir, em caráter pennanenle, a presença da Policia
Federal.

Pennito-me salientar, em especial, a necessidade de ações
destinadas a prevenir e reprimir o tráfico iIlcito de enloIpeCeDtes e drogas
amw. .

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 1997.

~~,---
Deputa~O~OC~ o4/02J<t·

"i.EGISLA<:,lO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"AÇ,lO DE ESn;DOS L1WISLATIVOS"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLVçAo ~o 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV

DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III

DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realiza
ção de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acer
ca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre ma
téria de iniciativa da Câmara.
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§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de re
querimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário
do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NQ 750, DE 1997
(DO SR. PEDRO WILSON)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, a criação do Programa Nacional de Integração das
Informações Criminais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Parágrafo único. O acesso a que se refere o inciso II deste artigo
será seletivo quando as circunstâncias recomendarem sigilo, com vistas exclusivamente à
proteção de pessoas e da eficácia da persecução criminaL

[fI . a recepção. a consolidação e o encaminhamento ao órgão
policial competente, de denúncias popularcs referentes" apologia do crime, da violenei.,
da tortura, das discriminações, do racismo, da ação de grupos de extermínio, ·de grupos

paramilitares e da pena de morte. bem como de quaisquer outras condutas infracionais
previstas na Lei de Imprensa, com vistas à adoção das medidas legais pertinentes,

Art, 3° O Programa Nacional de Integração das [nformações
Criminais formará bancos de dados com informações sobre:

I - conflitos fundi:írios;
II - violência em terras indígenas;
TU - violência praticada contra mulheres. crianças e adolescentes;
IV - Violência em presidios, casas de detenção e delegacias;
V - confrontos com a polida. com descrição das circunstâncias.

das baixas ocorridas de cada lado e das providências tomadas pela Administração Pública;

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado d~ Justiça:

A falta de informações confiáveis acerca da segurança pública,
violência.. conflitos fundiários, entre outros. tem se caracterizado corno uma das grandes
dificuldades que o governo Federal sofre para responder aos cidadãos e à comunidade
internacional acerca das freqüentes violações aos direitos humanos.

O ProgmJ11.a Nacional de Integração das Informações Criminais
tem por objetivo assegurar aos cidadãns e à comunidade internacional informações
confiáveis que possam contribuir para a formulação de políticas públicas de justiça e de
segurança com vistas à real promoção e defesa dos direitos humanos,

Um país que não possui informações sistematizadas e acerca da
sua própria realídade não pode atuar com a devida eficiência e eficácia, de forma
preventiva, contra as ações do crime nrganizado e do tráfico de drogas, bem como das
demais infrações que horrorizam a sociedade1 tais como os homicídios, as chacinas e os
seqüestros.

Não podemos mais assistir passivamente a divulgação de
informaçães aleatórias e destituídas da imprescindivel credibilidade acerca do
crescimento da violência em nosso país. O Governo brasileiro deve municiar-se de dados
e de infonnações que assegurem a implementação de programas, de ações concretas, que
efetivamente contribuam para o fim da impunidade.

VI - mapeamento mensal das ocorrências de homicídios dolosos.
homIcídios culposos. tentativas de homicídios culposos, tentativas de homicídios, lesões
corporais. latrocínios, estupros. sequestros. tráfico de entorpecentes, furtos. roubos, armas
apreendidas e portes de armas concedídos.

Art. 4° O dIsposto nesta Lei selá regulado pelo Poder Executivo no
prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data da publicação de suo
regulamentação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

REQVERllIIENTO
(Do Se Deputado PEDRO \VILSON)

Requer o envio de Indicação ao Ministcrio da
Justiça. relativa à criação do Programa Nacional de
Integração das Informações Criminais.

Em face do exposto, levamos à elevada consideração de V. Exa. o
Projeto de Lei em anexo, versando sobre a criação do Programa NacionaJ de Integração
das Infonnações Criminais.

de 1997,Sala das Sessões, em fi- de rév

Senhor Presidente:

Nos termos do art, 113, inciso I, e § 1°, do Regimeoto Interno da

Câmara dos Deputados. requelro a V. Exa. seja encamlnhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a criação do Pro!.'f""" de Integração das Informações

Criminais.

, DE 1997PROJETO DE LEI N"

"LEG1SLA(','\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENA('ÃO DE ESnlDOS LEGISLATIVOS"

Dispõe sobre a criação do Programa de Integração
das Informações Criminais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta::

Art. l° Fica criado o Programa Nacional de Integração das
Informações Criminais, sob responsabilidade executiva do Ministério da Justiça.

Art. 2° O ;Prpgrama Nacional de Integração das Informações
Criminais terá corno competências:

I - o cadastro nacional de identificação criminal;

II - o estabelecimento d~ canais de acesso direto e regular da
população a informaçõ"" e documentos governamentais,

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLl1çAo N° 17 DE 1989

APROVA O REGlMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Indicação é a proposição através da qual o

Título IV

DAS PROPOSIÇÓES

Capítulo III

DAS INDICAÇÓES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realiza
ção de ato administrativo ou de gestãq, ou o envio de projeto soqre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acer
ca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre ma
téria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de re
querimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário
do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 751, DE 1997
(DO SR. ARMANDO ABtLIO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Planejamento e Orçamento, a liberação de recursos, por meio da
Secretaria de Politicas Regionais, para a contrataçAo de
carros-pipa para o abastecimento de água nas regíOes do
Curimataú e Cariri, no Estado da Paraíba.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

ExceIentissimo Senhor Ministro do Planejamento:

As regiões do Curimataú e Cariri Paraibano estão passando por

grave problema de falta d'água, resultante da seca que assola aquele estado, estando suas

populações em situação mUlto dificíl que envolve todas as suas atividades cotidianas de

subsistência.

Em recente visita ao Sr. Governador do estado, fomos informados

da inexistência de dinheiro na SUDENE. o que, segundo Sua Exa., impossibilitava a

contratação dos carros-pipa para o abastecimento d' água das citadas regiões.

A carência de recurso tão fundamental à vida não somente impede

a manutenção das atividades econômicas daquelas comunidades, mas também inviabiliza

a realização de suas necessidades bâsicas e, o que é pior, submete-as a um provável surto

de doenças tais como cóle.ra. dengue e diarréia, devido a ausência de condições sanitárias

satisfatórias. somente possíveis através de um annazenamento mínimo de água.

Para que essa situação de pemina seja o mais brevemente

solucionada. solicitamos ao Sr. Mmistro de Estado do Planejamento, Antônio Kandir, que

tome providências no sentido de liberar recursos financeiros suficientes, por meio da

Secretaria de Politicas Regionais, para que o governo da Paraiba possa, por intermédio da

SUDENE, contratar os carros-pipa necessários para o pleno abastecimento d'água das

regiões mencionadas e, assim. tinalizar os dias de angústia por que têm passado aquelas
populações.

Dessa foma, encerramos mais este contato proveitoso com V.

Exa., certos de estannos cumprindo uma das mais importantes fun~s que embasam

nosso mandato, qual seja a intermediação das reivindicações do povo por polfticas

públicas adequadas à sua sobreVivência e ao seu desenvolvimento e certos também de

contannos com seu esforço no sentido de solucionar o problema que ora submetemos a

sua apreciação.

"LE<;ISLAç.\O CITADA ANEXADA PELA
COORDElIiAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLllÇÃO NU 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
Título IV

DAS PROI.'0SIÇÓES

................................................................................................................
Capítulo III

DAS INDICAÇÓES

Art. Il3 .
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realiza
ção de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

rI - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acer
ca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre ma
téria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de re
querimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário
do Congresso Nacional.
.............................................................................................................'.
. .

REQUERIMENTO

(Do Sr. Armando Abílio)

Requer o envIO de Indicação ao Poder
ExecutIVO, sugenndo ao Ministério do
Planejamento que libere recursos, por meio da
Secretana de Políticas Regionais, para a
contralaÇão de carros-pipa que possam abastecer de
água as regiões do Curimataú e Cariri no Estado da
Paralba.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Ex.., nos termos do art. 113, inciso I e § l° do

Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação, em anexo, que

$ugcre ao Ministério do Planejamento providências quanto á liberação de recursos

financeiros necessários à contratação de carros-pipa para o abastecimento d'água das

regiões do Curimataú e Cariri no Estado da Paraiba, por meio de sua Secretaria de
Politicas Regionais.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de )997

~ (f)JCf
r/.J.)IL ..-!
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 141, DE 1997
(Do Sr. Laprovita Vieira)

Autoriza o criaçao do Fundo de Resgate Educativo e
Profissionalizante de Meninos de Rua e Carentes (REPROMER),
insti tui os seus recursos e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No lIa, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o
Fundo de Resgate Educativo e Profissionalizante de Meninos de Rua
(REPROMER), destinado a resgatar meninos e meninas de rua, carentes de
renda, preparando-os, em liceus de artes e oficios e em escolas
profissionalizantes, para a cidadania e para o mercado de trabalho.

Art. 2° - O Fundo será uma unidade orçamentária
destinada a dar apoio financeiro a programas e· projetos de entidades de
utilidade pública ou de Prefeituras Municipais, que criem e mantenham
instituições referidas no artigo precedente.

Parágrafo Único - O poder Executivo indicará os seus
órgãos de supervisão,' controle e apoio técnico aos programas, projetos e
instituições executoras.

Art. 3' - Constituirão recursos do REPROMER:

I - o adicional de 1% (um por cento). incidente sobre
cada bilhete, permitido o arredondamento do seu valor, nos concursos de
prognósticos a que se referem o Decreto-lei n° 594, de 27 de maio de 1969, e
a lei n' 6.717, de 12 de novembro de 1979:

11 - 10% (dez por cento) da receita bruta mensal de
sorteios da modalidade denominada Rinf'o. ou similar:

111 - 10% (dez por cento) do prêmio hruto conferido aos
proprietários de titulas de capitalização:

IV - 10% (dez por cento) da receita hruta mensal de
sorteios televisivos da modalidade denominada "disque 0900":

V - Outras lantes.

I'arágrafo (ónico - () valor do adicional previsto no
inciso I deste artigo não será computado no montante da arrecadação das
apostas para fms de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza
ou taxas de administração, aplicando-se o mesmo critério, no que couber, aos
incisos 11, l1l e IV.

Art. 4° - Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação.

JltSTIFICACÃO

O projeto autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo
de Resgate Profissional e Educati;lo de Meninos de Rua (REPROMER), que
se destina a recuperar menores, geralmente chamados meninos de rua, cujas
famílias são carentes de renda condigna que lhes permita educá-los e prepará
los para a vida adulta.

Desnecessário enfatizar o grande alcance social deste
projeto. Basta olhar para o estado calamitoso das ruas das nossas grandes
cidades, e mesmo das de menor porte.

Atendendo aos dispositivos constitucionais,
apresentamos um projeto de lei complementar, que nilo cria, apenas autoriza
o Poder Executivo a criar o Fundo, conforme dispõem o art. 165, § 9', 11 e
art. 167, IX da ConstituiÇão.

Na previsão dos recursos destinados ao REPROMER, o
projeto cuidou de não afetar ou diminuir as fontes de recursos atualmente

extraidas dos concursos de prognósticos (loterias e sorteios) e destinadas à
seguridade social. É o que dispõe o parágrafo único do art. 3° do projeto.

O projeto permite que não só preleituras municipais
como também entidades privadas consideradas de utilidade pública,
conforme a legislação vigente, possam receber recursos oriundos do Fundo
para a criação e manutenção de escolas profissionalizantes ou liceus de artes
e oficios e congêneres, que executem a árdua tarefa de proflssionalizar e
educar menores carentes, que hoje perambulam ociosamente pelas ruas das
cidades, com perigo e dano para si próprios e para a sociedade.

A supervisão e O controle dos recursos e das entidades
que irão geri-los ficarão por conta de órgilos do Poder Executivo. conlarme a
legislação regulamentadora superveniente.

Em face da importância social deste projeto, espero
contar COm o apoio dos nobres congressistas para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em de de 1997

DepgL6~~J{i~~IRA.

"LEGISLA('ÃO CITADA ANEXADA PEl.A
COORDENAÇ.:\O DE ES1TDOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPlJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

..........................................................................................................::.....

CAPÍTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos...

Art. 165. Leis de iniciativà do Poder Executivo estabelecerão:

§ 9° Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a

elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes or
çamentárias e da lei orçamentária anual;

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da ad
ministração direta e indireta, bem como condições para a instituição e
funcionamento de fundos.

Art. 167. São vedados:

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza. sem prévia au
torização legislativa.

§ l° Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercí
do finant<lÍro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano pluria
nual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de
responsabilidade.

§ ~o Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no
exercício financ'ciro em que forem autorizados. salvo se o ato de auto
rização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício,
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados
ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrcntcs
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de guerra. comoção interna ou calamidade pública, observado o dis
posto no art. 62.

§ 4° É permitida a vinculação de rcceitas próprias geradas pelos
impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que
tratam os arts. 157. 158 e 159, l. 'a' e 'b', e 11, para a prestação de ga
rantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para
com esta.

DECRETO-LEI N° 594 DE 27 DE MAIO DE 1969

INSTITUI A LOTERIA ESPORTIVA FEDE
RAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica instituída a Loteria Esportiva Federal, para a
exploração. em qualquer parte do Território Nacional, de todas as for
mas de concursos de prognósticos esportivos.

LEI N° 6.717 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979

AUTORIZA MODALIDADE DE CONCUR
SO DE PROGNÓSTICOS DA LOTERIA FE
DERAL REGIDA PELO DECRETO-LEI N.
204, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. JO - A Caixa Econõmiea Federal fica autorizada a realizar,
como modalidade da Loteria Federal regida pelo Decreto-Lei número
204, de 27 de fevereíro de 1967, concurso de prognósticos sobre o re
sultado de sorteios de números, promovido em datas prefixadas, com
distribuição de prêmios mediante rateio.

LEI N° 5.768 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

ALTERA A LEGISLAÇÃO SOBRE DISTRIBU
IÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS, MEDIANTE
SORTEIO, VALE-BRINDE OU CONCURSO, A
TÍTULO DE PROPAGANDA, ESTABELECE
NORMAS DE PROTEÇÃO À POUPANÇA PO
PUI.AK E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Da Distribuição Gratuita de Prêmios

Art. 1°- A distribuição gratuita de prêmios a título de propagan
da quando efetuada mediante sorteio. vale-brinde. concurso ou opera
ção assemelhada. dependerá de prévia autorização do Ministério da
Fazenda. nos termos desta Lei e de seu regulamento.

§ I - A autorização somente poderá ser concedida a pessoas
juridicas que exerçam atividade comercial. industrial ou de compra e
venda de bens imóveis comprovadamente quites com os impostof. f.',
dcrais. estaduai:; e municipais, bem como Com as contribuiç"'~s da
Previdência Social. a titulo precário e por prazo detemlln~do, fí ...ado
em regulamento, renovável a critério da autoridade.

§ 2 - O valor máximo dos prêmios será fixado "m raYilo da re
ceita operacional da empresa ou da natureza de ~l1a rjd'lidaúe econõ
mica. de forma a não desvirtuar a operação de compra e venda.

§ 3 - É proibida a distribuição ou a conversão dos prêmios em
dinheim.

§ 4 - Obedecerão aos resultados da extração da Loteria Fede
ral. os sorteios previstos neste ar:tigo.

§ 5 - O Ministério da Fazenda, no caso de distribuição de prê
mios a título de propaganda, mediante sorteio, poderá autorizar que
até o limite de 30% (trinta por cento) dos prêmios a distribuir por essa
modalidade seja excluído da obrigatoriedade prevista no parágrafo
anterior, desde que o sorteio se processe exclusivamente em progra
mas públicos nos auditórios das estações de rádio ou de televisão.

§ 6 - Quando não for renovada a autorização de que trata este
artigo. a empresa que, na forma desta Lei venha distribuindo, gratuita
mente, prêmios vinculados à pontualidade de seus prestamistas nas
operações a que se referem os itens li e IV do Art. 7° continuará a dis
tribuí-los exclusivamente com relação aos contratos celebrados até a
data do despacho denegatório.

DECRETO-LEI N° 6.259 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1944

DISPÕE SOBRE O SERViÇO DE LOTERI
AS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 4° - Somente a União e os Estados poderão explorar
ou conceder serviço de loteria. vedada àquela e a estes mais de uma
exploração ou concessão lotérica.

Art. 5° - As concessões serão precedidas de concorrência
pública.

§ 1" - As concorrências serão abertas. mediante edital
publicado no órgão oficial da União, por prazo nunca inferior a trinta
(30) dias ou noventa (90) no máximo.

§ 2° - Quando se tratar de concorrência para o serviço de
loteria estadual, o edital'deverá ser também publicado no respectivo
órgão oficial, ou, em sua falta, no de maior circulação no Estado.

§ 3° - Cada concorrente (pessoa fisica, sociedade civil ou
sociedade mercantil) apresentará, até dez (10) dias antes da data fixa
da para a abertura das propostas, as provas de sua idoneidade c capa
cidade financeira.

§ 4" - Na concorrência para a loteria federal, o Ministro
de Estado dos Negócios da Fazenda fixará a importância mínima a
que se obrigará o concessionário anualmente, entre quota fixa e im
posto de 5% sobre as emissões, condição essa que constará do edital,
não podendo a referida importância ser inferior a paga du'rante o ano
de maior arrecadação da vigência do último contrato.

Art. 45 - Extrair loteria sem concessão regular do poder
competente ou sem a ratificação de que cogita o Art.3°. Penas: de 1
(um) a 4 (quatro) anos de prisão simples, multa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) a dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), além de perda
para a Fazenda Nacional de todos os .aparelhos de extração, mobiliá
rio, utensilios e valores pertencentes à loteria.

Art. 55 - Divulgar por meio de jornal, revista, rádio, cine
ma ou por qualquer outra forma; clara ou disfarçadamente, anúncio,
aviso ou resultado de extração de loteria que não possa legalmente cir
cular no lugar em que funciona a empresa divulgadora. Penas: multa
de mil cruzeiros (Cr$ J.000,00) a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
aplicável aos proprietários e gerentes das respectivas empresas, e o
dobro na reincidência.

Parágrafo único. A Fiscalização Geral de Loterias deverá
apreender os jornais, revistas ou impressos que inserirem reiterada
mente .anúncio ou aviso proibidos, e requisitar a cassação da licença,
para o funcionamento das empresas de rádio e cinema que, da mesma
forma, infringirem a disposição deste artigo.

Art. 57 - As repartições postais não farão a remessa de bi
lhetes, listas, avisos ou cartazes referentes a loterias consideradas ile
gais ou os de loteria de determinado Estado, quando se destinem a ou
tro Estado, ao Distrito Federal ou aos Territórios.

. § 1° - Serão apreendidos os bilhetes, listas, avisos ou car
tazes encontrados em repartição situada em lugar'onde a loteria não
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possa legalmente circular, devendo os funcionários efetuar, quando
possível, l! prisão em flagrante do contraventor.

§ 2° - Efetuada a prisão do contraventor, a coisa apreendi
da será entregue à autoridade policial que lavrar o flagrante. No caso
de simples apreensão, caberá aos funcionáríos lavrar o respectivo
auto, para pronunciamento das Recebedorias Fedeniis no Rio de Ja
neiro e em São Paulo, ou das Delegacias Fiscais nos demais Estados,
às quais, se caracterizada e provada a ínfração, caberá impor as mul
tas previstas neste Capítulo.

§ }O _ Aos funcionários apreendedores fica assegurada a
vantagem prevista no parágrafo único do Art.62.

LEI N° 8.212 DE 24 DE JlJLHO Dl:. ,'.191

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SE·
GURIDADE SOCIAL, INSTITUI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Lei Orgânica da Seguridade Social

TíTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

DECRETO-LEI N° 9.215 DE 30 DE ABRIL DE 1946

PROÍBE A PRÁTICA OU EXPLORA
çÃO DE JOGOS DE AZAR EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL.

Art. 1° - Fica restaurada em todo o território nacional a vi
gência do Art.SO e seus parágrafos da Lei das Contravenções Penais
(Decreto-lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941 l.
................................................................................................................
.......................................................................•........................................

DECRETO-LEI N° 3.688 DE 03 DE OUTlIBRO DE 1941

LEI DAS CONTRAVEl\ÇÕES PENAIS.

Parte Especial

CAPíTULO VII
Da Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos

Art. 26 - Constitui reccita da Seguridade Social a renda lí
quida dos concursos de prognósticos. excetuando-se os valores desti

.nados ao Programa de Crédito Educativo.
. § 10 _ Consideram-se concursos de prognósticos todos e

quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusi
ve as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal.

§ 20
- Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por

renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados
ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a adminis
tração, conforme fixado em leí, que inclusive estipulará o valor dos
direitos a serem pagos às entidades dcsportivas pelo uso de suas deno
minações e símbolos.

§ }" - Durante a vigência dos contratos assinados até a
publicação desta Lei com o Fundo de Assistência Social - FAS é asse
gurado o repasse à Caixa Econômica Federal - CEF dos valores ne
cessários ao cumprimento dos mesmos.

CAPÍTULO VII
Das Contravenções Relativas à Polícia de Costumes

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No!! 142, DE 1997

(Do Sr.Luiz Eduardo Greenhalgh)

-JOGO DE AZAR

l~Art. 60 .., : .

. An. 1°. O art. 6° da Lei Complementarn' 76. de 6 de julho de 1993,
passa a"'gorar cOm as seguintes a1ternç(íes:

. § 3' . Sobre a parcela da indenização em depósito levantada pelo
expropnando nos termos do pntágrafo anterior não será devida vema compensatória de
qualquer natureza.

São de vana:.; ordens os óbiCt...--s colocados para a lmplillUação de um
programa massivo de refonna a!;.rr'ána no Brasil. indlspcngavcl para a Imposição de um
padrão de dl.."Scnvolvímcnto nacional fundado em pnncípios n."distributivos e de n..~gatc da
cidadama. Entre esses diversos entraves. adqulrcrn relevo os procedimentos
artificmhzadores. para maior~ do!> vatores pagos a título de mdcmlllçãll da tem obj~to de
desapropnação. o que vcm imph.:ando em mcabivell:. c volumosos custos para ú Tesouro.
Oponumsticamente. os ad....crsárhJS da rcfonna ~ via de regra.. os próprios beneficiários da
anonnahdade desses procedimentos ~ valcnH;c do fato para aInear a S\Ul suposta
im13bilidadc financeira

qUE
ritc

pOI

§ 4° . O Juiz podeni, para a efetivação da imissão na posse. requisitar

Ar!. 2' . Esta Lei Complementar e.trn em vigor na data de sua

Ar!. 3° . Revogam-se 3S disposições em contrário.

oCongresso Nacional Deeletn:

força policial".

publicação.

Modifica a Lei Complementar n2 76, de 6 de julho de 1993,
dispõe sobre o procediment~ contr4dit6río especial, de
sumário, para o processo de tlesaprop~iaçâo de imóvel rural,
interesse social, para fins de reforMa agrária.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 113, DE 1996)

Art. SO - Estabelecer ôu explorar jogo de azar em lugar
público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou
sem ele:

Pena - prisão simples, de ) (três) meses a 1 (um) ano. e
multa. estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e
objetos de decoração do local.

§ 10 - A pena é aumentada de um terço, se existe entre os
empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18 (dezoito) anos.

§ 2° - Incorre na pena de multa, quem é encontrado a
panicipar do jogo, como ponteiro ou apostador.

§ }O _ Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva

ou principalmente da sorte;
b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo

ou de local onde sejam autorizadas;
c) as apostas sobre qualquer outra competição csportiva.
§ 4° - Equiparam-se. para os efeitos penais. a lugar aceso

sível ao público:

a) a casa particular em que se realizam jogos de azar.
quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da fa
mília de quem a ocupa;

b) o hotel ou casa de habitação coletiva. a cujos hóspe
des e moradores se proporciona jogo dc azar;

c) a sede ou dependência de sDciedade ou associação, em
que se realiza jogo dc a;c,ar:

d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de
azar, ainda que se dissimule esse destino.
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Sala das Sessões, em de

Caso exemplar de "extorsão" do cráno nOs procedimentos judiciais
de reforma agrária tem sido a mCldéncla de juro~ COm}lfn~2tórios sobre 3. pare,ela da
md.:mzação levantada pelo expropriado.

Conceitualmente, os juros compensatórios relacionam-se com os
lucros cessantes de uma atlvidade interrompida. Seria uma justa compensação ao
empreendedor, em razão da cessação imposiu\'3 dos lucros gerados pela atividade
econômica., até decisão judicial. Ora, por força constitucIOnal. somente as propriedades
improduti.vas são passíveis de desapropriaç.ão para refonna agrária. Sendo improdutivas.
obVIamente essas propriedades não geram lucro para os seus possuidores. Por ISSO, a
aplicação da sanção de perda da propried:jde com pagamento em títulos. Não se cogíta
premiar os proprietários desidiosos do dever. do cumprimento da função social de seus
imóveiS. Logo, como justificar a prática estabelecida pelo Poder Judiciário, prevendo
compensação por lucros relativos à atividade que não era exerCIda, alcançando 12% a.a.
sobre os moratórios?

o jornal Folha de S. Paulo, edição de 20.01.97, expõe a dimensão
dos prejuízos para o pais, em beneficio dos latifundiários, decorrentes da "bola de neve"
em que se transfonna, no Judiciário, O valor da indenização, chegando a quase 7000/0 acima
do valor de mercado. Para tamanha. distorção assume relevância os adicionais incidentes a
título de juros compensatórios.

'Vale destacar que o próprio Poder Executivo, reconhecendo as
discrcrãncias do fato e dos seJS impactos nas finanças públic.as, incluiu dispositivo similar
ao proposto neste projeto, no PLP n' 6&, de \995, que alterou a Lei do Rito Sumário.
Contudo, o dispositivo foi suprimído peJ9 relator.

Diante do eXJXlsto, urge que esta Casa tome iniciativa com vistas à
correção desse grave desvio, o qual, afora os fortes desdobramentos sobre os gastos da
União, aponta no sentido da inviabilização do instrwnento da desapropriação por interesse
social, comprometendo, assim, a principal reforma estrutural exigida pelo país. É com esse
escopo que tomamos a ilÚciativa de submeter a presente proposta de Jei compJementar á
apreciação e deliberação dos senhores parlamentares.

.k-~íJ
Sala das Sessões, em W de~e 1997•.

DepUt&dOL~

"1.U;i:~f.:\~·.\() CITAUA ANEXAUA PEI.'\
C()()RDE~A("';'() DE t.sn'llos LEGISLAT1\'OS - CeDI"

LE! COMPLEMENTAR 76 DE 06 DE JULHO DE 1993

DISPÔ!': SOBRE O PROCEDIMENTO CO,
TRADITÓRIO ESPECIAL. DE RITO SUMÁ
RIO. PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIA
(AO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE
SOCIAL PARA FINS DE REFORMA
AGRARIA.

Art.6° - O juiz. ao despachar a petição inicial, de plano ou no
prazo máximo de ·quarenta e oito horas:

I - autorizará o depósito jurlicial correspondente ao preço
oferecido;

11 - mandará citar o expropriando para contestar o pedido e in
dicar assistente técnico. se quiser;

III - expedirá mandado ordenando a averbação do ajuizamento
da ação no registro do imóvel expropriando, para conhecimento de
terceiros.

§ 1° - Efetuado o depósito do valor correspondente ao preço
oferecido, o juiz.mandará. no prazo de quarenta e oito horas, imitir o
autor na posse do imóvel expropriando.

§ 2° - Inexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum direi
to real sobre o bem, ou sobre os direitos dos titulares do domínio útil,
e do domínio direto, em caso de enfiteuse ou aforamertto, ou, ainda,
inexistindo divisão, hipótese em que o valor da indenização ficará de
posi! ~o à disposição do juízo enquanto os interessados não resolve
rem seus conflitos em ações próprias, poderá o expropriando requerer
o levantamento de oitenta por cento da indenização depositada, quita
do os tributos e publicados os editais, para conhecimento de terceiros,
a expensas do expropriante, duas vezes na imprensa local co ::ma na

. oficial, decorrido o prazo de trinta dias.
§ 3° - O juiz poderá, para a efetivação da imissão na posse. re

quisitar força policial.
...............................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 143, DE 1997
(Do Sr. Roberto Rocha)

Altera a redação do art. 27 da Lei Complementar n2 77, de 13 de
julho de 1993, que "Institui o Imposto Provisório sobre a
Movimentaçao ou a Transmissâo de Valores e de Crédito e Direitoa
de Natureza Financeira ... IPMF e dá outras providências" a

(AS COMISSõES DE TRIIllALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇJlO (MSRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (ART. 54»)

o Congresso Nacional det:reta:

Art. I° O " Caput" e o § 3° do art. 27 da Lei
Complementar nO 77, de l3 de julho de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:

K Art. 27. Por opção do Município devedor, a UniJo
empregará 1,5% da correspondente parcela do Fundo de Participaçilo dos
Municípios (FPM) na amortização de sua dívida para com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), e 3,5% na amortização de sua dívida para com a
Previdência Social.

§ 1° .

§ 2° .

. . . .§ 3° O disposto neste artigo refere-se ã dívida do
M~Cl~I~, ou ao r~~'(o saldo, existente na data em que se efetuar a opçilo,
esteja ajUizada ou nãl:\,\ \ ~ r-..

Art. 2ll Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publícação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o texto em vigor do dispositivo sob exame flXa em 3% c 9% a

parcela do Fundo de Particípação dos Municípios - FPM • ser utilizado para quitaç10 das

débitos dos Municípios junto ao FGTS e ao INSS, respectivamente.

Para a maioria dos municípios brasileiros, o FPM é a única fonte
de receita e, em consequência o percentual comprometido na amortização de seus débitos·

12% - toma~se insuponável para suas fmanças combalidas. inviabilizando a Adminíst:raçlo

Municipal.

Com a alteração proposta., em que se limita a 5% o percentual de

amortização, resguarda-se a União vez que garantidos os pagamentos dos débitos

fundiários e previdenciários e são atenuadas as dificuldades econômicas vividas por esses
municípios.

Diante do exposto, estamos convictos de que a proposição em tela

receberá generalizado apoio desta Casa.

ã,I\J'"997·---...rfté ro~ f'" r-
Deputado ROBERTO ROCHA
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA estará sujeito às cláusulas contratuais e às sanções civil e penal previstas na
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI" legislação em vigor.

LEI COMPLEMENTAR 77 DE 13 DE JULHO DE 1993 Art. 3° Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa)
dias a partir da data de sua publicação.

INSTITUI O IMPOSTO PROVISÓRIO SOBRE
A MOVIMENTAÇÃO OU A TRANSMISSÃO Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA - IPMF E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICAÇÃO

Art.27 - Por opção do Município devedor, a União empregará
3% da correspondente parcela do Fundo de Participação dos Municí
pios - FPM na amortização de sua divida para com o Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço - FGTS, e 9% na amortização de sua dívida
para com a Previdência Social.

§ 10 - Quando a opção for feita por Município ao qual já tenha
sido concedido o parcelamento da mencionada dívida, a forma de pa
gamento prevista neste artigo substituirá esse parcelamento.

§ 2° - A União antecipará, por sub-rogação, ao FGTS e à Previ
dência Socialos valores decorrentes da aplicação dos percentuais de
que trata este artigo, podendo ser simultâneas essa antecipação de pa
gamento e a retenção da parcela do FPM para pagamento do respecti
vo crédito (Constituição Federal, Art.l60, parágrafo único).

§ 3° - O disposto neste artigo refere-se à dívida do Município,
ou ao respectivo saldo, existente no dia 31 de dezembro de 1992, ajui
zada ou não.

§ 4° - O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo os termos e as condições da retenção da parcela do
FPM.

PROJETO DE LEI N!!. 2.592, DE 1.996
(Do Sr. Coriolano Sales)

Instituí obrigatoriedade de inscriç&o de dados de identificação
do usuário nos comprovantes de compras feitas com cartão de
crédito~

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDOSTaIA.E COM~RCIO; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE aEDAçAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1°É obrigatória a inscrição de dados de identificação
do titular de cartão de crédito nos respectivos comprovantes de compras com
ele realizadas, observando-se necessariamente as seguintes informações;

I - o número de registro geral de identificação ou
qualquer outro documento oficial que identifique o portador do cartão;

11 - a data de expedição do documento de identificação
especificado no inciso anterior;

m-a denominação do órgão emissor· do documento de
identificação.

Parágrafo único. O cartão de crédito deverá ser emitido
contendo a fotogrnfia do seu titular.

Art. 2° Reputar-se-ão como não realizadas pelo titular do
canão de crédito todas as compras c~os comprovantes emitidos não
contenham as exigências previstas no artigo anterior.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de dolo ou
culpa onde o titular do cartão de crédito aja com o intuito inequívoco de lesar
o estabelecimento comercial ou a administradora de cartão de crédito, quando

É preciso dar segurança ao titular do cartão de crédito,
que na qualidade de usuário de um serviço se submete a toda espécie de
fraude, que, de forma escandalosa, vem se alastrando por diversas cidades do
Pais.

Pretende-se moralizar o uso desse excelente instrumento
de crédito, por demais ágil e moderno, dotando-Ihe de maior segurança a fim
de evitar o crescente número de fraudes, não raras vezes, praticadas com
habitualidade e torpeza bilateral, envolvendo o usuário estelionatário e o
estabelecimento comercial desonesto.

Dada a repercussão e a urgência de contornar o problema
- que cada vez assume maiores proporções, ocasionando pesados prejuízos aos
usuários de cartões de crédito - e considerando ainda que nossa proposição irá
conferir ao cartão de crédito um "status" de maior importância aliado à

tranqtiilidade e a segurança do seu usuário, espero contar com o apoio dos
meus ilustres Pares à proposição que ora lhes submeto.

Saladas Sessões, em.(,~ de~,~t,..~ de 1996.

~\
'''''-......~

Deputado Coriolano Sales - PDTIBÁ

PROJETO DE LEI N!? 2.762, DE 1997
(Do Sr. Pedro Wilson)

Altera dispositivos das Leis n2s 9.131, de 24 de novembro de
1995 e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõem sobre .0
Conselho Nacional de Educação.

(AS'COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° São ins~ndos após o art. 9" da Lei n" 9.394. de 20 de

dezembro de 1996. os seguintes arts. lO, 11 e 12, r~nwnemndo-se os àtuais artigos 10. li

e 12 e os demais:

"Art. ·to, A articulação C; coordenação entr~ os sistemas de

ensino da União, dos. Estados. do OIStntO Fedeml e dos

Municípios serão exercidas pelo Conselho Nacional de Educação,

como órgão norm~tivo. e pelo Ministério responsável pela área,

como órgão executivo e de coordenação.

§ 1° Na articulação e coordenação referidas neste artIgO,

incluem-se também as Instituições públicas ou privadas

prestadoras de servtços de natureza educacional.

§ 2° Incluem-se entre as Instituições públicas e privadas
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referidas no paragrafo antenor as de pesquisa científica e
tecnológica. as culturais. as de ~nsmo mIlitar e as que

desenvolvem ações de fonnação técnico-protissíonal.

q 3' () Conselho NaCIonal dc Educação e o Mimsteno

responsavel pela arca contarão amda. como instância de consulta e

de amculação com a socIedade. com (,) Fórum NaCional C~

Educação."

"Art. 11. Cabe ao Conselho NaCIOnal de Educação:

I - SubSldl3r a formulaç:io de politícas educacionais

amculada.'i com as políucas publicas de outras :ircas e acompanhar

~ua Implementação.

11 - propor dm~mlcs e pnondadcs para o Plano NaCIOnal

de Educação e sua expressão anual na Lei de Diretrizes

Orçamentãnas. acompanhando e avaliando a sua implementação e

artlcuiação com as políticas publicas de outras àreas:

III " mterpretar a legislação de dlretnzes e bases da

educação nacional. e estabelecer normas comuns a serem

observadas pelos sistemas de eosmo:

IV - deCIdIr sobre recursos por argüição de contrariedade

à legislação de diretrizes e bases da educação nacional, interpostos

de decisões finais dos órgãos normativos dos Sistemas de Énsin~

dos Estados e dos órgãos deliberanvos máximos das instituições

que integram o Sistema da União;

v-articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de

ensino e com as ComISsões de Educação da Câmara dos
DepUladosf do Senado Federal e eSllmular a mtegração entre as

redes de e~md federal, estaduats, municipais e pnva<!as;

VI - fixar, após ouvir educadores e comunidades Científicas

das áreas envolvidas, diretrizes cwriculares geraIs, definindo uma

base nacional de estudOS para o ensino fundamentaf, médio e

superior de gr.,duação;

Vil _ estabelecer direoizes geraÍs para organização e

desenvolvimento da.pós-graduação;

VIll • ftxar nonnas para revalidação de diplomas e

certiftcados expedidos por instituições esnangeitas, de nivel

médio e superior;

IX R aprovar a adoção de inovações educacionais e fonnas

não-convencJOnais de educação. expenrnentadas com êxito no

âmbito dos sistemas de ensino ou por instlluições educacionais de

reconhecido valor;

X _ estabelecer diretrizes p;tra validação e reconhecimento,

pelos sístemas de ensino. das experiências adquiridas nos

processos educativos extra-escolares;

XI· ~.'opor a forma de anlculaçào das mstltUlçÕC& retendas

no § 20 do an. 10 com OS sistemas de ensmo~

XII - t:stabelecer normas para o reconhecimento de formas de

educação a dlstãncia~

XIII - estabelecer diretnzes para avaiJação das Instituições de

ensmo e de seus cursos;

XIV" estabelecer nonnas pata autonzação de funcionamento

de instituições de ensino superior e seus cursos;

xv " autorizar o funcionamento das mstituiçôes privadas de

ensino superior e seus cursos;

XVI - estabelecer diretrizes para os processos de avaliação

institucional )1ecessáríos ao credenciamento e recredencíamento.

que atribua a qualificação de universtdade a instituições de ensino

superior,

XVII - estabelecer critérios gerais pata destinação de

recursoS públi~~s ~ projetos de pesquIsa e extensào a cargo de

instituições privadas de ensino superiór, nos tennos do § 2" do 3rt.

213 da Constituição Federal;

XVIU " exercer as funções de órgão nonnativo do Sistema de

Ensino da União, cabendo-lhe, especialmente, nessa condição:

a) delibernr, após conclusão de inquérito, sobre intervenção

nas instituições federais de ensmo:

b I apreciar 05 estatutos ou regImentos e Os projetos de

criação. implantação e desenvolvimento de InstituIÇões que

integram o Sistema de EnSinO da Umão. com VIStas à autonzação

de seu funcíonarnento~

c) apreciar os projetos de criação ou refonnulação de cursos

oferecidos pôr Instituições não-unlversítárias de ensino supenor

federais;

d) .e!:iUlhclecer dw:tnzes para avaIHl.ç5.o qLunqúenal das

institUições não-umversnunas publicas e pnvadas Inteh'Tantes do

Sistema de Ensino da União e de seus ClllSOS;

e) sugerir critérios para a alocação de recursos orçamentários

entre as instituições federaiS de ensino. avaliá-los e propor ao

Poder Executivo as alterações necessârias."

"Art. 12. O Conselho NaCIOnal de EducaçãCié composto por

24 (vinte e quatro) conselheiros. observado o seguinte:
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I - 12 (doze) conselheiros escolhidos pelo Presidente da

República. obedecidos os sebruíntes critérios:

a) pelo menos wn representante dos Sistemas de Ensino dos

Estados;

b) pel<t menos wn representante dos Sistemas de Ensmo dos

Municípios;

c) garantia de representação das diferentes regiões do Pais;

d) garanlla de representação dos diversos nivels e

modalidades e modalidades de eosmo;

II - 12 (doze) conselheiros mdlcado5 por segmentos SOCaJ5

organizados. ...mculados ri. área ~ducacionaI, obedecidos os

seguintes cntérios:

a) 2 (doIs) conselheiros indicados por entidade nacional que

congregue os dirigentes das ínStltUlçõeS de ensino superior, sendo

wn das institUições públicaS e outro das instituições pnvadas;

b) 2 (doIs) conselheirOS mdicados por enudadc nacional que

congregue os professores do ensmo supenor. sendo um da rede

pública e outro da rede privada:

c) 2 (dOI,) conselheiros mdlcados por enlldade naCIonal que

eco,gregu!: os professores da educação básICa. sendo um da rede

pública e outro da rede pnvada~

d, I (um) con!-idht::lfú mdlcadn por ~ntldadc naCional que

congregue trabalhadores não-docentcs da educação;

e) 1 (um) consdherro mdlcado por entIdade naCIOnal que

congregue os estudantes de ensmo supenoL

. 1) 1 (um J conselheiro mdicado PI)f entIdade naCIOnal que

congregue os estudantes de 'ensmo media:

gl I (um I conselhelTo Indicado por entidade naCIOnal que

congregue cientistas e pesqUisadores das diferentes àreas de

conheclmemo:

h) I (uml conselheiro indicado por entidade nacional que

congregue as instituições de educação especial;

j) 'I (wn!" conselheiro indicado por entidade nacional que...
congregue; as instItUIções de fonmação profissional

não-universitária.

§ 1° - Todos os membros do Conselho Nacional de Educação

serão nomeados pelo Ptesidente da República para mandato de

quatro anos; 'vedada a recondução imediata, cessando a cada dois

ano? o mandato de metade dos conselheiros.

§ 2° - Cada membro do Conselho NaCIOnal de Educação sem

mdicada com seu suplente, que o substltumi nos tennos do

regimento interno.

§ 3° - O Conselho Nacional de Educação será Unidade

Orçamentária do Ministério responsável pela área e gozará de

autonomia administrativa., cabendo-lhe elaborar e aprovar seu

regimento Interno. observadas as dispoSições legaiS aplicáveiS.

§ 4° - O Conselho NacIOnal de Educação orgamzar-se-a

mternamente em câmaras. cujo nUmero. denominação, atribUIções

e compoSição serão prevIstos no seu rebYJmemo Interno, Incluidas

ubngawnameme <.t!:. CLmara~ de Educação RaslCa:. de: Educação

Supcnor c de Fonnw,;ão r~cníco-Pfúti5slOnal

§ 5" - A Presldcncla do Conselho NacwnaJ de' Educaç<1o sc-ra

exercIda por um de seus membros, nomeado pelo Presld~nte da

Reptibhca. a partir de hsta tnpIicc. daborads pelo Consdho. para

cwnpnr mandato de dOIS ano~. pennltlda uma recondução."

Ar!. 21) O 9lli:!! do an. 3° da LI:1 no) 9.]31. dI: 14 de novembro de

1995 passa a vigorar com a ~e!:-JUmte redação.

"Art. 30) Com VIStas ao disposto nos inCISOS XlII. XIV. XV e

XVI do ano 1I da Lei n° 9 394, de 20 clt; d':l.cmbro de 1996. com a

redação dada por esta lei, o Ministerio da Educação e do Despono
fará realizar avaliações penódlcas das mstltUlções e dos cursos d~

nível supenor. fazendo uso de cmeríos abrangentes dos diversos

fatores que determmam a qualidade e a eficl~ncla das atividadeS

de enSinO, pesquisa e extensão,"

An. 3° Esta ]el entra em vIgor na data de sua publicação.

Art. 4° Revog~"-se as dispoSições em contrano e. em.especial. os

artS. lO e 20 da LeI nD 9.13 l, de 24 de novembro de 1995 e o 9 F' da art 9° da Lei n° 9 394,

de 20 de dezembro de 1996,

JUSTIFICAÇÃO

O Poder Eiec~tlvo. por Medid!l. ProvIsôria postenonnente
convemda na ui nO 9 131, de 24 de novembro de 1995. extinguIU o anngo Conselho
Federal de Educação e cnou o Conselho NaCIOnal de Educação. desconsiderando o que Já

havia Sido aprovado pela Câmara dos Deputados a respeito daquele órgão e que tramitava
no Senado Federal.

A diferença, no mento, entre 05 artigos 10. 23 e 24 do Projeto de

LDB aprovado pela Câmara dos Deputados em 1993 ~ as alterações fCItas aos artigos ó'J.

r e 8° da antiga Lei de Diretnzes e Bases (Lei n° 4 024, de 20 de dezembro de 19611 são
Ímensas. Os dispositivos aprovados pela Câmara dos Deputados cnavam um Conselho
NaCIonal de Educação verdadeiramente representativo da. SOCiedade CIvil. pat1IClpaUvo t::

dotado de atnbuições Importantes para a discussão, normatização e democmnzação da
educação brasileira. AdemaJs. O CNE. como aprovado iniCialmente. foi fruto de varias

anos de discussão com a sociedade brasileira por meIO de audiências publicas de grande
partiCipação de orgamzaçães educacIOnais, sindicais e populares em geral. enquanto o que
vimos aprovado pelo 'Executivo foi algo preparado especialmente para criar um Conselho

sem poder, apenas para servir de "colaboradoru no desempenho das funções do Mmisterio

da Educaçãoedo Desporto.
O projeto de lei que tenho a honra e a satisfação de apresentar a

meus ilustres e conSCientes Pares tem o propósito de resgatar a dimensão de alta
importância do Conselho NaCIonal de' Educação definida no projeto de LDB .provado
nesta Casa, antes de sua transfonnação quase total realizada no Senado.
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Convicto da importância desta proPOSição para. o deSenvolVimento

e melhoria da educação brasíleíra, solicito dos nobres Senhores Deputados seu apoio para

a aprovação de um Conselho Nacional de Educação dígno de nosso povo.

Saladas Sess s, t'}íe{rVde 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESn'DOS LEGISLA11\'08 - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art.2 I3 - Os recursos públicos serão destinados às escolas pú
blicas. podendo ser dirigidos a escolas comunitàrias, confessionais ou
filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus exce
dentes financeiros em educação;

11 - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola co
munitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso
de encerramento de suas atividades.

§ 1° - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destina
dos a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma
da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade
da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a inves
tir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2 0_ As atividades universitárias de pesquisa e extensão pode
rão receber apoio financeiro do Poder Público.

LEI W 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
EstaM/tu as direrriZts e bases da tdJJ.cação nacionaL

•••••••••••••••• 4 ......- --_ _ -_ ------- .. -- _.. -

TÍTULO IV
, DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 8'. A União. os Estados, o Distrito Fcdera.I c os Municlpios organizado, em
.regime de colalxnçia. os rcspccti\'llS sistemas de cnsina.

I I'. Caberá à União a~o da polllia naciooal dc cducaçao. articulando
os difen:nlCs níveis c sistemu c exercendo função nonnativa, redistributiva c supletiva
em relação às demais imtãnciu c:duac.ia1&ÍS.

§ 2". Os sisremas de ensino ter:loli~de OIl:aniução nos tClltlOs'dcsla Lei

Art. 9'. A Uniio incumbir-se", de:
1- elab<nr o Plano NaciataI de Educaçio, em colaboração com os Estado<, o

Disaito Federal c os Municípios:
n- organizar, Itt!tttC1' e desenvolver os órgios c instituiçõcs oficiais do sistema

fecl< 'I de ensino c o dos Terrilórios:
1lI- prestarassistêllCÍ2 té<:nica c financeira aos Eswlos. ao DisailO Fcdcnl c aos

Municípios pant o d=nvolvimCltlo de se"" sistemaS de ensino c o arendi",,:mo
prioritário à escolaridade obrigatória. exercendo sua função redistnbutiva c suplell....;

IV - cstabcl=. em coIabonção com os Eslados, o Distrito Fcdcrai c os
Municlpios, competências c diretrizes p.... a cduaçio infantil, o cnsíno funclamanl
c o ensino médio. que noltCllrio os CUItÍCUlos c seus coolCúdos mínimos, de modo "
asscgtIm' formação ~icacomum:

V -colelM, analisar c disscntin2r informações solre" educação;
VI- asscgul2t processo nacional de avaliaçio do rcndimcIlto csa>lar no ensino

fundamental, médio c supcricr. em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando
a definição de prioridades c a melhoria da qualidade do ensino:

Vfi - baixar nonnu gc:nis solre cursos de graduação c p6s-grufu3ç2o;
VIU - uscgul2t processo l1ICÍaW de amiação das insrilUiçõcs de educ:>o?o

supcrlcr,comacooperaçãodossistemasquctivetOllrcsponsabilidadesolrce>tcníve!
de ensino;

IX - autori7...., reconhecer. credenciar supctVisiooar c avaliar. rcspcctiVJJnellIe,
os cursos das instilltições de educação superior c os estabelecimentos do sco sistema
de ensino~

f I'. Na cstnllura c:duac.iooaJ IIavcr:á um Conselho Nacional de Educação. com
funções nonnati_ c de supervis'-o c atividade pcnnanenlC cruulo per lei.

§ 2". Para o cumprimento do disposto nos incisos V " IX. a Uniio terá = a
todos 0$ dados c infoonaçõcs ncccss2rios de todos os cstabclccimallos c 6q:ios
educacionais.

f 3'. As atribuições.cooStarllCS do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados c
ao Disaito Federal desde que trWlrenham instituições de cducaç20 supcriar_

Art. 10. Os Estados incumbir-se-iío de:
J - organizar. manter c dcscnvol=os órgãos c instimiçõcs oficiais dos seus

sistemas de ensino:
fi - definir, com os Munidpios, formas de colabornção na ofena do ensino

fundamental. as quais devem assegurara disaibuição propo,ciaW das n:sponsabilida
dcs, de acordo com a populaçao a ser arendida eos recursos ruwiecims dispcrúvcis em
cada uma dessas esferas do Poder Pllblico:

lU -elaborar c execulM pollticas c planos cducaciooais. em consonãnciacan as
din:trizes c planos naciooais de educação, integrando c coordenando as suas ações c as
dos seus Municlpios:

IV - autorizar. rccoohccer, credenciar, supervisionar c avaliar. rcspcctivaInalIC.
os cuaos das inslÍluil(õcs de cducaçW superior c os cs:c:abeJecimcmos da seu sistc:ma
de ensino;

V --baixar normas complementares P"" o seu sistema de ensino:
~I-assegurar o ensino fundamental c oferecer. com prioridade. o "!'SiDO~o.

Parógrafo único. Ao Distrito Fcdera.I aplicar-se-ao as competências n:fcremes aos
Estados c a.os Mumcfpios.

Art. 11. Os Municlpios incumbir-se-io de:
I _ organizar. manlcr e desenvolver os órgaos e instiwiçães ofici2.i.s dos seus

sislcm.. dc ensmo, inlegrando-os às pollti= c planos cduc2cionau da União e dos
Estados;

ll- exercer ação redistributiva em rdação Os suas escolas:
III _ baixar normas complcme= para o seu sislema de =ioo:
IV _ aUforizar. cn::dcnci.ac c supervisionar os escabdecimcrnos do seu sistenu de

ensino;
V _ ofc""",r a educação infantil em creches c p<é<scolas. c. com priori<Udc. o

. ensino fundamental. pc:mutida a atuação em outros níveis de ensino somente qw.ndo
estiverem arendidas p/cnJlIIlente as necessidades de sua án::a de compet<ncia c com
recursos acima dos I"""cotuais mlnimos vinculados pela COlUIitulção Fcdcr.U à
manulenção c desenvolvimento do ensino.

Parógrafo único. Os Municípios poderão optar. ainda. por se integrar ao sistema
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de: educação b:fsía..

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino. respeitadas as normas COmlDlS e as do seu
sistema de ensino. teria a incumbência de:

I - claborar c executar sua proposla pedagógie<t:
li - administrar seu pessoal e seus =rsos materiais c financeiros;
1Il-as.scgurnr o cwn(Ximcnto dos dias lc:livos c horas-aula estabelecidas:
IV - velar pelo cwnprimcnto do plano de tr.lbalbo de ada doc:cnte;
V - prover meios para0. n:cupc:raçW dos alunos de menor n:ndimento:
VI- anicular-se com as famí1ias C" comurtidade. criando processw de inregnção

da sociedade com a escol.:
Vll- infonnaros pais c n:sp0ns2veis sobre a frcqilêllCÍ2e o rendimento dosalunos.

bem como sobn: a execução dc sua proposta pedagógica.

LEI 9.131 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 4.024. DE
20 DE DEZEMBRO DE 1961, E DÁ OliTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.1 - Os Artigos 6°, 7°. 8° e 9° da Lei numero 4.024. de 20 de
dezembro de 1961. passam a vigorar com a seguinte redação:

*Alu:rt.JI.;iio)li prOt"L'fl~lldiJ na lu moJljll.'wio.

Art.2° - As deliberações e pronunciamentos do Conselho Pleno
e das Câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.
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Art.3" - Com vistas ao disposto na letra "e" do § 2" do Art.9" da
Lei número 4.024, de 1961, com a redação dada pela presente Lei, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações perió
dicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que deter
mínam a qualidade e a eficiéncia das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

§ I" - Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o "caput" incluirão, necessariamente, a realização, a
cada ano, de exames nacionais com bases nos conteúdos mínimos es
tabelecidos para cada curso, previamente divulgados e destinados a
aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em
fase de conclusão dos cursos de graduação.

§ 2" - O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anu
almente, o resultado das avaliações referidas no "caput" deste artigo,
inclusive dos exames previstos no parágrafo anterior, informando o
desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente os alunos
avaliados.

~ 3" - A realiLaçào de exame referido no § I" deste Artigo é
condição prévia para obtenção do diploma, mas constará do histórico
escolar de eada aluno apena, ", registro da data em que a ele se
~ubmcteu.

~ .." - Os resultados individuais obtidos pelos alunos examina
dos nào ,crào computados para sua aprovação, mas constarào de do
cumento espedtico. emitido pelo Ministério da Educação e do Des
porto, a ser tornccido exclusivamente a cada aluno.

LEI 4.024 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

FIXA AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO IV
Da Administração do Ensino

Art.6" - O Ministério da Educação c do Desporto exerce as atri
buições do poder público federal em matéria de educação, cabendo
lhe fonnular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qua
lidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem.

*,jrflglJ. "ulput". com rcJar.,'úo dada [le/al.L'1 número lJ.131. de 2-1 IJ 1995.

§ 1" - No desempenho de suas funções, o Ministério da Educa
ção e do Desporto .eontará com a colaboração do Conselho Nacional
de Educação e das Cámaras que o compõem.

* .~. 1'\:0111 ,.~'Jl.lIJí/l dada {,,:ltIl.el número r.i.J31, di.! 2./ J/ 1995.

§ 2" - Os conselheiros exercem função de interesse público re
levante. com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de
que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte, diári
as e jetons de presença a serem fixados pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.

* .~ 2"'1..'0111 rcduçtioJudapdú /.111 miw('f'/I 'i. 13/, de 2-111 IfN5

§ 3 "- O ensino militar será regulado por lei especial.
* .\" 3" com reJol,'iÍo dada pelu !.t'1 mimem 1),131. de 2-1 111Y95 •

§ 4" - (VETADO).
* ~\ -J" L,lIm flAu~úuJl1dtl pelu rt!J númL'fu 9,131. de J-l 11 I9l)j •

Art.7° - O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Cámaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições
normativas. deliberativas c de assessoramento ao Ministro de Estado
da Educação c do Desporto. de forma a assegurar a participação da
sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional.

* ArIlgo, 'hJ[Jlll", CtI/1l rt'd<l!,(]u drJdl1pc/ú /,t'l número 9.13/. di.' 2-1 I! /91)5,

§ 10 - Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atri
buições que lhe forem conferidas por lei, compete:

a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação:

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nivel
ou modalidade de ensino:

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no dia
gnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os
sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos
seus diferentes níveis e modalidades;

d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por inicia
tíva de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Min"ístro de Esta
do da Educação e do Desporto;

e) manter intercámbio com os sistemas de ensino dos Estados' e
do Distrito Federal:

l) analisar e emitir parecer sobre questões"relativas à aplicação
da legislação educacional, no que diz respeito à integração entre os di
ferentes níveis e modalidades de ensino;

g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.

:+: /i /" uL're.\'CIl/iI"da I,c! nÍlmero 9./31. de 2.J JJ 1995.

§ 2" - O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinaria
mente a cada dois meses e suas Câmaras, mensalmente e, extraordina
riamente, sempre que convocado pelo Ministro de Estado da Educa
ção e do Desporto.

* § 2" t1l,'rt!scldo pc/a rt!i número 9.131, di! 2-1 JJ Jt)95.

§ 3" - O Conselho Nacional de Educação será presidido por um
de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois anos, ve
dada a reeleição imediata.

*§ 3" acr/!.~cid(/ ('cla l,c! nlÍmero 9.131. de 2-11 J 1995.

§ 4" - O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidi
rá as.sessões a que comparecer.

*§ 4" acn:.w:rdo pela /,ei número 9./31. de 2-1-1/,/995. •

Art.8" - A Câmara de Educação .Básica e a Câmara de Educa
ção Superior serão constituídas, cada uma, por doze conselheiros, sen
do membros natos, na Cámara de Educação Básica, o Secretário de
Educação Fundamental e na Câmara de Educação Superior, o Secretá
rio de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e do
Desporto e nomeados pelo Presidente da, República.

* Arllgrl, "caplJ{': t,'om rtidaçl1(1 dudt1pcla Lei número 9./31. de 2-1-//.1995.

*Artigo Uegulaml!n1l1do pelo J)i!(.reto 1.7/6, de 2-1 Jl 1995.

§ I" - A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo
Presidente da República, sendo que; pelo menos a metade, obrigatori
amente. dent.re 0< indicado< em Ii<t.;)}; elahorada< e<necialment.e nara

cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil,
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.

* § I" com rL'd{]~J(J Juda pela I.m número 9.13/, de 2~ 11-'/1),)5 •

~ 20
- Para a Cámara de Educação Básica a colsulta envolverá.

necessariamente, indicações fonnuladas por entidades nacionais, pú
blicas e particulares, que congreguem os docentes, dirigentes de insti
tuições de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios, dos
Estados e do Distrito Federal.

* ,~']o com redaçào dai/a pelú f,I.'/ nrima'19./3I, de 2-1 I1 Jl)95.*3" - Para a Câmara de Educação Superior a consulta envolve
rá. necessariamente, indicações fonnuladas por entidades nacionais,
públicas c particulares. que congreguem os reitores de universidades,
diretores de instituições isoladas, os docentes, os estudantes e segmen
t.os representativos da comunidade científica.

* " 3";';0111 r<'diJ~'J'J dada pela f.c/ nlÍmero 9.13/. de 2-11111)95.*4" - A indicação. a ser feita por entidades e segmentos da so
ciedade civil. deverá incidir sobre brasileiro de reputação ilibada, que
t~nham prestado serviços relevantes à educação, à ciência e à cultura.

* .\\.f"uI/11redaçiiodadapdul.f!/mímaor.J.131.dcl./ /I /1)95.*5" - Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, 9 Pre
sidente da República levará em conta a necessidade de estarem repre
sentadas todas as regiões do pais e as diversas modalidades de ensino,
de acordo com a especificidade de cada colegiado.

* .~ 5" {(Im reduçiio dada pelu 1.'-'/ míJlli.'ro 'J. /31, tf,-' 2-1 JJ /f)!Jj •

§ 6 "- Os conselheiros terão mandato de quatro anos, pennitida
uma recondução para o período imediatamente subseqüente, havendo
renovação de metade das Câmaras a cada dois, sendo que, quando da
constituição do Conselho,-illletade de seus membros serão nomeados
com mandato de dois anos:

* ,~' (,0 acr":,\(.IJo pela /t!l número 9.131. de 2-1 11 1(1)5 •

§ 7" - Cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhi
do por seus pares. vedada a escolha do membro nato, para mandato de
um ano, pennitida uma única reeleição imediata.

* .\\70
ú cresl'idopdaLl!lnúmem9./31.Je2-1/1 /995.
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Art.9° - As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e
autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o
caso, recurso ab Conselho pleno.

*Arl1go• "capul", com redação dada pela Lei mímt.:ro 9.13/, de 2-1 Jr1995.

§ 1° - São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas 'da educação infantil, do ensino fim

damental, da educação especial e do ensino médio e tecnológico e
oferecer sugestões para sua solução;

b) analisar e emitir parecer sobre OS resultados dos processos
de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na alí
nea anterior;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e

acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;
e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto

em todos os assuntos relativos à educação básica;
f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e

do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos
de Educação;

g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referen
te à educação básica.

*§ r cum redaçdo dada pela LClllúmero !,I,i3!. de 2-1 JJ 1995.

§ 2° - Sãó atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de

avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de

Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes çurriculares propostas pelo Mi

nistério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação;
d) deliberar sobre os relatórios encaminhados pelo Ministério

da Educação e do Desporto sobre o reconhecimento de cursos e habi
litações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como so
bre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não
universitárias;

e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e recreden
ciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive de
universidades, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;

f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento
das demais instituições de educação superior que fazem parte do siste
ma federal de ensino;

g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico
de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério da
Educação e do Desporto, com oase na avaliação dos cursos;

h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referen
te à educação superior;

i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto
nos assuntos relativos à educação superior.

*§ 2° com redação dada pela lei número 9./31, de 2.Jíllí/995 •

§ 3° - As atribuições constantes das alíneas "d", "e" e "f' do pa
rágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos Esta
dos e ao Distrito Federal.

*§ 3"com redação dada pela Lei número 9.131, de 24/11/1995 •

§ 4° - O recredenciamento a que se refere a alinea "e" do § 2°
poderá incluir. determinação para a desativação de cursos e
habilitações.

*§ 4°com redação dada pela Lei númera9.131, de 24i/líl995 •

PROJETO DE LEI N.!!. 2.765, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Modifica a redaçao do art. 457 do Decreto-lei n~ 5.45?, de l~ de
maio de 1943 ~ Consolidaçao das Leis do Trabalho, para dispor
sobre b rateio da gorjeta entre os empregados. .

'-
(APENSE-R~ AO PROJETO DE LEI'N~ 1.777, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. to. O art 457 da Consolidação das Leis do Tmbalho,

aprovada pejo Decreto-lei n° 5.452, ele 10.de maio de 1943, passa a vigorar acrescido doE

3egUÍntes §§ 4" e 5",

"Art. 457 .

§ 4". É assegurndo aos màitres, garçons

e assemelbadÓs o rateio do total da goIjeta que for cobrada pela

empresa ao cliente, como adicional nas contas.

§ 5". É facultada aos màitres, garçons e

assemelhados a indicação de um representante para fiscalizar a

arrecadação e o rateio da verba referida no parágrafo" anterior".

Art. 2" . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3". Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Com o presente projeto, pretendemos fazer justiça aos maitres,

garçons e assemelhados. assegurando-Ihes wn direito que lhes é universalmente

reconhecido. mas que, em nosso País, com freqüência, não lhes é concedido.

Trata-se, portanto, de medida não só de inegável alcance social,

mas também de reconhecimento da importância do trabalho desses profissionais !J'lfa a

sociedade em geral e, em especial, para o desenvolvimento da indústria do turismo.

Sala das Sessões, em/'rc.e 'V de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO· DE ESTUDOS LEGISLATNOS - CeDI"

DECRETO-LEI 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

··········································y·1.ifiJLü·jV··· .
Do Contrato Individual do Trabalho (artigos 442 a 510':

cAPíTULon
Da Remuneração (artigos 457 a 467)

Art.457 - Compreendem-se na remuneração do empregado,
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que
receber.· ,

§ 1° - Integram o salário não só a importância fixa estipulada,
como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, di
árias para viagens e abonos pagos pelo empregador.

*§ JO com redoçl1o dada pela Lei número J.999, de OJíJOíJ953.

§ 2° - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim
como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinqüenta por
cento) do salário percebido pelo empregado.

*§ 2" com redaçiio dada pela Lei número J.999, de OlílOíJ953.

§ 3° - Considera-se gOljeta não só a importância espontanea
mente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for
cobrada
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pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer
titulo, e destinada à distribuição aos empregados.

*§ 30 acrescentado pelo Decreto-lei número 229. de 2810211967.

financiamentos suplementares para investimento, de acordo com o previsto no
presente Regulamento. ;

VI- deliberar sobre o aumento dos prazos de carência e reembolso
dos financiamentos concedidos, nos casos de frustração comprovada de safra; e

VII - aprovar o projeto de Regimento Interno que regulará o
funcionamento, as ações e os procedimentos do Comitê.

PROJETO DE LEI N~ 2.767, DE 1997
(Do Sr. Hugo Biebl)

Cria o Fundo de Terras e dá outras providências.

Art. 6°. Os recursos serão aplicados através de financiamento
individual para trabalhadores rurais sem terras, podendo ser financiado até
100% (cem por cento) do valor do módulo máximo de 30 hectares ou 50,%
(cinquenta por cento) do valor do projeto coletivo de crédito fundiário, qu~do
realizado por entidades ligadas ao setor rural.

§ 1°. Para o financiamento coletivo poderá ser aplicado, no
máximo, 40% (quarenta por cento) da dotação anual do Fundo de Terras.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA ~ ~OLITICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54 E MeRITO); E',DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

oCONGRESSO NACIONAl decreta:
Art. l° - Fica criado o Fundo de Terras e Reforma Agrária, com as

finalidades de desenvolver programas..de assentamento rural e de promover o
reordenamento fundiário,

Art. 2° - O Fundo de Terras será constituído com recur&Qs
consignados no Orçamento da União, de recursos provenientes do pagamento
dos assentados financiados pelo fundo, além de outros que poderão ser obtidos
junto aos governos estaduais e municipais, ou provenientes de convênios a
serem celebrados com associações ou órgãos de classe ligados ao setor rural.

Parágrafo Único - O Governo Federal, mediante decreto poderá,
colocar à disposição do Fundo de Terras imóveis rurais do seu patrimônio que
não tenham utilização e as terras devolutas disponíveis.

Art. 3° :. 'fodo o patrimônio que vier a constituir o Fundo de Terras
será usado somente nas ações inerentes à compra e venda de terras, programas
de assentamento e reordenamento fundiário, tanto para aqueles patrocinados
pelo Governo Federal quanto para os que possam vir a ser patrocinados por
outras entidades.

§ 2°. Quando se tratar de financiamento de terras nila, o mutuário
poderá obter até 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago por hectare como
crédito suplementar para investimentos básicos.

Art. 7°. O Fundo de Terras financiará a compra de imóveis que,
preferencialmente sejam dotados de infra-estrutura, sendo que o pagamento
terá prazo de amortização em 180 (cento e oitenta) meses (15 anos) e carência
de 36 (trinta e seis) meses (03 anos), sem juros e será quitado em 12 (doze)
parcelas anuais e sucessivas.

§ I". O débito será corrigido na proporção da variação do pf\~ÇO da
produção agrlcola e a critério do mutuário, o pagamento deverá ser feito em
moeda corrente ou em produtos agrlcolas, tendo como base a conversão
estipulada a partir do preço mínimo, fixado pejo Governo Federal. de mil

produto referência na época do contrato.

§ 2°. Os prazos previstos neste artigo poder-do sofrer alterações, a
critério do Comitê, sempre que houver frustração de safra devidamente
comprovada.

Art. 8°. É vedado o financiamento:

1- de mais de OI (um) módulo para cada mutuário;

Parágrafo Único. As terras adquiridas pelo Fundo de Terras não se
incorporam ao patrimônio da União.

Art. 4°. O Fundo de Terras será operacionalizado e coordenado,
por um Comitê, dele fazendo. parte repr~sentantes do Go~~mo Federal e.M
entidades de classe representatlvas da agncultura e da pecuana. §4<'

§ 1°. O Comitê contará com uma Secretaria Executiva. órgão de
apoio técnico, ao qual competirá a análise técnica dos projetos a serem
financiados pelo Fundo de Terras, bem como a fiscalização de sua execução.

Il - para mutuário que já tenha sido beneficiado pelo Fundo,
mesmo que seu débito esteja liquidado.

Art. 9°. Fica o Poder executivo autorizado a regulamentar, por
decreto, a presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 10°. Esta Lei entra em vigor na data de sua aplicação.

Art. 11°. Ficam revogados as disposições em contrario.

Art. 5° Compete ao Comitê do Fundo de,Terras:

§ 2°. A gestão financeira do Fundo de Terras será feita através do
Banco do Brasil S/A - de acordo com as normas elaboradas pelo Comitê.

O presente Projeto de Lei atende a reivindicação muito antiga das
entidades de classe representativas da agricultura Nacional, a reorganização
fundiária. '

JUSTIFICAÇÃO

O programa manterá dois tipos de financiamento:

O FUNDO DE TERRAS pretende ser instrumento de Crédito
Fundiário de caráter rotativo, de forma a permitir a auto-sustentação e'
ampliação ao longo do tempo.

O FUNDO DE TERRAS tem como objetivo facilitar a aquisição
de terras e a implantação da necessária infra-estrutura para que os beneficiários
possam constituir uma unidade agrícola familiar.

a) Crédito Fundiário com recursos orçamentários, destinado à
aqnisição de terras.

b) Crédito destinado a financiar terras com a infra-estrutura.

§ 3°. É vedada a utilização dos recursos financeiros do Fundo de
Terras para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, a qualquer
titulo.

1- aprovar a proposta orçaIÍJ.entáriá anual do Fundo de Terras;, .
II - aprovar o plano de aplicação anual e as metas a sewm

atingidas no exercício seguinte; .
m-aprovar as propostas individuais e coletivas de concessão de

financiamento com recursos do Fundo de Terras encaminhados pelos Comitês
Municipais e devidamente apreciados, com parecer técnico e de viabilidade,
pela Secretaria Executiva do Fundo de Terras;

IV - ter acesso permanente ao desenvolvimento do fundo junto à
Secretaria Executiva, para exame de, seus aspectos técnicos, financeiros
contábeis;

v - deliberar sob?/: o mont~te' de recursos destinados aos
finanCiamentos para a aqnisição càletiva de terras e sobre a concessãi> de
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Além dos financiamentos, o FUNJ)O UH 'l bRAAS objetiva
ordenar uma ação conjnnta das instituições vinculadas ao Ministério da
Reforma Agrária, visando à assistência técnica, prestação de serviços e apoio à
comercialização aos produtores rurais beneficiados com o financiamento.

Serão considerados beneficiários do FUNDO DE TERRAS todos
!ls posseiros, arrendatários parceiros e fiUtos de produtores, que tenham no
minimo cinco anos de experiência nas lides da agropecuária.

"LEGISLAr,.ÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Preferencialmente são atendidos os proponentes que não tenham
tido posse de terras destinadas à agricultura. TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes

Para efeito de equivalência, o FUNDO DE TERRAS levarà em
consideração os produtos agrícolas, que têm preços mínimos estabelecidos pelo
Governo Federal.

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

O incentivo será a garantia dada ao produtor rural, em
comprometer determinada quantidade de produto para pagamento do
financiamento obtido. A quantidade de produto será calculada utilizando-se
como parâmetro o preço mínimo do produto na data de contratação do
financiamento. Nesta data, o valor será dividido pelo preço mínimo do
produto, obtendo-se a quantidade de produto comprometida. Não serão
cobrados juros nos financiamentos contratados. .

O FUNDO DE TERRAS, vincula-se ao Ministério da Reforma
Agrária, composto por um Comítê como órgão de deliberação final.

O presente projeto de lei é apresentado como alternativa testada e
aprovada aos processos atualmente utilizados para solução dos problemas
fundiários e exemplo é o êxito de programa similar em Santa Catarina.

É assim que, dada o momento crítico pelo qual passamos,
solicitamos a Câmara que tome a iniciativa e aprove esta proposta legislativa.

Sala das Sessões em /;; de fevereiro de 1997
\

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art.7l - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas da União, ao quãl
compete:

I - a;>reciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em ses
senta dias a contar de seu recebimento;

v - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais
de cujo capital social a União'participe, de forma direta ou indireta,
nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, a Estado,-ao Distrito Federal ou a Município;

-./
Deput~dolfUGO.BIEHL.

/

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ10 E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇl\O (ART. 54); E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA
E DE REDAÇl\O (ART. 54) - ART. 24, lI)

Dispõe sobre a criação de cargos efetivos e de funçêea:
comissionadas na Secretaria do Tribunal de Contas da Uni:lo, e dá
outras providencias ..

CAPÍTULO 1II
Do Poder Judiciário

§ 3° - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas garantias prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vanta
gens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão
aposentar- se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido
efetivamente por mais de cinco anos.

§ 4° - O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as
mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício
das demais atribuições da judicatura, as de juiz de TrilJunal Regional
Federal.
....................................................................................., .

Art.73 - O Tribunal de Contas da União, integrado por n~ve Minis
tros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as
atribuições previstas no Art.96.

§ l° - Os Ministros do Tribunal de Contas da Uni~ serão no
meados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;
m- notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e

financeiros ou de ::dministração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva ati

vidade profissional que exija os conhecimentos mencionados no ipci-
so anterior. , '

§ 2° - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão
escolhidos:

1 - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do
Senado Federal, sendo dois alternadamente.dentre auditores e mem
bros do Ministério ,Público junto ao Tribunal, indicados em lista tripli
ce pelo Tribunal, segUndo os critérios de antiguidade e merecimento;

11 - dois terços pelo Congresso Nacional.

fere o art. 1" 8eraO providos de
árias do Tribunal de Contas da
"rizes orçamentárias, na razlo
ir da vigAncia.' desta t:ei.

tia uoiAo: bllixar4 os atos.i.
da data de sua public.açao.

.posições 811 contrário,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art .. 12 Ficam criados, no Quadro Próprio de Pessoal da
Secretaria do Tribunal de Contàs da União seiscentos cargos da
Categoria Funcional de Analista de Fínanças e Controle Externo, Nível
Superior - III, Padrões 31 a 45.

Art. 22 Ficam criadas, no Quadro Próprio de Pessoal da
Secretaria do Tribunal de Contas da UniAo, sete funções comissionadas
de Assessor, Símbolo FC-9.

Art. 32 O Quadro próprio de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Contas da união compreende os cargos de provimento. efetivo
e as funções' comissionadas, mantidos os atuais níveis de remuneraçl.o,
respeitada a iniciativa privativa nos termos do art. 73, cominado com
o art. 96, inciso lI, al.!nea "bIT, da constituição Federal ..

PROJETO DE LEI N!'. 2.770, DE 1997
(Do Tribunll de Contl' da Uniio)

Art. 6' L

Art. 42 Os caro .~ F

acordo com as disponiJ:-!
União e conforme diar
de até 1/5 (um quinto,

Art. 52 o TI
regulamentares necessál'"; à exec

Art•.70 Revogan.

-i'!fasília,
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SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art.96 - Compete privativamente:

II - ao Supremo Tribunál Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, ob
servado o disposto no Art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos

de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados; o

c) a criação ou exti"'lio do~ ....mais inferiores;
d) a alteração da r iivisão judiciárias;

LEI 8.4.0 DE 1992
r\ LEI ORGÂNICA DO TRI

BID<ru..- lJ)::. GuNTAS DA UNIÃO, E DÁ OU
TRAS PROVID~NCIAS.

TíTULO I
Natureza, Competência e Jurisdição

CAPíTULO I
Natureza e Competência

Art.l° - Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle ex
terno, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabe
lecida nesta Lei:

I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da
União e das entidades da administração indireta, incluídas as funda
ções e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregu
laridade de que resulte dano ao Erário;

11 - proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do Con
gresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas Comissões, à fisca
lização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
das unidades dos poderes da União e das demais entidades referidas
no inciso anterior;

III - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, nos termos do Art.36 desta Lei;

IV - acompanhar a arrecadljção da receita a cargo da União-e
das entidades referidas no inciso I deste artigo, mediante inspeções e
auditorias, ou por meio de demonstrativos próprios, na forma estabele
cida no Regimento Interno;

V - apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida no Re
gimento Interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qual
quer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituidas e mantidas pelo poder público federal, exçetuadas as nome
ações para cargo de provimentll em comissão, bein como a das con
cessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melho
rias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato

IX - aplicar aos responsáveiS as sanções previstas nos artigos
57 a 61 desta Lei;

X - elaborar e alterar seu Regimento Interno;
XI - eleger seu Presidente e seu Vice-Presidente, e dar-lhes

posse;
XII - conceder licença, férias e outros afastamentos aos minis

tros, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, de
pendendo de inspeção por junta médica a licença para tratamento de
saúde por prazo superior a seis meses;

XIII - propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos
dos ministros auditores e membros do Ministério Público junto ao
Tribunal;

XIV - organizar sua Secretaria, na fonna estabelecida no Regi
mento Interno, e prover-lhe os cargos e empregos observada a legisla
ção pertinente;

XV - propor ao Congresso Nacional a criação, transfonnação e
extinção de cargos, empregos e funções do Quadro de Pessoal de sua
Secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração;

XVI - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na fonna
prevista nos artigos 53 a 55 desta Lei;

XVII - decidir sobre consulta que lhe seja fonnulada por autori
dade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dis
positivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua com
petência, na fonna estabelecida no Regimento [nterno.

§ 1° - No julgamento de. cpntas e na fiscalização que lhe com
pete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legipmidade e a
economieidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes,
bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.

§ 2° - A resposta à consulta a que se refere o ineiso XVII deste
artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas
não do fato ou caso concreto.

§ 3° - Será parte essencial ilas decisões do Tribunal ou de suas
Câmaras: .

I - o relatório do Ministro Relator, de que constarão as conclu
sões da instrução (do Relatório da equipe de auditoria ou do técnico
responsável pela análise do processo, bem como do parecer das chefi
as imediatas, da Unidade Técnica), e do Ministério Público junto ao
Tribunal;

11 - fundamentação com que o Ministro Relator analisará as
questões de fato e de direito;

III - dispositivo com que o Ministro Relator decidirá sobre o
mérito do processo.

MENSAGEM NO Ol-GPj97
Brasilia, 19 de fevereiro de 1997.

Excelent1ssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Tenho a honra de submeter à apreciação do Poder Leglslativo,
por intermédio de Vossa Excelência, nos termos do art. 96, inciso 11,
alínea "b" c/c o art. 73 da Constituição da República Federativa do
Brasil, e ainda, com o art. 12, inciso xv, da Lei 02 8.443, de 16 de
julho de 1992 1 o anexo Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação de
cargos efetivos e de funções comissionadas na secretaria do Tribunal
d~ Contas da união e dá outras providéncias ll , acompanhado da EXposição
de Motivos que o justifica.

VI - efetuar, observada a legislação pertinente, o o cálculo'das
quotas referentes aos fundos de participação a que alude o parágrafo
único do Art.161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos
respectivos recursos;

VII - emitir, nos termos do § 2° do Art.33 da Constituição Fede
ral, parecer prévio sobre as contas do Governo de Território Federal,
no prazo de sessenta dias, a contar de seu recebimento, na forma esta
belecida no Regimento Interno;

VIII - representar ao poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados, indicando o ato inquinado e defmindo responsabili
dades, inclusive as de Ministro de Estado ou autoridade de nivel hie
rárquico equivalente;

Informo que o refG!rido projeto da Lei foi
unanimidade, pelo Plenário deste Tribunal, na Sessão
realizada em 29 de janeiro do corrente ano.

Respeitosamente I

""-e:: ---/0."
HOMERO SANTOS

Presidente

À Sua Excelência., o Senhor
Deputado Federal Ml:CHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Bras11ia, DF.

aprovado, por
Extraordinária
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Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional,

HOMERO SANTOS
Presidente

Altera a redaçao do art. 231 do Decreto-lei 02 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - C6digo Penal.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Código Penal em vigor, ínspirado nos costumes do final do

século xix e acontecimentos do início do século XX, dispõe somente

acerca do tráfico de mulheres para a prostituição.

Breve exame do Titulo VI do Código Penal, que cuida dos

crimes contra os costumes, leva à conclusão da necessidade de o legis

lador acompanhar o n"bno da atuaridade dos fatos. Não havia previsão no

passado das ações e atitudes que hoje são praticadas e se tradu7F>m pm

danos, principalmente para a infância e a juventude. mais suscetíveis às

ações corruptoras e manipuladoras dos adultos.

Há um desumano comércio de meninos, enviados para o

exterior com o objetivo de satisfazer a lascívia de uranistas pedófilos. As

sim, é manifesto o descompasso entre a realidade e o que prevê o Códi

go Penal em seu art. 231, que trata apenas de tráfico de mulheres.

Hoje, os traficantes enviam para o exterior, com o fito de se

prostituirem, não somente garotas, mas também garotos. Mandar para

fora do território nacional individuos do sexo masculino para se prostitui

rem, atualmente, constitui conduta não prevista no tipo do art. 231 do CP,

mesmo porque o nome do crime é clarissimo: "Tráfico de Muiheres".

A exposição de garotos a quadrilhas de traficantes, cujas

ações .geram maleflcios irreversiveis para seres em desenvolvimento,

não pode continuar tendo a guarida de um vazio legal. A resposta para

tais quadrilhas previsa ter correspondência com o mal causado pelo tráfi

co de meninos para a prostituição, não podendo continuar da fonna que

se encontra, apenas porque taHenômeno era impensável para o legisla

dor que atuava sob o influxo dO$ costumes do início do século XX.

Necessária se faz a modificação do tipo penal previsto no ar

tigo 231 do Código Penal que prevê só a mulher como sujeito passivo do

crime de tráfico intemacional para a prostituição.

A lacuna carece ser reparada, fazendo o tipo penal referência

a tráfico de pe;;soas, que são todos os seres humanos e não simples

mente as mulheres, porquanto isso representa sintonia c,Qm os fatos atu

ais. Além disso, Q Brasil quando ratificou ª Convencão~ Repres

são do Tráfico de Pessoas .!! Lenocínio. comprometeu-se ª proteger

!:!! vítimas destes crimes. independentemente do~ ª .9!!.!! pertan

~.

"Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacio

nal, de pessoa que nele venha exercer a prostituição, ou a saida de pes

soa que vá exercê-Ia no estrangeiro:

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§ 1° - Se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1°do art. 227.

Pena - Reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 2" - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude,

a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos.

§ 3" - se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se tam

bém a multa."

Brasília, 19 de fevereiro de 1997.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 02-GP/97

A despesa mensal com o provimento de 150 cargos de Analista
de Finanças e Controle Externo . importará em um acréscimo de R$
458.054,40 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cinqüenta e quatro
reais e quarenta centavos). que representa, em média, um adicional de
2,4% sobre a folha de pessoaL

Tenho a honra de submeter à apreciação do Poder Legislativo o
anexo projeto de Lei qu@ "Dispõe sobre a criação de cargos efetivos e
de funções comissionadas na Secretaria do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências H •

Convém salientar que a criação de cargos ora pretendida já
constituía uma das pretensões constantes da proposta do Tribunal de
Contas da União para o Plano Plurianual 1996/1999, figurando no tópico
"Situação Desejada", para melhor atender às suas atribuições,· mantidas
e elastecidas, pela Constituição da Repúbli~a Federativa do Brasil.

Registre-se que as atividades do Tribunal, após a
Constituição de 1988, foram bastante incrementadas, contando, hoje, em
todo o Brasil, com apenas 1.025 auditores de nível superior, m1mero
esse insuficiente para atender à referida demanda.

Outro ponto a salientar, que - também justifica a medida ora
alvitrada de criação de cargos, assenta-se no aumento das atribuiçóes
do Tribunal de Contas da União com a aplicação da Lei n2 8.730, de
10.11.1993, que "Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e
rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos poderes
Executivo, Legislativo e .Judiciário, e dá outras providências. 11

Assim, o quantitativo de cargos efetivos deste Tribunal
encontra-se incompatível com o volume das t . - ..... i O'~ q pela norma
constitucional e legislação superveniente.

Registre-se, tainbém, que estudos já real..... 'orte de
Contas apontam um. mlmero bem maior de cargos necessaJ. a o seu
bom desempenho. No entanto, atento aos programas de governo de
racionalizar e minimizar os gastos pl1blicos, propõe-se a criação de
cerca de 1/4 das necessidades atuais, a serem providos até 1/5 a cada
ano, após a sanção do projeto de lei em referimcia.

Como bem sabem Vossas Excelências, o Congresso Nacional, nos
últimos anos, tem requerido, com bastante freqüência, o auxilio do
Tribunal de Contas da União para a realização de inspeções e
auditorias, bem como tem requisitado seus servidores para prestar
assessoramento às suas Comissões Técnicas e de Inquérito e a
identificação e o acompanhamento das obras paralisadas.

Sua jurisdição, por força do disposto no art. 71, inciso VI,
da Constituição Federa!, alcança, também, os 26 Estados da Federação,
o Distrito Federal e os 5.506 municípios brasileiros.

Estão hoje jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União:
1. 782 unidades da administração direta, 578 autarquias, 207 serviços
sociais autõnomos, 187 empresas, 80 fundos, 62 fundações e 14 órgãos
autônomos.

PROJETO DE LEI No!! 2.773, DE 1997
(Do Sr. Silvio Pessoa)

Importante enfatizar-se que o provimento dos referidos cargos
condiciona-se às disponibilidades orçamentárias e ao que dispuser a
Lei de Diretrizes orçamentárias.

Trata, também, o referido projeto de lei da criação de.. sgte
funções comissionadas de Assessor, Simbolo FC-9, para atender o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.

Com Slsta medida, espera o Tribunal de Contas da União melhor
aparelhar-se para o desempenho das atribuições que lhe foram cometidas
pela Constituição Federal, bem como para poder prestar o auxilio ao
Congresso Nacional, costumeiramente requerido pelo Parlamento,
esperando, assim, poder contar com o apoio e a colaboração de Vossas
Excelências para a aprovação do projet~ de Lei ,anexo.

Respei tosament12,

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.807, DE 19961

As razões expostas apontam a necessidade urgente da nova

redação do art. 231 do Código Penal.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 231 cfb ~ecreto Lei n° 2.848, de 7 de de-

zembro de 1940 passa a vigorar com a seguinte alteração:

Brasili~ 20 ~~ feve~eiro di 1997.

-.'. (,.~., ~,
Silvio Pessoa
Deputado Federa - PMDB/PE
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código PenaL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO VI
Dos Crimes Contra os Costumes

CAPÍTULO V
Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres

- Tráfico de mulheres
Art. 231 - Promover ou fllcilitar a entrada, no território nacio

nal, de mulher que nele venha ex~rcer a prostituição, ou a saída de
mulher que vá exercê-la no estrangeiro:

Pena - reclusão, de 3 (três) a S (oito) anos.
§ 1° - Se ocorre qualquer das hipóteses do § I do ART.227:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 2° - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a

pena é de reclusão, de 5 (cinco) a"12 (doze) anos, além da pena cor
respondente à violência.

§ 3° - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se tam
bémmulta.

PROJETO DE LEI N~ 2.776, DE 1997
(Do Sr. João Paulo)

Modifica o § 42 do art. 121 do Decreto-lei 02 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 483, DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O § 4' do art. 121 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de.

dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 121 .

§ ,. >o••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§~~ .

§ 3' .

§ 4° No homicídio culposo. a pena é aumentada de um

terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de

profissão, arte ou ofirno, de atropelamento ou acidente de trânsito,

ou se o agente deDal de prestar imediato socorro à vitima, não

procura diminuir as oJnseqüências do seu ato, ou foge para evitar

prisão em flagrante Sendo doloso o homicidio, a pena é

aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pessoa

menor de 14 (catorze anos),"

§ 5' ,. ,. ..

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar! 30 Revogam-se JS disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A cada dia, no Brasil, aumentam os acidentes de trànsito com

vítimas. Os atropelamentos são constantes, dizimando pessoas inocentes a cada dia.

Motoristas em alta velocidade e, na maioria das vezes,

embriagados, sobem calçadas e matam homens idosos., mulheres e crianças com suas
máquinas assllSsinas

o resultado de tudo isso ea impunidade. Esses assassinos pagam

fiança e são libertos, Como a pena mínima no honúcídio culposo é de um ano, esses casos

acabam sendo julgados nos juizados especiais criminais. onde penas alternativas brandas.

mansas. são aplicadas em beneficio do assassino motorizado. A impunidade toma-se um

verdadeiro incentivo aos motoristas desequilibrados, que usam seus veículos como fonna

de auto-afinnação.

É necessário que se atualize a legislação a fim de proteger os

pedestres contra esses loucos do volante.. Apesar de diversas campanhas educativas levadas

ao ar, os homicidas causados por atropelamento continuam engrossando as tristes

~estatísticas. Se a punição não tem surtido efeito~ deve·se lançar mão da sanção, da punição,

para que a vida humana seja respeitada e protegida.

Nesse sentido, esta proposição altera o § 4' do art. 121 do Código

Penal, contemplando como hipótese de aumento de pena do crime culposo o fato de'

resultar de atropelamento ou acidente de trânsito. Esperamos com esta medid1. legislativa

conter a fiíria dos motoristas assassinos que ceifam dezen~ centenas., milhares de vidas

inocentes a cada ano no Brasil.

Diante dessas ponderações, conclamo meus ilustres Pares à

aprovação deste Projeto de Lei.

,",..'"-~,~ ""
De~o~uLO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTÚDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código PenaL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida

- Homicídio simples
Art. 121 - Matar alguém:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.
- Caso de diminuição de pena

§ 1° - Se o agente COmete o crime impelido por motivo de rele
vante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a
pena de um sexto a um terço.

- Homicídio qualificado
§ 2° - Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro

motivo torpe;
11 - por motivo fútil;
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III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura
ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo
comum;

IV - à traição, de emboscada, oU mediante dissimulação ou ou
tro recurso que dificulte ou tome impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

- Homicídio culposo
§ 3° - Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
- Aumento de pena
§ 4° - No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço,

se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte
ou oficio, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de
um terço, se o crime é praticado..contra pessoa menor de 14 (catorze)
anos.

• § 4'com redação determinada pela Lei número 8.069, de 13 deJulho de 1990.

§ 5° - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar
de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio
agente de forma tão grave que a sanção penal se tome desnecessária.

• § 5' acrescentado pela lei número 6.416, de 24 de maio de 1977.

PROJETO DE LEI N° 2.777, DE 1997
(Do Sr. João Paulo CuDha)

Suprime o parágrãfc único do art. l06 da Lei nQ 4.737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 688, DE 1995)

.O Co!1gresso Nacional decreta:

Art. l° Suprima-se o Parágrafo Único do Artigo 106 da Lei
4.737/65.

Art. 2° Esta Lei entra el)1 Vígór na daril de suá publicação.

Art. 3° Revog=-se = contrário.

mSTmCAçÃO

O p;esente Projeto de lei visa suprir-dísp6síçãó do Código
Eleitoral. brasileiro, que considera válido, para fins de detehninação do'
quociente eleitoral para as eleições proporcionais, os votos em branco. .

A disposição, cuja supressão é ora sugeridá, é contráriii à'
Comstituíção Federal (Art. 77, § 2"), que excluí os votos = bfa!lco do cáIcurlo
para fms de maioria absoluta. . .

O presente Projeto de Lei fund=enta-se nos cnsío=entos,
em anexo, de Xavier de Albuquerque, em "Inconstitucionalidade do çôl)1puto
dos Votos em Branco nas Eleições Proporcionais", publicado na Revista de
Informação Legislativa, a 28 n° 112, outldez. 1991, do Senado Federal e
Carlos Ayres Brito, = "O aproveitamento do voto = branco para o fim de
determíoação de quociente eleitoral, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1966, orgs.
Carlos Mario da Silva vellosos e Carmem Lúcia Antunes Rocha, pàg 12311 32.
que sllo íotegralmente adotdos. fazendso parte da presente justificativa .

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

CONsrITUlçÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1918

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULorr
Do Ppder~utívo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 71: A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Repú
blica realizar-se-á, simultaneamente, noventa dias antes do término do
mandato presidencial vigente.

§ 1° A eleição do Presidente da República importará a do Vice
Presidente com ele registrado.

§ 2° Será considerado eleito Presidente o candidato que, regis
trado por. partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não
computados os em branco e os nulos.

LEI N° 4737 DE 15 DE JULHO DE 1965

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL.

.........................................................................................,; .

PARTE QUARTA
o.sE~ições

TÍTUWI
»O SiSlielD2 Eleitoral

········_·· ······..········..········C'APffüLõw·····..······ .
Da Representação Proporcional

..............................._ _ _ -
Art. 106 - Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o nú

mero de votos válidos apUrados pelo de lugares a preencher em cada
circunscrição eleitoral, d.esprezada a fração se igual ou inferior a
meio. equivalente a um, se superior.

Parágrqfo único. Contam-se'como válidos os votos em bran
co para determinação do quociente eleitoral.
...............................u ô : .

PROJETO DE LEI N° 2.779, DE 1997
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Proíbe a utilização do fumo no interior de aeronaves em vOos
domésticos, em todo o territ6rio brasileiro. '

(AS COMISSõES DE VIAÇJl.O E TRANSPORTES; DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO DE JUSTIÇA E DE REDAÇJl.O (ART. 54) _
ART. 24, lI) .
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oCongresso Nacional decreta:

Art. l' É proibido fumar no interior de aeronaves de empresas

nacionais, durante vôos domésticos, em todo o território brasileiro.

§. l' A proibição de que trata o caput deve vigorar em toda a área

da aeronave, desde o embarque até a chegada e desembarque DO aeroporto de destino do

passageiro.
§ 2 • As empresas poderão providenciar aoS seus passageiros que

desembarquem momentaneamente, durante escalas do vôo, para que possam fazer uso de

seus instrumentos fumigenos em loca1apropriado fora da aeronave.

Art. 2C As cbmpanhias aéreas são responsáveis por manterem

avisados seus passageiros a respeito do conteúdo desta Lei, por meio de avisos colocados

em locais privilegiados do aeroporto e da aeronave, alertando-os quando da compra do

bilhete e durante toda a duração do vôo.

Art. 3'.0 não cumprimento dos dispositivos desta Lei sujeitará os

infratores ao pagamento de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)

Art. 4' O Departamento de Aviação Civil - DAC

responsabilizar-se-á pela fiscalização do que estabelece esta Lei, devendo, para tanto,

cadastrar as tripulações das várias companhias aéreas que deverão estar encarreg(ldas da

aplicacão das multas aos infratores.

Art. 5' O montante arrecadado com as !"u1tas deverá ser destinado

a campanhas publicitárias que advirtam sobre os maleficios causados pelos componentes
do tabaco, alertando seus usuários quanto ao perigo na continuidade de seu hábito.

Art. 6" O DAC responsabilizar-se-á pela regulamentação desta

Lei, estabelecendo, entre outras prescrições, as penalidades a que ficarão sujeitas as

companhias aéreas e suas tripulações, caso descumpram os dispositivos a elas atribuídos.

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8' Revogam-se as dIsposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

São amplamente coubecidas as estatisticas que relacionam os

óbitos por diversos tipos de doenças ao hábito de fumar de considerável parecia de nossa

população. Exatamente porque as causas do uso do fumo têm alcançado proporções que.

atentam contra a saúde pública, vários países têm tomado medidas paliativas ou

definitivas que contenham a prática do tabagismo que, hoje, envolve cerca de 1 hilhão de

passoas em todo o mundo.

Além dos dIrnos causados aos fumantes, as, pesquisas têm

avançado em estudos que apontam prejuízos irreversíveis aos chamados "fumantes
passivos", Por cansa da divulgação desses dados e da tomada de consciência por parte

deste contingente de fumantes compulsórios, diversos países têm adotado providências

cada vez mais restritivas ao uso do~, definindo locais adequados para a prática do

tabagismo ou mesmo proibindo ·teminantemente este háhito em.locais insufici~te""nte

arejados. Este é o caso, ao nosso ver" das aeronaves, compartunentos hermetIcam~
fechados qUe';;nPõS5ibilitam a disPersão da fumaça e sujeitam seus passageiros a um

estado de confinamento que certamente aumenta ao máximo O potencial das

codseqQências negativas causadas pela fumaça dos cigarros ou semelhantes.

Avaliamos, assim, q.ue a divisão de ambientes para fumantes e não

fumantes, adotada com sucesso em locais que pennitem a dispersão da fumaça, casos dos

restaurantes, áreas públicas e locais de trabalho, não surte efeito algum quando aplicada

para as aeronaves, embora seja o sistema atnalmente admitido.

Destarte, por enteodellDos ser esta irticiativa capaz de preservar as

condições de saúde de contingente significativo da população qJJC optou por não fumar e

de minimizar os efeitos negativos do tabaco nos fumantes, por diminuir a intensidade de

seu consumo, submetemos esta proposição à apreciação dos ilustres parlamentares,

aguardIrndo seu apoio e aprovação.

Sala das Sessões, em;Dde 0} de 1997.

PROJETO DE LEI N° 2.780, DE 1997
(Do Sr. Murilo Domingos)

Dispõe sobre o valor da cota do salário-família para os
trabalhadores urbanos e rurais.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 153, DE 1995)

o Congresso NaJ::i,!na1 decreta:

Art. I' O art. 66 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991 passa a

vigorar com a segninte redação:

"Art 66. O valor da cota do salário-familia por filho
ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos
de idade ou inválido de qualquer idade, é de:

I - R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos), para o
segurado com remuneração mensal não superior a R$
224,00 (duzentos e vinte e quatro reais);

II - R$ 8,96 (oito reais e noventa e seis centavos),
para o segurado com remuneração mensal de R$
224,OI(duzentos e vinte e quatro reais e um centavo) a R$
448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais);

rn - R$ 6,72 (seis reais e setenta e dois centavos),
para o segurado com remuneração mensal de R$ 448,01
(quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo) a R$
672,QO (seiscentos e setenta e dl>is reais).

Parágrafo único. As coU!" do salário-familia serão
pagas até o limite de 3 (três) dependentes porsegur,ldo."

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, em seu artigo 7", inciso XII prevê o

pagamento do salário família a todos os dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais.

o legislaqor ordinário, todavia. estabeleceu wna seletividade no

pagamento deste beneficio previdenciário. Assim sendo, os valores hoje vigentes da cota
do salário--família são os seguintes:

trabalhadores rurais e urbanos com salários até R$ 287,27: cota no
valor de R$ 7,66;

- trabalhadores rurais e urbanos com salários acima de R$ 287;27:
cota no valor de R$ 0,15,

Diante do exposto, verifica-se que esmo sendo pagas quantias

irrisórias aos trabalhadores de maior renda, as quais nada influenciam no seu poder

aquisitivo, mas somente oneram os contra-cheques com lançamentos anti..econômicos. Por

outro lado, os trabalhadores de baixa renda que efetivamente delas necessitam 'para

melhor sustentar a sua família ficam prejudicados, pois os recursos disponíveis não são

suficientes para o pagamento de cotas mais elevadas.

Tendo em vista que esta Casa aprovou a PEC n' 33/95, que

"modifica o sistema de previdência social, estabelece nomas de transição e dá 'outras

providências", na qual propõe-se a alteração do disposto no art 7°, inciso XII,. para

pemitir que o salário-família seja pago apenas em razão do dependente do trabalhador de

baixa renc:la, o projeto de lei que ora apresentamos vai justamente ao encontro da proposta

constitucional, ao prever a concentração do pagamento deste beneficio para os

trabalhadores de baixa renda.

Ressalte-se que a atnalização do valor deste beneficio será feita de
acordo ~om o reajuste dos demais beneficios previdenciáriosJ confonne previsto na Lei nO
8.213, de 24 de julbo de 1991.

Finalmente, cabe acrescentar que estamos limitando o pagamento

da cota do salário-família a três dependentes por trabalhador, procurando, com isto, evitar _
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não só uma eventual prolifernção anormal de dependentes, como também o aumento na
despesa com este beneficio.

PROJETO DE LEI N° 2.78], DE ]997
(Do Sr. Odelmo Leão)

Por todo exposto, e tendo em vista a relevância de matéria,
contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste nosso projeto de lei.

Isenta do imposto sobre produtos industrializados
veículos automóveis adquiridos por representantes
autõnomos e dá outras providências.

(IPI), os
comerciais

rz.·V
Sala das Sessões, elI\?li.de I - de 1997. (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.863, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Deputado MURILO DOMINGOS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEJ\AÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO Il
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

- h •••••••••• ~••••••••••••••••••••••••••• ••••• .

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de Sua condição social:

XII- salário-família para os seus dependentes;

LEI N" 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFíCIOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

, Art. J!L~ic~m isentos d~ impo!t? sobre produtos industrializados ( IPI), os
veICulas autom..ov~lS de passageiros, mOVidos a álcool, de fabricação nacional, de até
127..HP de potencl3 bruta ( SAE ), Quando adquiridos por representantes comerciais
autQnomos e destinados a uso exclusivo cOm suas atividades específicas.

. § I!l' Fica :llsegura(\:a a manutenção e utilização do crédito relativo SI matérias~
pnrnas, produtos intermediários e material de embalagens, empregados nos produtos
de que trata este artigo.

§ 29, • O incentivo fistal previsto nesta lei só pode ser DJurroído pelo
beneficiário de três em três ano!, contados da data da aquisição.

!'-~ lS!,. A isenção será reconhecida pelo Ministério da Fazenda, após: veriticar
a condlçao de representante comercial autônomo do adquirente..

Art. 3.2. •A alienação do veículo a pessoa que não preencha a condição de que
t~t~ o art. ~o, antes do decurso de três an05, contados do dia da sua aquisição,
sUjeitará o alienante ao pagamento do imposto dispensado e demaÍl cominações legais
inclusive de caráter penal, previstu na legislação própria. '

Art. 4.2.. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

ArtS.q. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos
financeiros a partir do primeiro dia do exercício subseqüente. '

Art 6,!2 RevogamRsc as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

. Os mot~ristu'p.~fissionais•autônomos ( taxistas) gozam de isenção do IPI
reJatlVa?tcntc a aqulJIÇ&o de velculos automóveis destinados ao transporte de
passa.gel.ro! (. 'túis 11) • O principal motivo para o beneficio e que o automóvel
~OD~titlll um lostrumento de trabalho nas mãos de tais profissionais. De fato, não se
lustlílta onerar com elevados impostos veiculos que, peJa finalidade de uso
representam na verdade um bem de capital. Pode--se considerar que representan:
papel análogo ao de uma máquina para a fábrica. (Lei No 8.199, de 1991, revigorada
pela Lei No 8.843, de 1994)

Ora, em situação semelhante encont,ram~se os. representantes comerciais
autônomos, os quais para bem desempenhar suas atividades drpedem de um veículo
automóvel, dadas as distâncias que têm de percorrer para comercializar as
mercadori2s. São eles que, em trabalho diário e estafante, fazem a ligação entre as
indústrias e Oi .comercíantes, contribuindo para fazer circular a produção nacional
Esses proHssionais de vendas encontram no veículo automóvel um instrumento de
trabalho nece5sário e imprescindível. .

A vista do exposto, por se tratar de medida de grande alcance social, alem de
dar um grande impulso na reativação do PROALCOOL, solicitamos o apoio dos
nobres Cong.....lstas para aprovaçio do presente projeto de lei.

Tendo em vista., pois, o precedente que beneficia os "taxistas", e considerado
meritório igual beneficio a favor dos representantes comerciais, propomos a concessão
da isenção do IPI para os veículos automóveis por eles adquiridos.

No sentido de compatibilizar a medida ora proposta. com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, no que diz respeito às restrições sobre renúncia de receita, no ano
orçamentário em curso, propomos que a lei só produza efeitos financeiros no ano
seguinte ao de sua publicação:

.....................................................................................................; ....,.....

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos. Beneficios

SUBSEÇÃO VI
Do Salário-Família SaIa das Sessões, em de de 1997

Art. 66 - O valor da cota do salário-família por filho ou equipa
rado de qualquer condiçã.o, até 14 (quatorze) anos de idade ou inváli
do de qualquer idade é de:

I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros), para
o segurado com remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00
(cinqüenta e um mil cruzeiros);

11 - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado
com remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um
mil cruzeiros).

/~LI'.ía!lmo Leão
Autor

"\.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N~ 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991

Concede ÍsençiIo do Imposto sobre Pro·
dutos Industrializados {[PII na aquÍsiçlfo
de automóveis para. utilizsÇJ!o no transporte
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Dispõe sobre a regu1amentaçao da profissao de Terapeuta
Holístico e dá outras providências. Conselho Federal;

autónomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficJimda física e
aos destiruJdo5 ao transporte escolar. e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
Art. I? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Indus·

trializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação na·
cional de até 127 HP de potência bruta (SAE) quando adquiri·
dos por:

I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta· lei. exerçam comprovadamente em veículo de sua proprie·
dade a atividade de condutor autônomo de passageiros, na con
dição de titular de autorização, permissão ou concessão do po·
der concedente e que destinem o automóvel à utilização na cate
goria de aluguel (táxi);

II - motoristas profissionais autônomos titulares de auto
rização, permissão ou concessão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi). impedidos de conti·
nuar exercendo essa atividade em virtude de destruição comple
ta, furto ou roubo do veiculo, desde que destinem o veículo ad·
quirido à utilização na categoria dE: aluguel (táxi); .

III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na ca·
tegoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à
utilização nessa atividade;

IV - (Vetado).
Parágrafo único, (Vetado),

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

LEI N? 8.843, DE 10 DE JANEIRO DE 1994

Revigora a Lei D~ 8.1!J911I, de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
Art. I?' É revigorada até 31 de dezembro de 1994 a Lei n?

8.199, de 28 de junho de 1991.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1994; 173? da Independência e

106? da República.

ITAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso

LEI N? 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Disp(;e sobre isençAo do Imposto sobre
Produtos Industrializados fIPD n. aqui5i
çAo de automóveis pan utilizat;Ao no tran_·
porU! .aut6nomo de PIUISlJgeÍrOS. bem como
por pessoas portadoru de deúciêncú. física
e a08 destinados 40 transporte ImcoJar. tt dá
outras providllJCias.

Art. 10. Revogam-se as Leis n?s 8.199, de 1991, e 8.843, de
1994.

PROJETO DE LEI N~ 2.783, DE 1997
(Do Sr. José de Abreu)

o Congresso Nãcional decreta:

Ar!. I', Terapia Hollstica é uma proposta predominantemente

preventiva, onde o que se busca é o equilíbrio COTpÓreo-psiquico-social por meio de

estImulos os mais naturais possíveis para que sejam despertos os próprios recursos do

cliente. almejando a auto-hannonização ~la ampliação da consciência.

Ar!. 2', As funções do Terapeuta Holístico, que podem ser

realizadas em consultórios particulares, clínicas em geral. serviços públicos, empresas e,

inclusive, à domicílio, consistem em:

I - proceder o estudo e a análise do cliente. realizados sempre sob

o paradigma holístico. a fim de promover a otimização da qualidade de vida

estabelecendo com ele um processo interativo, levando-o ao autoconhecimento e à

mudanças em várias áreas, sendo as mais comuns: comportamento, elaboração da

realidade elou preocupações com a mesma, incremento na capacidade de ser

bem·sucedido nas sítuações da vida (aumento máximo das oportunidades e minimização

das condições adve=s), além de conhecimento e habilidade para a tomada de deCISÕes;

II . avaliar os desequilíbrios energéticos, SllJlS predisposições e

possíveis conseqüências;

11I • promover a catalisação da tendênCia natural ao auto

equilíbrio, facilítando-a pela aplicação de uma somatória de terapêuticas de abordagem

hollstiea, como objetivo de transmutar a desannonia eu autoconhecimento, podendo,

inclusive, fazer uso de instrumentos e ~uipamentos não agressivos, além de produtos cuja

comercialização seja livre;

IV - orientar seus clientes através de acensd.hamento profissional;

V - promover a otimização d;t qualidade de vida e a maximização

do potencial de cada cliente;

VI - exercer o magisterio nas disciplinas de fonnação

profissional:

Art 2°. O exercício profissional como Terapeuta HolíslIco

somente será pennitido aos indivíduos e instituições rcgístrados e em dia com as suas

obrigações nos Conselhos Regionais de Terapia Holística e portadores de certificados ou

diplomas da área, reconhecidos pelos órgãos competentes do Ministério da Educação ou,

no caso da inexistência destes na Unidade da Federação do requerente, reconhecidos pelo

órgão federal de fiscalização da classe.
Parágrafo Único: Os cargos de Terapeuta Holistico no serviço

público e na economia priv~ quer como profissão liberal, quer como assalariado, só

poderão ser exercidos por profissionais legalmente habilitados nos parámetros desta lei e

em dia com suas obrigações perante o órgão regional de fiscalízação da classe,

Art 3° A fiscalização do exercício da profissão de Terapeuta

Holístico compete ao Conselho Federal de Terapia Holística e aos Conselhos Regionais.de

Terapia Holística os quais ficam criados pela presente lei.

Parágrafo Único· Os membros do Conselho Federal de Terapia

Holistiea, autarquia criada por esta lei, que exercerão, a partir da promulgação da mesma,

o primeiro mandato de 03 anos, serão os da diretoria atualmente eleita para. o exercicio

destas funções no já existente 'Conselho Federal Terapia (registrado no CGC sob n',

0\.080.937/0001-87),
Ar! 4' Ao Conselho Federal compete, especialmente:

1- Elaborar o ~u regimento interno,

lI- Criar os Cônselhos Regionais;

III - Fixar as contribuições, emolumentos, multas aplicáveIS c

forma de sanções, tanto pelo Conselho Federal, quanto 1\"19s Conselhos Regionais;

IV - Avaliar O preenchimento dos requisitos para a aceitação de

registros como Tempeuta Holístico e. em conjunto com os órgãos competentes do

Mmistério da Educação, para reconhecimento de cursos da arca;

V - Definir quai~ os requisitos necessários para possibilitar ao

Terapeuta Holístíco o exercício ou não de cada uma das diversas especialidades

tern.pêuticas; e

VI - Deliberar sobre os casos omissos.

Ar! 5' Aos Conselhos Regionais compete em especial:

I - Elaborar seu regimento interno, sujeito fi aprovàção do

II - Decidir sobre os pedidos de registro dos Terapeutas Holísticos

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTIlAÇAO E SERVIÇO PllBLICO; E epessoasjuridicas;
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11) m-Organizar e manter o registro profissional;
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IV - Expedir as carteiras profissionais,
Art 6° A inscrição como Terapeuta Holístico será feita no

Conselho Regional de Terapia Holistica (CRTH) mais próximo de sua área de atuação ou

diretamente ao Conselho Federal, e obedecerá aos seguintes critérios:
I - O requerente solicitará uma carteira de CRTH provisória,

válida por seis meses;
fi - Para receber o CRTH definitivo, o Terapeuta Holístico deverá

apresentar:

a) registro como profissional autônomo, ou empresa. ou carteira

profissional, espeCifico jlara as técnicas q~e utilize;'

b) comprovação de notável saber nas técnicas às quais reivindIque

o reconhecimento por meio de apresentação de diplomas da área reconhecidos pelos

órgãos competentes do Ministério da Educação;
c} caso inexistam cursos nos critérios estabeleéidos pelo item

anterior .ia Unidade da Federação do requerente, o mesmo deverá comprovar o seu

notável saber pela ennega de trabalhos escritos ou teses sobre cada técnica requerida os

quais serão avaliados pelo Conselho, podendo ser aceitos ou' não, ou, ainda, pela

apresentação de cenificados de conclusão de cursos livres reconhecidos por resolução do

Conselho Federal de Terapia Holistica;
d) estarão dispensados do preenchimento dos requisitos antenores

os Terapeutas Holisticos que comprovarem, junto ao C~n:elhó fiscalizador da classe, ~

exercido profissional por período igualou supcrior a ~\e:o anos e que antecedam a
poblicação' desta lei e os ponadores de conificado de conclusão de curso realizado no

exterior e reconhecido no Brasil, de acordo com a legislação em vigor;
d) apresentação de ates~dos de sanidade mental e de

antecedentes, emitidos por autoridades competentes.
m- Aqueles que não cumprirem as exigencias no prazo estipulado

pelo item I, terlo suas inscrições nos CRTHs, bem como o exercício profissional,

suspensos até que Ofaçam, ficando, ainda, sujeitos a outras sanções a serem definidas pelo

Conselho Federal de TeraPias Holísticas.

Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogalll-se as disposições em contráiio~

JUSTIFICAÇÃO

A profunda eficácia das práticas milenares como fonoa de terapia,

além do seu baixo custo, fez com que a Organização Mundial da Saúde, em 1962,

realizasse um encontro mundial em Alma Ata. Neste encontro, as pesquisas e resultados

apresentados sobre tais Terapias foram tão favoráveis que evidenciou-se que eram ótimas

"altemaiivastt às terapêuticas acadêmicas..,
Desde a Declaração de Ahna Ata (1962) a ONU reconhece a

validade de tais terapias, exigindo dos países membros que el,!" sejam colocadas, à
disp05ição da população. Em cumprimento a esta exig!ncià, diversas nações como a

Índia, China, CEI (ex-URSS), Cuba e Colômbia, denne outras, resgataram suas práticas

tradicionais,. as qnais tomaram-se complementare's, às terapêuticas acadêmicas,

beneficiando, a bai~o custo, toda a poP\llação.
A terapias' alternativas, tamPém c1Üunadas de holísticas por sua

abordagem global do ser humano, estão diretamente rela~io";das com a Saúde, razão 'pela

qual é imperativa e de interesse social .. 'sua regulamentação. O exercicio profissiom:l

~ área também precisa regulamentado e fiscalizado pois emhora somente se utilize de

práticas não agressivas é necessário que o praticante tenha fonnação e qualificação para

exercê-Ias. A atividade do Terapeuta Holistico exige fOnna~,?~aCadêmica especifica, seja

de nivel técnico ou de nivel superior. \\\ \

Entretanto, os órgãos competentes vêm se ausen~do nesta

questão sob a alegação de que falta a lei que regulamente a profissão. Existe o agravante

de que o Direito Constitucional fundamental de "livre exercício proflssional'l estar sendo

sistematicamente negado aos Terapeutas Hollsticos em todo o Brasil. Isso ecomprovado

pela multiplicação dos casos em que profissionais desta área são pressionados por órgãos

públicos que, desorientados, fecham seus consultórios alegando que não poderiam

trabalhar, pois não há lei que regulamenta a profissão. Até mesmo a simples obtenção de

um registro profissional como autônomo, ou a obtenção de um alvará, é penoso para o
Terapeuta Hollstico, pois os órgãos públicos carecem dos parãmetros de uma lei

regulamentadora. Ou seja, no caso da Terapia Holistica, paradoxalmente, ao invés de levar

o profissional "ó perda da liberdade", somente a regulamentação por lei federal é que

possibilitará a garnntia de seu direito de exercicio profissional.
Se. até hoje, a população brasileira não tem ao seu dispor, em

todos os postos de saúde, técnicas como acupuntura, fitoterapia, terapia floral e derivadas

- o que baratearia, inclusive, as despesas de tratamento - se isto não ocorre, é devido à

ausência de lei de regulamentação da profissão, pois os órgãos governamentais ficam sem

poder implementar este tiPQ de serviços. As entidades locais não sabem como proceder

nestes casos ti não encontram regu1amentação adequada.

No toCante aos possiveis conflitos entre profissões já

regulamentadas, o fato é que estes já ocorrem há muito tempo e a única solução capaz de

por fim a estas dispotas é justamente a regu1amentaçã~, pois, só assim, é que os direitos e

deveres de cada área estarIo bem definidos, evitando as controvérsias.
Com a regulamentação, não somente esta área profissional selá

beneficiada mas também a população que necessita de cuidados pois o Terapeuta

Holístico poderá trabalhar lado a lado às demais profissões já estabelecidas,

complementando o serviço público de Saúde.
Outro fator, de implicações internacionais, que toma urgente a

aprovação deste projeto de regu1amentação profissional é o MERCOSUL, qtie precisa

encontrar na legislação brasileÍ1ll a equiparação dos profissionais Terapeutas Hollsticos da

América do Sul.

A aprovação deste Projeto de Lei, que conta como apoio integral

dos órglos re~esentativos da categoria, colocará um fim a todas as dissonãncias e lacunas

acima descritas, favorecendo, em especial, a própria população brasileÍ1ll que será

finalmente atendida em seu direito constitucional de optar por mais esta fonna de

tratamento.
A regulamentação profissional vai pennitir um maior controle do

exercicio das práticas chamadas de "alternativas", tanto to árnbito interno dos próprios
profissionais da área-qUãnto no que refere-se a atuação dos órgãos públicoS fiscalizadores,

dando maior legitimidade aos serviços e conftança à popo\ação usuám.

Pela importincia que as práticas e... terapias holisticas têm para a

população - por sua eficácia, baixo custo e segurança - e, por tratar-se de questlo que

envolve a saúde da coletividade como funçio do Estaoo e, ainda, p'or todos os outros

motivos acima expostos, acreditamos que este Projeto de Lei tem efetiva relevilncia social.
Nesse sentido, conclamamos os ilustres colegas Depotados desta Casa à sua apreciação e
aprovação.

PROJETO DE LEI N~ 2.785, DE 1997
(Do Ministério Público da União)

Cria cargos de Procurador da Repüblica, na carreira do
Ministério Público Federal.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E' SERVIÇO, POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E ~USTlÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI}

O Congresso Nacional decreta:

M 10
- Ficam criados 304 (trezentos e quatro) cargos de

Procurador da República, na Carre~ do Ministério Público Federal.

Parágrafo único- - Os cargos de Procuradores da República

serão providos por nomeação, mediante concurso público, nos termos do

artigo 93, li, da Constituição Federal e da Lei Complementar nO 75, de 20 de

maio de 1993.

Art. 2° - As despesas decorrentes desta leI correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público Federal.

Art. 3° - Esta I.ei entrará em vigor na data de sua publicação.

M 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Os cargos da Carreira do Ministério Público Federal

tradicionalmente guardam correlação, em termos numéricos, com os cargos

do Poder Judiciário da União, perante o qual atua.

Assim é que existem 46 cargos de Subprocurador

Geral da República, em correspondéncia ao número de Ministros dos

Tribunais Superiores em que se dá a atuação institucional (11 no Supremo

Tribunal Federal, 33 no Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas do Tribunal

Superior Eleitoral).

Para oficiar perante as Tribunais Regionais Federais,

que cantam com 101 Jüizes, foram criados cargos em número equivalente,

sendo 74 pela Lei Complementar nO 75193 (art. 269) e 27 pela Lei nO

8.721/93.

Essa simetria numérica, minima para as atividades

institucionais do Ministério Público Federal, não se verifica, no entanto, em

relação à Justiça Federal de Primeira Instância, perante a qual atuam os

Procuradores da República, qu.e ocupam os cargos iniciais da carreira.

Conforme demonstrativo fornecida pela Conselho da

Justiça Federal existem atualmente 375 cargos de Juiz Federal e 358 de

Juiz Federal Substituta, totalizando 733 cargos, das quais 478 estão

providas (Quadra I).

Enquanto isso, o Ministério Público Federat p;'ssu.i

apenas 338 cargos de Procuradores da República, 'dos quais 291 estão

providos em 24.02.97, restando vagos tão-somente 47 (Quadro 1/).

Registra-se uma grande disparidade de cargas de

Juiz Federal (733) em relação aos Procuradores da República (338),

havendo defasagem de 395.

Computando-se as 91 cargas de Procurador Regional

da República em extinçi\O, que se busca transformar em cargos de

Procurador da República, pàr meio do Projeto de lei n° 1644196, a

defasagem cai, então" para 304 cargos, que se busca criar.

JusnÇA FED!!RAL DE l' GRAU

QUADRO DE VARM E DE CARGOS DE JUizeS FEDERAIS

POSiÇÃO EM 31.01.97

JUIZa fEImWI .lulzts FEOIJWI tUA1lTUTOS

,,'ÇAOJUClCIÁIUA VARM CMCO& CMCO&

CII""" 1M1'UItT........ cRlAlJOO """"""'lI VAGOl CIlWXlS l'ftO'JIDOS VAGOl

" DF 18 18 18 18 O 18 e 13

Ar:. 3 3 3 1 2 3 o 3
~ Lt.P 2 2 2 1 1 2 o

Ali. 3 3 3 3 o 3 o 3

• 8A ; ; ; 9 o 9 8 i

GO 8 8 8 8 o e 2 4

o MA 4 4 4 3 1 4 2 2

MG 17 17 17 17 o 17 4 13, MT 3 3 3 3 O 3 o 3

PA 7 7 7 7 O 7 2 e
A P' 3 3 3 3 o 3 1 2

RO 3 3 3 3 O 3 1 2
o RR 2 2 1 1 2 1 1

TO 2 • 2 .. 2 2 O 2 o
TOTAL 12 12 12 77 5 12 :14 BI
RJ 70 44 . :n 43 "" 70 17 !53

""loLlo ES 5 5 5 5 o 5 o e
TOTAL 7' <18 12 <li "" ri 17 li!

SP ;1 $4 101 57 44 91 B7 24

"MolAO MS e 4 5 3 2 5 2 3

TOTAL H li 108 eo ... H ea 2T
RS 33 33 33 31 2 33 32 1

.-m:alAO PR 23 23 23 22 1 23 23 o
se 15 15 15 15 o 15 14 1

TOTAL 71 71 71 ee 3 71 89 2

PE .10 10 10 10 O 10 4 e
iAL 4 4 4 4 o 4 1 3

CE • 8 8 8 O 8 3 e
r ..olAO PB 4 4 4 4 O 4 2 2

RN 5 5 5 5 O 5 1 4

SE 3 3 3 3 o 3 1 2

TOTAL "" "" :lA :lA O 34 12 2l

TOTALOERAL 3~B 304 :r15 2&7 88 358 191 187

QUADRO II

MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

CARREIRAS PREVISTOS OCUPADOS VAGOS

Subprocurador Geral 46 46 O

Procurador Regional da 74 70 4
Republica (Lei Comp.75/93)

Procurador Regional da 27 27 O
Republica ( Lei 00.8721/93 )

Procurador Regional da 111 91 O
Republiea ( Em extincao)

Procurador da Republíca 338 291 47

TOTAL 596 525 51

Além disso, por força da interiorização da Justiça

Federal, acorreu nos últimas anos a instalação de Varas Federais em várias

Municípios brasileiras (cerca de 70), estando em processo de localização

inúmeras outras, senda céito que em cada Vara há a necessidade, de

at\lação de membra da Ministério Público Federal, sob pena de nulidade,

como nos mandados de segurança, nas ações civis públicas, nas ações

populare~ e na ação penal, da qual é o titular.

Isso, sem levar em conta as atividades extrajudiciais

dos Procuradores da' República, especialmente nas áreas de meio

ambiente. defesa do consumidor, da criança, da família, do adolescente, da

idoso e das populações indígenas e minorias,

O provimento dos cargos será feito gradativamente,

de acordo com as necessidades, ao longa dos próximos anos, a que dilui

consideravelmente o impacto orçamentária.

Esclareço, par fim, que o Eg. Conselho Superior do

Ministério Público Federal, em sessão desta data, opinou favoravelmente ao

encaminhamento da presente proposta legislativa, restando cumprida,

dessa forma, o disposto no artigo 57, inciso XXII, da Cei Complementar nÓ

75, de 20 de maio de 1993.

Órgão: Ministério Público Fede,.1

DATA: 24.02.97
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MENSAGEM PGR N" 01 Brasília, 21 de fevereiro de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para

apreciação do Congresso Nacional, nos teImaS do art. 61, caput, combinado

com o disposto no art. 127, § 2" da Constituição Federal, o 3llexo Projeto de

Lei que cria cargos de Procurador da República, na Carreira do Ministério

Público Federal.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência as

expressões de elevado apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

~fLlL""~Ú1~
GERALDO BRINDElRO

Procurador-Geral da República

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Digoíssimo Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOVllI
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I1I
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

CAPÍTULO III
Do P~er Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo" TriblÍnal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os se
guintes principios:

I -ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz subs
tituto. através de concurso público de provas e titulos, com a partici
pação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente,
por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de
exercício na resp,ectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta
parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requi
sitos quem aceite o lugar vago;

é) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e
segurança no exercicio da jurisdição e pela freqüência e aproveita
mento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente pode
rá recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus mem
bros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fi
xar-se a indicação;

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais á Justiça

SEÇÃO I
Do Ministério Público

Art. 127. O Ministério público é instituição permanente, essen
cial à função jurisdicional do Estàdo, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e in
dividuais indisponiveis.

§ 1° São principios institucionais do Ministério Público a uni
dade a indivisibilidade e a independência funcional.

, § 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional
e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor a.o
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxI
liares, provendo-os por concurso público de p~ovas e de provas e titu
los; a lei disporá sobre sua organização e funCionamento.
................................................................................................................
• .- n ••••u ••• • •• •••••• .

LEI COMPLEMENTAR N° 75 DE 20 DE MAIO 1993

DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS
ATRIBUIÇOES E O ESTATUTO DO MINIS
TÉRIO PúBLICO DA UNIÃO.

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

TÍTULOll
Dos Ramos do Ministério Público da União

CAPÍTULO I
Do Ministério Público Federal

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

SEÇÃO IV
Do Conselho Superior do Ministério Público Federal

Art. 57 - Compete ao Conselho Superior do Ministério Público
Federal:
.................................................................................................................

XXII - opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de
aumento do número de cargos da carreira;
................................................................................................................
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TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 269 - Ficam criados -setenta e quatro cargos de Procurador
Regional da República.

§ 10 - O primeiro provimento de todos os cargos de Procurador
Regional da República será considerado simultâneo, independente
mente da data dos atos de promoção.

§ 2° - Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador Regional
da República serão iguais aos do cargo de Procurador de Justiça
do Distrito Federal.

LEI N° 8.721 DE 27 DE OUTUBRO DE 1993

DISPÓE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DAS
PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚ
BLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - São transformados em cargos de Procurador Regi~nal
da República vinte e sete cargos de Procurador da República vagos,
criados pelo Decreto-Lei número 2.386, de 18 de dezembro de 1987, e
transformados pela Lei Complementar número 75, de 20 de maio de
1993.

PROJETO DE LEI N.2 2.786, DE 1997
(Do Sr. Edison Andrino)

Dispõe sobre a determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas que se dedicam a at~vidades sazonais.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MeRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO'E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacipnal decreta:

Ar!. I° As pesS?as jurídicas que se dedicam a atividade sazonal

poderão determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o

lucro, a que se referem os arts. 2°,25.27, 29 e 30 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de

1996, tomando por base o valor médio da receita bruta calculado segundo o disposto nesta

lei.

Parágrafo único. Considem·se, para os efeitos desta lei, atividade

sazonal aquela que rende à pessoa jurídica, no mínimo, setenta por cento de sua receita

bruta no primeiro semestre do ano-calendário.

Ar!. 2° O valor médio da receita bruta será calculado de acordo

com os procedimentos descritos nos parágrafos deste artigo.

§ 1° Determina-se o coeficiente de participação da receita bruta

acwnulada de cada periodo. que vai de janeiro até cada wn dos meses subseqüentes, em

relação á receita bruta total do ano-calendário anterior.

§ 2' Multiplica-se o valor da receita bruta acumulada, efetiva, de

cada periodo do ano-calendário, que vai de janeiro até o mês, ou até o mês que encerra o

trimestre, para o qual se deseja apurar a base de cálculo do imposto ou contribuição

social. pelo inversO' do coeficiente do mesmo período de tempo do ano-calendário

anterior, detenninado de acordo com o § 1°.

§ 3° Divide-se o resultado da operação a que se refere o § 2° por

doze (12).

§ 4° Multiplica-se o resultndo da opcraç~'io a que se refere o § 3°

pelo número de meses transcorridos. até o mês, ou até o mês que encerra o trimestre, para

o qual se deseja apurar a base de cálculo do imposto ou da contribuição social.

§ 5° Na hipótese de a pessoa jurídica não ter auferido receita bruta

no ano-calendário. ou na hipótese de a pessoa jurídica ter auferido receita bruta em

determinado período do ano-ca1endário sem que tenha auferido receita até o mesmo

período do ano-calendãrio anterior. considera-se como valor médio da receita bruta o

valor correspondente a tantos duodécimos da receita bruta do ancrcalendário anterior,

quantos sejam os meses transcorridos até o período. mensal ou trimestral. paro o qual se

deseja apurar a base de cálculo do imposto ou contribuição social.

§ 60 Obtém-se o válor médio da receita bruta 3 ser utilizado na

apuração da base de cálculo do imposto ou contribuição social, dirninuindo-se, do

resultado· da operação a que se refere o § 4' ou o § 5", o valor da receita bruta já

compotado na determinação da base de cálculo do imposto ou da contribuição saciardos

meses ou trimestres anteriores.

Ar!. 3° A opção pelo regime de pagamento de que trata esta lei

será manifestada pelo recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o

lucro, relativos ao mês de janeiro ou ao primeiro trimestre do ano-ca1endário, calculados

segundo as regras definidas no ar!. 2°.

§ )0 A opçãó· pela tributação com base no valor médio da receita

bruta será obrigatoriamente aplicada em relação a todo o ano-calendário.

§ 2° No caso de eucerramento de atividades, a parcela da receita

bruta que não tenha sido computada na determinação das bases de cálculo dos m= ou

trimestres anteriores será considerada como do último mês ou último trimestre de

atividades.

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUS'riFICAÇÃO

A legislação atual do imposto de renda, que determina a

incidência do imposto sobre a renda auferida em períodos trimestrais, ou mensais, como

consta da Lei nO 9.430/96, não se mostra adequada paro as pessoas jurídicas que se
dedicam a atividades sazonais.

Essas empresas conseguem registrar faturamento considerável nos

poucos meses do ano-calendário em que operam efetivamente. Alcançam, eutão, lucros

que poderiam ser considerados bons. se atribuídos exclusivamente ao pequeno período de

atividades. Mas. como referidas empresas pennanecem praticamente inativas durante a

maior parte do ano-calendário, o lucro razoável obtido no período de' atividade. ao ser

atnbuído para o ano-caJendário todo. quando não chega a se converter em prejuízo anual.

dilui-se ao longo do ano-calendário em lucros mensais médios reduzidos.

Isto ocorre porque tais empresas. a despeito de reduzirem os

custos variáveis durante o período de inatividade, vêem-se na .contingência de suportar os

custós fixos durante o ano todo, na medida .em que decidem manter-se constituídas para
terem condições de operar na "temporada" seguinte.

Como alternativa à decisão de se manterem constituídas durante o

ano todo, suportando custos fixos anuais. tais empresas poderiam, teoricamente. optar

peJo encerramento de atividades a cada final de temporada e conseqüente reabertura na

temporada seguinte. Nessa hipótese. todavia,. em vez de suportarem os custos fixos do

período de inatividade, suportariam os custos extraordinários de abertura e de
encerramento anuais.

Se tais empresas optassem pela decisão de fechar e reabrir a cada

temporada, os custos de encerramento e reabertura seriam computados na determinação

de seu lucro real, visto que, na determinação do lucro real, são considerados todos os
custos necessários paro o desempenho das atividades.

'Ora, mantendo-se tais empresas constituídas durante o ano todo é

plausível que possam considerar os custos fixos annais na determinação do lucro real ~o
periodo sazonal de atividades. Isto implica computar o lucro médio dos vários meses do
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So;!<> Vl
Lucro Presumido

Detemúnação
Art. 25. O lucro prC$WTÜdo será o montante detenninado pela soma das seguintes

Il1O, ou dos vArias trimestres do ano, como base para incidência das obrigações tributárias,

em vez do lucro efetivo de cada mês ou de cada trimestre.

Nesse context,\ não 'se mostIa apropriado o atuai mecanismo de

!JlIilI=IllO do imposto com base na rec'eita. bruta mensal, ou trimestral, com a previsão de

ojU!le anuall'ois, devendo tais empresas pagar o imposto imedialamenlc ao encemunento

do período de a1ividado.s sazonais, :tic.am sujeitas a encargos financeims até que possam
requerer ICSIituiçlo, após a entIcga da declaração anuaI de ajustes.

o projeto prevê, em síntese, uma forma de pagamento do imposto

de renda e da contribuiçlo social sobl"!' o lucro desvinculada do efetivo íngresso de

receitas. As empresas com atividades Sazonais, exercidas no primeiro semestre do

ano-<:aIcndário, poderio ratear O pagamento do imposto e da contribuição social pelos

dom meses do ano-calcndário, em função da proporção do volume da receita bruta de

cada peliodo verificada no ano-<:alcndário anterior. Com isso, dilata-se o pagamento de

parte dos referidos tributos para meses posteriores aos meses de ingresso das receitas.

A fónnula de cálculo adotada apoia-se na premissa de que a

receita efetiva de cada mês ou trimestre representará uma proporção da receita totai do

ano-calendário, igual à proporção da receita do mesmo mês ou trimestre do

ano-<:alendário anterior, em relação à respectiva receita totai.

o projeto não contempla as empresas que exercem atividades

sazonais no segundo semestre do ano-calendàrio, pois o pagamento do imposto de renda e

da contribuição social sobre o lucro médio, measal ou trimestral, implicaria antecipação

do pagamento dos tributos em relação ao pelindo do ingresso das receitas.

Sala das Sessões, e"J;2Sae O'l- de 1997.

Deputado .Edison Andrino

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

§ 4'" Para efeito de :ietenninação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoajuridica poderá deduzir do imposto devido o valor:

I - dos incentivos fiscais de deduçio do imposto, observados os limites e prdZOS
fixados na legisla.çio vigente, bem como o disposto no § 4- do art. 3° daJ..ei nO 9.249, de 26
de dezembro de 1995;

11 - dos incentivos fiscais de redução c isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploraçio;

UI - do imposto de renda pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas
computadas na detenninação do lucro real;

IV .. do imposto de renda pago na forma deste anigo.

parcelas;

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tIata o art. 15 da Lei n"
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 3j da Lei n" 8.981, de
20 de janeiro de 1995, auferida no penado de apuraçlo de que trata o art. l' desta Lei;

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganho. Iiquidos auferidos em aplicações
~r"" as demais receitas e 05 resultados positivos decorrente! de receitAS não abrang](lu pelo
mc.iso anterior c demais valores determinados nesta Lei, auferidos naqude mesmo período.

Seção VII
Lucro Arbitrado

Detenninação
poreelas: Art. 27. O lucro erilitrado serà o montante determinado pela soma das seguimes

. I .. o valor resultante da aplicaçio dos percentuais de que tnlta o art. 16 da Lei n°
9.249,. de ~6 de dezembro ~e 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n' 8.981, de
20 dejaneuo de 1995, aufenda no período de apuração de que trata o art. I' desta Lei;

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de re<eitas nlo abrangidas pelo
inciso anterior. demais valores delermítl4dos nesta Lei. aufi:ridos naquele mesmo periodo.

§ I' Na apuraçIo do Iilcro arbitrado, quando n!o conhecida a rcoeita bruta, os
coeficientes de que tratam os incisos lI, li e IV do ar!. 51 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de
1995, dc:vaIo aer multiplicados pelo número de meses do período de apt1laçio.
... oo • - _ oo oo: oo .

CapítuloU .
CONTRlBUlÇÁO SOCIAL SOBRE O LUCRO UQUJDO

Seção I
AporaçiO da Base de Cálculo e Pagamento

Capítulo I .
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JUlUI)ICA

Seçãol
Apuração da Base de Cálculo

Periodo de Apuraçio Trimestral

Art. lO A panir do ano-<:alendirio de 1997, o imposto de ,enda das pessoas jurídicas
será delemúnado com base no lucro real, presumido, ou erilitrado, por periodos de apuração
bimestrais, encerndos nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de
cada ono-eaJeodirio, observada alegislaçio vigente, com as alterações desta Lei.

§ 10 Nos casos de incorporação? fusão ou cisio. a apura~o da base de cálculo c.do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, obseIVado o dIsposto nO art. 21 da Lei n'
9.249, de 26 de dezembro de 1995.

§ 2" No extinçio da pessoa j~ridica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da
base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.

Pagamento por Estimativa

Art. 20 A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poder~ optar
pelo pagamento do imposto,"etII Cada mês, delennill1do sobre base de cálculo estimada, medIante ~
Iplícaç&o, sobre o reeeita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da LeI
n' 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ I' e 2" do art. 29 e nos arts. 30
032, 34 e35 daLein" 8.981, de 20 dejaneiro.de 1995, com as alteraçôes da Lei n' 9.065, de 20 de
junho de 1995. .

§ 10 O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será detenninado
mediame oaplicaçio, sobre a base de cálculo, da aliquola de quinze por cento.

§ 20 A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a lU
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dezpor cento.

§ 30 A pessoa juridica qu~ optar pelo pagamento do impo.sto na forma deste artigo
deverà apurar Olucro real em 3I de dezõmbro de cada ano, ..eeto nas hipóteses de que tratam os
§§ I' e 2" do artigo anterior.

Lei:

LEI N" 9.430 ,DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a. legislação tributària federnJ, as
contribuições para. a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte

Empresas sem Escritunlção Contál>il

Ar!. 29. A base de cálculo da contnDuiçio social sot;tre o lucro liquido, ~evida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumidcl ou arl>itrado e pelas denws empresas
~ de escrituração contàbil, correspooderá i somádo. valores:' .

I. de que trata o art. 20 da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995;

fi _os sanh!>' de capital, os rendiJ!I~os e ilinh05 liqUido. ~eiidos em aplicações
financeiru, as demais recatas e os resultados poSItJVO~ d~~es ~ recettas~ &!Jrangtdas pelo
inciso aotorior e demais valores detenititiado5 nesta Lei. aiJfettdos haqúe'It; mesmo penado.

P~oi1~~~J '.,

Art. 30. A pessoajuridica que hopver ~ptado pelo pag>,n1Cl!to do i'!'postOde reoda
na forma do art. 2" fica. também. il!ieit& aoJl~ menW <!a' COlIt!'DuiçiO social sobre o.lu<:ro
liquido detenninada mediante a aplicaçio da alíquota o que estIVer SUjerta sobre a base de cálculo
.~ na fonDI. dos incisos] c Udo artigo anterior.
..................... oo oooo _ oooo oooo .

_ _ ---.. - ..

PROJETO DE LEI N~ 2.787, DE 1997
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Estabelece que o porte de armas de fogo legal será exclusivo
para militares.

(AS COMISSÕES DE RELAÇÕES EXT~flIURES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. Jo - Fica proibido o porte de anuas de fogo para brasileiros e
estrangeiros em todo o território nacional.

§ 10 Estão.excluidos desta proibição:
[ - Militares das Forças Armadas, quando em serviço;
rr -Integrantes dos órgãos de segurança pública. quando em serviço;
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!lI - Integrantes em seIViço de empresas de segurança privada, de
funcionamento autorizado pelo Ministério da Justiça, nos termos do Decreto
n° 89.056, de 24 de novembro de 1983 e da Portaria n° 73/89, do
Ministério da Justiça;

IV - Integrantes de serviços institucionais de segurança para nacionais
de paises estrangeiros em visita ou sediados no Brasil, quando em serviço,
autorizados pelo Ministério das Relações Exteriores e supeIVisionados pelo
Ministério da Justiça;

V - Praticantes de tiro ao alvo, em atividades de treíno ou
competição, associados e registrados como tal em clubes de funcionamento
auiorizado pela Secretaria de Desportos da Presidência da República e
supeIVisionado pela Secretaria de Segurança Pública local;

VI - Representantes estrangeiros em competição oficial de tiro ao alvo
realizada no território nacional reconhecida pela Secretaria de Desportos da
Presidência da República, em atividades de treino e competição;

VII - Colecionadores, assim registrados no Ministério do Exército e
na Secretaria de Segurança Pública local.

§ 2° - Obedecido o que prescreve o parágrafo anterior, ficam sustados
os atuais processos em andamento para concessão de Porte de Armas e
ficam obrigados os detentores de Porte de Armas já concedidos a devolvê
los ao órgão local da Secretaria de Segurança Pública dentro do prazo de OI
(um) ano, sob pena de multa.

§ 3° - Em casos excepcionais os órgãos de Segurança poderão
autorizar temporariamente ao cidadão que comprove real necessidade o
porte de armas o qual lhe será concedido mediante uma taxa por periodo
detenninado; neste caso também será cedida arma de propriedade pública
durante este período e mediante taxa..

Art. 2° - As armas de fogo em poder de cidadãos não incluídos nos
incisos de I a VII do § I° do art. 1° serão recolhidas pelos respectivos
detentores ao órgão local da Secretaria de Segurança Pública, mediante
recibo e indenização, quando adquiridas regularmente.

Art. 3° - Os portadores de arma fora das condições estabelecidas
anteriormente estarão sujeitos a apreensão da arma pela autoridade policial
, multa e prisão com penas de 1 a 6 anos.

§ 1° - A .pena de prisão pode ser transformada em prestação de
seIViços comunitanos a critério da autoridade judiciaria.

Art. 4° - As armas recolhidas e apreendidas, na forma disposta nos
arts. 2° e 3° serão encaminhadas ao Ministério do Exército, para triagem e
redistribuição, com os seguintes destinos:

I - Distribuição aos órgãos federais de segurança pública;
li - Distribuíção aos órgãos estaduais de segurança pública;
UI - destruição.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, as medidas que se fIZerem necessárias ao cumprimento desta
lei.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os níveis alarmantes de violência que assolam a sociedade brasileira
>çm ;dação com a quantidade de armas de fogo em poder da população. O
cidadão armado está, na maioria das vezes, despreparado tecnica e
psicologicamente para o seu uso com eficácia e segurança. O uso
intempestivo da arma de fogo por cidadãos assustados. no clima de
desconfiança mútua que predomina atualmente nos grandes centros urbanos
do pais. tem levado a perdas irreparáveis de vidas humanas.

Ocorre também que os cidadãos portadores de armas de fogo são
reconhecidamente uma fonte deste material para os marginais em ações de
furto e roubo. A reação do cidadão quase sempre resclta na perda da
própria vida e de sua arma

Mais que deblaterar inutilmente contra a crescente violência urbana,
cabe a esta Casa tomar atirudes positivas em benefício do desarmamento
dos espiritos e da pacificação da sociedade.

O Projeto proposto exclui (h proibição os casos específicos de
pessoas que, por força da função ou atividade não podem prescindir, em
determinadas siruações do uso da arma de fogo. Tais excessões se reterem
a pessoas que, pela própria atividade. são possuidoras de conhecimento
técnico que se presume suflcieme para restringir o uso indevido da arma

Na verdade eu estou reaprhe,ntando de forma ampliada e modificada
um outro Projeto de minha autoria datado de 199I.

Recentememe o Congresso aprovou projeto do Executivo Federal que
estabelece um sistema de registro e penas mais rigorosas para o Porte de
Armas ilegal no Brasil. Esta (oi. uma providência importante sem duvida!

No entanto por outro lado o referido projeto. na verdade organiza,
padroniza, normatiZa e por isto incentiva na prática o tàbrico. a
comercialização e o habito de se portar armas no País. Ora esta orientação
fJ1osofica que é originária dos Estados Unidos da América já se mostrou
altamente nociva. Basta comparar os indices de criminalidade e acidentes
com armas de fogo nos EUA com Austrália e o Japão que adotam uma
outra orientação que é a restrição severa e máxima do Porte de Armas.

AS5im resolvi voltar ao debate a respeito com este novo projeto que
espero ter o apoio da Câmara dos Deputados.

Anexos: I - Artigo de minha autoria no Jornal o Globo, 03/11196.
2 - Editoria do Jornal Folha de São Paulo, 24/02/97.

Sala das Sessões, eni.~;-fevereiro de 1997.

~~.
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o GLOBO

Chega de Rambos

uma ameaça à

sociedade

o civil armado
deve ser

considerado

EDUARDO JORGE

N
o dia 27/08/96 a Câmara dos Deputa
dos aprovou a meu pedido um reque
nmento de uf!~énCla urgentíssima ao
Projeto de Lei 2.246/1991. Ele prevê

que apenas militares. policiais e agentes de se
gurança terão direito a portar arma de fogo. Os
processos em tramitação para concessão de
portes serão cancelados e aqueles que já sào
portadores deste direito terão um ano para-de
volver suas armas e serão Indenizados por I~to.
O requerimento foi assinado pelos líderes de to
dos os partidos e blocos partidários. sendo co
locado em votação imediatamente
após ser recebido pelo presidente
da Câmara

Isto reflete que o Congresso Na
cional quer. de alguma forma. aglr
sobre o grave problema de violên
cia no pais. Com a urgência urgen
tisslma O projeto deixa uma trami
tação excepcionalmente demorada
nas comissões (cinco anos), para
receber um relatório de plenário e
possivelmente ser votado ainda
em setembro de 1996.

Há vários outros projetos anexa
dos a este, que trazem sugestões
válidas para síntese em um substitutivo. Por
exemplo. translormar de contravenção em cri
me o porte Ilegal de armas, que seria punível
com multas, prestações de serviços comunitá
rios ou prisão conforme os antecedentes do ci
dadão encontrado armado. A finalidade é dimi
nuir dramaticamente o número de armas em cir
culação. O cMI armado deve ser considerado

-üma ameaça à sociedade, pois ao armar-se para
~e defender de uma eventual agressão ele pode
fá acabar cometel'ldo um crime por qualquer
discussão de trãnslto, por exemplo. pois a cul·

tura da \iolêncla deixa a sociedade em cstado
de permanente beligerância.

f: claro que seria uma demagogia dizer que is
to é sufiCIente para se enfrentar um problema
que tem na sua estrutura causas tão complexas
como desemprego. má distribuição de renda.
pobreza. crime organizado. tráfico de drogas.
desrespeito aos direitos humanos e sociais. au
sência de politicas públicas por parte do Esta
do. policia e judiciário despreparados, estimulo
à cultura da violência nos meios de comunica
ção, consumismo Impondo padrões Insustentá
veis e Inalcançáveis, desvalorização da (aroma,
falta de relerenclais éticos.

Além disso, pode-se questionar
se este simples passo é eficaz e
aplicável. Não nos deixará mais
desprotegidos? Eu respondo per
guntando: você recomenda a um fi
lho que reaja a um assalto? Não te
me que além de perder o boné. o
relógio. o tênis, o carro, ele perca
também a vida?

O criminoso tem a seu favor a
surpresa. a experiência com a vio
lência e a falta de escrúpulos que o
coloca numa vantagem despropor-
cional perante o cidadão comum
que pretenda reagir pelas armas.

A opção de generalizar o treinamento e o uso
do porte legal de armas por civis só levará a
uma escalada belldsta. A Idéia porém não é ab
solutamente nos rendermos à violência crimino
sa. Ao contrário. é caminhar de forma decidida
com a sociedade civil na construção de uma cul
tura pacifista, não-violenta, e exigir que o Estado
se habilite fortemente para garantir nossa segu
rança como parte de nossos direitos humanos e
sociais.

EDUARDG JORGE é deputado federal pelo PT-5p.
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Aprovada pela Câmara dos Deputa
dos e sancionada ontem pelo presi
dente da República, a criminalização
do pane ilegal de arma é um avanço
no combate à violência.

Cidadãos armados constituem não
só uma fonte de abastecimento para
os criminosos como também estão
na origem de grande pane dos assas
sinatos por motivos fUteis. É desejã
vel mesmo que a legislação progrida
até a proibição geral do pone de ar
mas de fogo no país, feitas exceções
apenas a policiais e militares.

A licença para carregar armamen
tos resulta extremamente ineficaz
para a defesa pessoal. Na larga maio
ria dos casos, as pessoas que reagem
à abordagem de um delinquente peJ;
dem sua arma para o criminoso e
muitas vezes são feridas ou mortas.

Se o crime organizado tem acesso a
fontes de abastecimento no exterior e
mostra-se até capaz de obter armas
de grosso calibre, o pequeno assal
tante, com quem mais frequente
mente se depara o cidadão comum,
utiliza em grande medida armas rou
badas da população civil.

Ademais, o argumento de defesa

pessoal abriga também o sujeito pre
disposto a enfrentamentos, que fa
cilmente saca seu revólver sem ne
cessidade e por motivos menores.

O absurdo caso do fiscal da CET
(Companhia de Engenharia de Tráfe
go) assassinado no início desta se
mana pelo infrator que dele recebia
uma multa de trânsito é apenas o epi
sódio mais recente. Nos últimos
anos, grandes cidades como São
Paulo presenciaram muitas mones
devido a discussões de tráfego ou ou
tras disputas pusilânimes.

Ineficaz para a segurança pessoaI e
propiciador de crimes estúpidos, o
pane de armas de fogo precisa ser
restringido ao máximo. A sociedade
só terá a ganhar se tais licenças pas
sarem a ser concedidas apenas em
condições excepcionais. Contra o
pane ilegal, enquadrado agora como
crime, resta promover uma fiscaliza
ção verdadeiramente rigorosa.

A difusão de armas de fogo faz com
que desavenças terminem em tragé
dias e ainda facilita a transformação
do ladrão em assassino. Enquanto
não for possível eliminar a violência,
desarmá-la já será um enorme passo.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

DECRETO N° 89.056 DE 24 DE OUTUBRO DE 1983

Regulamenta a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983,
que Dispõe sobre Segurança para Estabelecimentos Fi
nanceiros, Estabelece Normas para Constituição e
Funcionamento das Empresas Particulares que Explo
ram Serviços de Vigilância e de Transporte de Valo
res, e dá outras Providências.

, : .

PORTARIA DE 26 DE JANEIRO DE 1989

o Presidente da "Comissão Executiva para Assuntos de Vi
gilância e Transporte de Valores", no uso das atribuições conferidas ã
C~missão, pelas letras "ali e Ilblr. do inciso I. do artigo 29. da Porta
n ... MJ n Q 601, de 12 de dezembro de 1986. e face os termos da Portaria
~IJ 0 9 602, de 12 de dezembro de 1986. resolve:
N9 073 - Conceder autorização para funcionamento à empresa LIDER SEGU
RANÇA ESPECIALI2ADA LTDA, CGC n' 07.S64.917/0001-68, (Proc. MJ n' 08270
2210;87). especializada em prestação de serviços de vigilância,para exer
cer as atívídades, exclusivamente, no Estado do CEARÁ. -
(NO 62.347 _ 27/01/89 _ NCz$ 37,2S) KURT PESSEK

PROJETO DE LEI N!'. 2.788, DE 1997
(Do Sr. Moisés Lipinik)

Cria o Fundo de Apoio à Região Norte - FARN - com o objetivo de
financiar ações governamentais de combate à violência no âmbito
dos Estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Pará.

todos, direito esse que é reforçado em inúmeros outros dispositivos
constitucionais, como por exemplo, o art. 5°, caput; o art. 6°, caput e o próprio
Preâmbulo Constitucional.

Apesar disso, somos obrigados a ver quase todo dIa casos de
desmantelamento elou corrupção policial, assassinatos, seqüestros e vários
outros tipos de manifestação da violência urbana. Na região None, por sua vez,
o problema atinge limites calamitosos, uma vez que a ele se somam os conflitos
rurais, que têm resultado o mais das vezes em degeneração da violência em
batalhas campais, chacinas e tortura.

Ao Congresso Nacional cabe não apenas a responsabilidade, -mas'
sobretudo a obrigação inafastável de apresentar uma solução tão rápida quanto
possível para colocar em prática um programa consistente e coordenado de
combate á violência na Região. Enquanto os Estados continuarem enfrentando a
situação com seus esforços isolados e escassos recursos, é evidente que não
chegaremos a lugar nenhum e todos os problemas tenderão a deteriorar-se cada
vez mais.

Por outro lado, podewos instituir um fundo, como esse que ora
propomos, com o objetivo ·de· coordenar e financiar os programas
governamentais de combate á violência. Pretendemos, então, maximizar os
efeitos de cada unidade dos recursos humanos e financeiros investidos, por meio
do intercâmbio permanente de informaçães e experiências, além de aumentar O

volume global de recursos, que decorre da inclusão de novas fontes, entre as
quais a mais importante deve ser a participação efetiva da União, tão
responsável pelo problema quanto os Estados da região.

É evidente que não se consegue acabar com a violência crómca da
região apenas com a aprovação de uma nova lei. No entanto, se sabemos que
esta medida pode resultar ineficaz na hipótese de não haver interesse político de
colocá-la em prática, sabemos também que, sem uma integração maior dos
~sforços e recursos, nunca será possível chegar a resultados pelo menos
satisfatórios.

Diante do que foi exposto é que esperamos contar com o apoio dos
nobres Colegas para ver aprovada a presente proposição.

Sala das Sessões, em;).$de O 2.<

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇJlO (MeRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇJlO E
JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (ART. 54) - ART. 24, lI)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art 1° É cnado o Fundo de Apoio á Região Norte - FArol-, que terá
como objetivo básico o financiamento de atividades de combate á violência nos
Estados de Roraima, Acre, Amapà, Amazonas, Rondônia e Pará.

Parágrafo único. 'Os Estados mencionados no caput manterão, de
forma integrada, sistema de cooperação técmca, de recursos humanos e
financeiros entre as respectivas Secretarias de Segurança Pública ou órgão
equivalente, para atender os objetivos do FARN.

Art. 2° São recursos do FARN:

I - 100% (cem por cento) dos recursos destinados em cada Estado
beneficiário do Fundo para investimentos em programas de combate á violência;

TI - 100% (cem por cento) das custas judiciais cobradas pelas varas
criminais da Justiça Federal;

IV - 50% (cinqüenta por cento) do produto da alienação de bens
apreendidos nos Estados beneficiários do Fundo;

IV - dotações ordinárias do Tesouro Nacional.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Rigorosamente falando. não estamos propondo nenhuma novidade. A
Constituição de 88 estabelece claramente em seu art. 144, caput, que a
segurança pública é devcr do Estado, além de um direito e responsabilidade de

""'''do .OJS~""
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem

bléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático,
destinado a assegurar o e:(ercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
ajustiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros rt:siden
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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I - polícia federal;
TI - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ IOA polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,

estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou

em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas en
tidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações
cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

TI - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e dro
gas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazen
dária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas Ele
competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de
fronteiras;

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciá
ria da União.

§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estrutura
do em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensi
vo das rodovias federais.

PROJETO DE LEI N'!. 2.790, DE 1997
( Do Sr. JofraR Frejat)

Altera o caput do art. 16 do Decreto-lei n Q 3.200, de 19 de
abril de 1941, que dispõe sobre a proteç'tio da família.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FA111LIA; E DE CONSTITUrçAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lº - O caput do artigo 16 do Decreto-Lei nº 3.200, de 19 ds

abril de 1.941, que dispõe sobre a organização e proteção ds fami

lia, passa a ter a segwinte redação: .

!'Art. 16. Caberá à genitora do menor a sus guarda e resp0.,!2.

se.bilidade provisória, até o trânsito sm julgado da sentell

ça prolatada na ação que a discute".

Art. 212 - Esta Lei entra t2m vigor na cata de !lua: publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposiçõES em oontrário.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 5.582, de 16 de junho de 1.970, alterou o artigo

16 do Decreto-Lai nQ 3.200, de 19 de abril da 1.941, qua dispõe sobra a organiz~'

ção e proteção da fam.í.lia, concedendo-lhe a seguinte redação, in vsrbis:

"Art. 16. O filho natural enquanto mf3nor ficará sob o poder do g~

nitor que o reconheceu 8, se ambos o reconhecerem, sob o poder da

mãe, salvo se tal solução advier prejuízD ",ao menor.

.; lQ. Verificado qUf:I n50 deve o filho permanecer em poder di3

mãe ou do pai, deferirá o J:.Jiz a sua guarda a Dessas notoriE.

mente idônea, de preferência da família de qualquer dos geni

tores.
§ 2Q HavGndc motivos graves, devidamente comprovados, poderá

a Juiz, a Qualquer tempo e ca~o, dscíoir do outro modo 1 no I

interesse do menorr~

Naquela oportunicade, o legislador concedeu a mão de filho I

nascido fora do casamento, a sua guarda e responsabilidade com as ressalvas de

interesse do menor.

Dara Que a guarda e a responsabilidade do mono1:' áQixe de c0L!

templar a mãe, é necE!ssário uma df:imanca jUdicial, o que so concretizêrá somant8

por motivos graves, devidamente cOr.lprovados.

o direito em vigor não alcança as mulheres casadas, quando em

litígio com seus maridos, quer em ações de Separeção Juaicial Contenciosa ou Oi
vórcio Contencioso, provocando, não~rl?ramente, outras ações desnecessárias -Su,!

ca e Apreensão de Menor, Guarda e Responsabilidade - quando tal questão está

sendo discutida na ação principal.

A legislação em vigor, não distingue mais o filho nascido de

pais casados entre si(legitimos), daqueles nascídos de união diversa(natural) ,0

QUO torna imprópria a redação dada ao artigo 16 co 01Jcreto-lei nº 3.200, de 19

de abril ce 1.941. pela Lei nº 5.582, de 16 de junho de 1.970.

Por outro lado, tal dispositivo é discríminatório e inccnstit,!;!

cionel.
Discriminatório, ao excluir o filho oriundo de casamento de DS!.

manoCf:lr scb a guarda e responsabilidade da mãe. Como regra geral, torna-se n!! I

cessária a demanda de uma Medida Cautelar com o objetivo da se obter a guarda e

responsabilidade do menor.

Inconstituciona+ pois, como regra geral, concede exclusivams.!:!,

te ã mulher o direito de guarda e responsabilidade do menor. O pre8entQ projeto

afasta esta possibilidade, pois, a guarda e responsabilidade atribuída à mulher

8 provisória, ata que se conclua definitivamente a ação principal que a discute.

o presente projeto, além dei conceder o direito sobre a guarda

~8 a rssponsabilidade provisória da prole à mãe, indisc:ri.minadamente, tombém pr~

poreiuna economia processual, evitando cemanda<J paralelas 8 ínúteis, quo pr~

\.locam grande desgõ!:t8 Emocional das partes.

Preserva, ainda, o direito de igualdade entre os genitores do m2.

nor, ao estacelacer que a guarda G responsabilidade concedida é em caráter I

prcvisório até QWJ se cecida 8 causa principal - ao contrárilJ da disposíçÊ!O

em vigor, que estabelece corro rQgra geral a guarda definitiva fi mãe de filho

natural.

A hioótese de> alteração da guarda provisória do menor, está previ.!.

ta nos oarágrafos lQ e 2º, do Decroto-Lei nº 3.200, de 19 de abril de 1.941, I

qUI2 pC'rll'.3necúm inalterados.

Sala das SessõB5, em f 1· { de~~VJ.ll.~·~97

/1 1
(/~/ /0
~FRAN rn'ÉJAT

Deputado Federal

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORllEl"A('ÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

DECRETO-LEI N" 3.200 DE 19 DE ABRIL DE 1941

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E PROTE
çÃO DA FAMÍLIA.

CAPÍTULO Vll
Dos Filhos Naturais

Art. 16 - O filho natural enquanto menor ficará sob o poder do
genitor que o reconheceu e. se ambos o reconheceram. sob o poder da
mãe. salvo se de tal solução advier prejuízo ao menor.

* ,frllJ!1I com Nda~âo dc(erml1lllda reta rei mimLnI5.58}, dI' /6 de !unho d.' /'J7(}

*I" - Verificado que não deve o filho permanecer em poder
da mãe ou do pai. deferirá o juiz a sua guarda a pessoa notoriamente
idúnea, de preferência da tàmílía de qualquer dos genitores.

*.>:' / com rctlarao dl'lermlllaJa ['da rt'II1ÚnWra 5 5~2. di' /6 de ;lm/w de }97().

*2" - Havendo motivos graves. devidamente comprovados,
poderá o juiz. a qualquer tempo e caso, decidir de outro modo. no in
teresse do menor.
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PROJETO DE LEI N° 2.791, DE 1997
(Do Sr. Nilson Gibson)

LEI N9 5.582 - DE 16 DE JUNHO
DE 1970

Altera o artigo 16 do Decreto-Lei n,?

3.200, de 19 de abril de 1941, que
dispõe sõbre a organização e pro
teção da família.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 O altigo 16 do Decreto-lei
n9 3.200, de 19 de abril de 1941, que
dispõe sõbre a organizaçã.o e prote
ção da família, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 16. O filho natural en
quanto menor ficará ~ob o pojpl'
do genitor que o reconheceu e, se
ambos o reconheceram, sob o po
der da mãe, salvo se de tal soluça0
advier prejuízo ao menor.

§ 19 Verificado que não devC'
o filho permanecer em poder da
mãe ou do pai, deferirá o Juiz a
sua guarda a pessoa notàriamente
idônea, de preferência da família
de qualquer dos genitores.

§ 2<'> Havendo motivos graves.
devidamente comprovados, podem
Juiz, a qualquer tempó e c&.so.
decidir de outro modo, no inte
rêsse do menor."

Art. 29 Esta Lei entra em Vig~ll' na
data de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA I'ELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

Este projeto visa solucionar, de foooa definitiva. o problema do

financiamento dos partidos politicos. Com os dispositiVOS propostos, fica defimtivamente

descartada a participação do poder econômico nas campanhas politieas. A constituição de

um fundo partidário dotado de expressivos recursos, aliado á proibição de toda e qualquer

doação, possibilitará a verdadeíra competição. Os eleitores poderão. finalmente, optar por

aquela legenda em função do pro!,'fama de governo e do perfil dos candIdatos

JUSTIFICAÇÃO

o Congresso Nacional decreta:

Art. l°. O Fundo Partidàrio receberá dotações orçamentárias da

União em valores equivalentes a um por cento da arrecadação efetivamente apurada pela

Secretaria da Receita Federal e: pelo Instituto Nacional da. Seguridade Social.

§ imico O Tesouro Nacional deposítarà, mensalmente, os

duod6cimos no Banco do Brasil. em conta especial à disposição do Superior Tnbunal

Eleitoral.

Art. 2". A distribuição dos recursos pelo Tribunal Superior

Eleltorol obedecerá aos seguintes critérios:

J~ um por cento do total do Fundo PartidáriO será entregue, em

partes iguais. a todos os partidos que tenham obtido rewstro definitivo junto ao Tribunal

Superior Eleitoral;

II~ noventa c nov(: por cento do total do Fundo partidário serão

distribuídos aos partidos que tenham obtido o apoio de, no mínImo, CIneü por cento dos

votos apurados, não computados os em branco e os nulos, distribuidos em. pelo menos,

um terço dos Estad·;)s, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. na

proporção dos votos obtidos !lA úlnma eleIção geral para a Câmara dos Deputados

A atual Lei dos Partidos PolitlCOS não atende às nec~ssidades da

democracia brasileira. Com efeito. o Fundo Partidário é composto de mmgua.dos recursos,

deixando as campanhas eleitorais entre:gue~ ao poder econômico. Demais, a lei ignorou o

sério problema da fidelidade partidària que prejudica seriameote a imagem do Poder

Legislativo. Cumpre remediar tal situação.

Sala das Sessões, em ~'de fevereito de 1997.

Art.3'. E vedada qualquer doação aos partidos politicos.

Art.4", Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado

ao respectivo partido pelo menos cinco anos antes da data fixada para as eleições.

majontárias ou proporcionais

Art.S". P~rderá o mandato o parlamentar que, voluntariamente. se

desfihar da legenda pela qual tenha sido eleito.

Art.60. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.7(} Revogam-se as disposições em contrário.

de 1970:
329 da

Brasília. 16 de junho
1499 da Independência c
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Dispõe sobre o funcionamento e financiamento dos partidos
polít~cos, regulamenta o § 32 do art. 17 da Constituição
Federal, modifica a Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995.

............................................................................................: : .

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)
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CAPÍTULO V
Dos Partidos Políticos

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime demo
crático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa huma
na e observados os seguintes preceitos:
.............................................................................................................0'0

§ 3° Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo par
tidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. .'
.................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 9.096 DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS, RE
GULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14, § 3°, IN
CISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

TÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° - O partido político, pessoa jurídica de direito privado,
destina-se a assegurar, no interesse do regime'democrático, a autenti
cidade do sistema representativQ e a defender os direitos fundamentais
definidos na Constituição Federal:

Art. 2° - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o
regime democrátieo, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da
pessoa humana.

PROJETO DE LEI N° 2.792, DE 1997
(Do Sr. Ivo Mainardi)

Dispõe sobre ti obrígatoriedaãe do ensino de Informática nos
currículos plenos dos estabelecimentos de 22 e 32 graus.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 2.408, DE 1996)

refere aos aspectos pedag6gicos e didáticos, a partir do ano 19

tivo seguinte ao inicio da vigência desta norma.

Parágrafo 'Único. As escolas com até cem alunos terão

o prazo máximo de 2 (dois) anos, contado a partir da data de PQ

blicaç:lo desta lei, para admitirem ou capacitarem seus profe~

sores ao ministério da Informática.

Artigo 4° .Esta lei entra eM vigor n.=: da!a d~ sua pu-

blicaçao .

Artigo 5° . Revogam-se todas as disposições em contrá-

rio .

JUSTIFICAÇÃO

o fenômeno ca globalização acentuou as desigualdad:Js

econômico-culturais dos diversos países. A compe::itil,:idade S~

acirrou em todas as instâncias de vida àos cidadãos,notadarnen

te nas suas atividades pro~issionals.

Urna das principais barrei ras para quem busca tr.s.ba _

lho é a informática, já que raramente, na atualidade, uma empresa

admite quem não domine ou tenha conhecimentos básicos de roi

eras, softwares, hardwares.

o Brasil, todos sabem, apresenta uma das mãos-de-obra

mais desqualificadas do mundo. Isto se verifica em todas as su

as atividades eccnôrnicas:na agricultura, na construção civil,na

índóstria,na prestaçi!o de serviços públicos e privados.

A troca de informações diversas, a cultura, o aprendi

dizado se processa,hoje,mais rápida e eJicientemente,nos gran

des centros,pGr meio de computadores integrados a redes mundi

ais.O mundo está em permanente e rápida transformação.

Há que se eliminar o descompasso entre a educaç';o

profissionalização e o mercado de trabalho, de modo a proporci.

onar igualdade de oportunidades para todos.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 1.997 ..

~~'~"-'~'

o Congresso Nacion.aJ. decreta:

Artigo 10. É obrigatória a inclusão do ensine;> de In

formática nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino

de 2° e 3° graus públicos e privados.

Arti.go 2°.0 Ministério da Educaç:lo e do Desporto, co,!!

juntamente com os Conselhos Estaduais ~e Educação, fixarao a a

brangência e'9 conteúdo dos programas letivos segundo as ativi
dades econõmicas e peculiaridades culturais de cada regiao.

PROJETO DE LEI N° 2.793, DE 1991'
(Do Sr. Confücio Moura)

Cria o Fundo de Garantia de Financiamentos a micro e
empreendimentos urbanos e rurais ..

(APEN6E-6E AO PROJETO DE LEI N" 3.182, DE 1992)

pequenos,

Parágrafo Ónico.O Poder Executivo Federal regulamen

tará o disposto nesta lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias"

a contar da data de sua publicação.

Arti.go 3° .Aos Conselhos Estaduais de Educação caberá

dispor sobre a implantação do ensino de Informática, no que se

o Congresso Nacional decreta'

Art. l° Fica criado o Fundo de Garantia de Financiamentos (FGF).

destinado a garantir. junto aos agentes financeiros, os empréstimos concedidos aos micros
e pequenos empreendimentos urbanos e rurais. .
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Parágrafo único - A execução orçamentária e financeira do FGF

observara as disposições legais e regulamentares aplicáveis aos fundos da. administração

direta,

Art. 20 As despesas com a administração do FGF serão por este
suportadas

Art. 30 Constituem recursos do FGF;

I - contribuição dos mutuários dos programas especiais de
financiamento aos micro e pequenos empreendimentos urbanos e rurais, paga juntamcAle

com a prestação periódica e limitada a I% (um por cento) do seu valor;

11 - contribuição trimestral dos agentes financeiros dos programas

especiais de financiamento. limitada a 0.025 (vinte e cinco milesimos por cento). incidente

sobre o saldo dos financiamentos concedidos aos micro e pequenos empreendimentos

urbanos e rurais;

III - dotação orçamentária da União

Parágrafo unico - Os recursos do FGF deverão ser aplicados em
operações com prazo compativel com as exigibilidades do Fundo e com taxas de

remuneração de mercado.

Art. 4° As contas do FGF deverão constar em registros contábeis

próprios, de conformidade com a legislação vigente, e integrarão a prestação de contas do

orgão gestor.

Art, 5° Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo

de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art, 6° Esta lei eRtra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Ao acompanhar os programas especiais de financiamento criados

pelo Governo, como PROGER, PRONAF, PA1 (Programa da Amazônia Integrada), entre

outros~ constatamos a existência de um sério ponto de estrangulamento nO escoamento

naturaI dos empréstimos.

A divulgaçào da criação de tais programas gera forte expeçtativa.,

ocorrendo conida aos agentes financeiros de pequenos empreendedores de variados

setores da economia., ansiosos pela obtenção de recursos em condições especiais.

Entretanto, são imediatamente fiustrados pela impossibilidade de atenderem ao elenco de

exigências administrativas. principalmente as garantias que, em muitos casos, atingem a

valor superior ao financiamento pretendidõ

Compreendemos a cautela dos agentes financeiros diante das altas

taxas de inadimplência vigentes nos últimos anos, Há que se considerar, entretanto, o fato

de que esta inadimplência é menor entre os pequenos tomadores de empréstimOS,

Consider:mdo a relevância da matena, contamos com o apoio dos

nobres Colegas para a aprovação de nosso projeto de lei.

Sala da> Sessões, em:j'Jde 1""1' ,-' de 1997.

, I)
/Y'j.G-7 17 .' ) .
UL<../. 0V v
n~putado Confiício Moura

PROJETO DE LEI N° 2.794, DE 1997
(Do Sr. Lima Netto)

Inclua-se no Código penal Brasileiro, onde couber, punição, em
dobro, para dirigentes de empresas (responsáveis ativa ou
passivamente li que se envolvam em operações irregulares de
lavagem de dinheiro, definidas como legalização de recursos
provenientes de operações criminosas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2,688, DE 1996)

o Congresso Nacional Decreta:

Art..,.. O Diretor de empresa que participar de
esquema de legalização de recursos obtidos criminalmente - lavagem de
dinheiro - fica sujeito às penas, em dobro, referentes ao crime que deu
origem aos recursos.

Paragrafo Único: A punição será aplicada por
envolvimento ativo ou passivo do dirigente, entendendo-se como
envolvimento passivo a aceitação dos recursos sem as investigações
mínimas necessárias para se aferir a origem dos fundos.

Justificativa

As atividades criminosas nos grandes centros,
movimentam quantias elevadas de recursos, que precisam passar pelo
processo de lavagem.

Se este processo de lavagem puder ser impedido ou
dificultado, o combate ao narcotràfico, às grandes fraudes e à corrupção,
ficará mais fácil, ou menos dificit

As instituições que f~zem a lavagem destes recursos
não tem sido responsabilizadas por isso, e tem tomado uma atitude cômoda
de lucrar com a operação, fechando os olhos para origem dos recursos. Se
isso fôr dificultado pela penalização dos diretores envolvidos, o combate ao
crime terá melhor resultada.

__~ , j, cC--
Deputad~ Lima Netto

Para o equacionamento definitivo do problema. estamos propondo

a criação do Fundo de Garantia de Financiamentos a micro e pequenos empreendimentos

urbanos e rurais, a ser gerido pelo Governo Federal, e constituído pela contribuição dos

beneficiarias dos Programas Especiais e dos agentes financeiros. alêm de dotação

orçamentária da União

Sala das Comissões, em J).. ç de iíZ-0, de 1997.

I,



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a Companhia Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF - iniciou este mês a construção
de uma linha de transmissão que trará energia da
usina de Xingó :-Iutei muito com o Deputado Albéri
co Cordeiro pela implantação da Hidrelétrica de Xin
gó - para reforçar o abastecimento da Região Me
tropolitana do Recife. A linha liga as subestações de
Messias, em Alagoas, a Recife 11, ao longo de 180
quilômetros. Em uma segunda etapa a linha de
transmissão também beneficiará as cidades de João
Pessoa e Natal, que receberão, através de ramais
saindo do Recife, parte da energia de Xingó.

Sr. Presidente, o Govemo Miguel Arraes e o
Vice-Presidente da República, Marco Maciel, visita
rão no próximo dia 25, em Palmares, o canteiro de
obras da linha que fomecerá um milhão de quilo
watts a mais de energia elétrica à Região Metropoli
tana do Recife, beneficiando indústrias e 3 milhões
de trabalhadores. É um empreendimento de grande
importância para Pernambuco, na medida em que
ampliará a infra-estrutura necessária à expansão da
atividade econômica dos distritos industriais do
Grande Recife.

Pemambuco necessita melhorar a infra-estru
tura como um fator adicional de atração de novos
projetos, e a linha Messias/Recife 11 preenche justa-
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - srªs mente esta necessidade. A linha Messias/Recife 11
e Srs. Deputados, estando presente em plenário o está orçada em 40 milhões de reais e será concluída
Sr. Octávio Elisio Alves de Brito, 6º Suplente da coli- até o final do ano. Ela é parte de uma série de obras
gação PTB/PUPSDB, representante do Estado de de transmissões que a Companhia Hidrelétrica do
Minas Gerais, em virtude do afastamento do titular, São Francisco deve realizar, nos próximos cinco
Deputado ~arlos ~osconi, convido S. ~".ª a prestar anos, p~ra escoar a energia de Xingó - a maior usi-
o ~ompro~lsso regimental, com o Plenarlo e as ga- na do sistema de geração da Companhia Hidrelétri-
lenas de pe. ca do São Francisco - CHESF - com capacidade de

(Comparece à Mesa o Sr. Octávio Elisio Alves produção de 3 mil megawatts, quase um terço do
de Brito e presta o seguinte compromisso): consumo do Nordeste, e orçamento de 3 bilhões de

.PROMETO MANTER, DEFENDER E reais. A energia da usina de Xingó, que fica na divi-
CUMPRIR A CONSTITUiÇÃO. OBSERVAR sa entre os Estados de Alagoas e Sergipe, será dis-
AS LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR GE- tribuída para toda a Região Nordeste.
RAL DO POVO, SUSTENTAR A UNIÃO, A As obras de transmissão são necessárias para
INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO que a empresa acompanhe o acelerado consumo de
BRASIL." energia regional, que cresce cerca de 7% ao ano.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ De- N~ ?rçame~to da EI~trobrás~ holding do sistema
claro empossado o Sr. Deputado Octávio Elisio AI- eletnco nac!onal,. estao previstos para a ?H..ESF,
ves de Brito. (Palmas.) ne~ta área, Investimentos da ordem de 1.3 bllhao de

, . reaiS, entre os anos de 1997 e 2001. Com estes re-
O SR. PRESIDENTE (Herachto Fortes) - Pas- cursos, serão construídos 5.56 mil quilômetros de Ii-

sa-seao h d t .-n as e ransmlssao - o que representa 25% de
tudo o que a CHESF já realizou nesta área nos últi
mos cinqüenta anos. O dinheiro também será aplica
do na instalação de quatorze novas subestações,
necessárias à entrega da energia aos clientes da
CHESF, e também na ampliação de outras 47 su
bestações. Ao longo dos cinco anos de investimen
tos serão gerados, com as obras, 25 mil empregos
diretos no Nordeste.

Sr. Presidente, registro que 13 mil trabalhado
res vão disputar 177 vagas na CHESF para os car
gos de operador de sistema I, operador de subesta
ção, operador de usina e técnico de segurança no
trabalho. A maior parte das vagas está sendo ofere
cida no Recife. A CHESF realizará, oportunamente,
outros concursos para preencher mais vagas; a em
presa não realiza concurso público há mais de dez
anos.

Sr. Presidente, vou concluir, ratificando o regis
tro da visita do Governador Miguel Arraes e do Vice
Presidente da República, Marco Maciel, no próximo
dia 25, a Palmares, Zona da Mata de Pernambuco,
no canteiro de obras da linha Messias/Recife 11, que
fornecerá um milhão de quilowatts a mais de energia
elétrica à Região Metropolitana do Recife, benefi
ciando indústrias e trabalhadores.

Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Era o que tinha a registrar.
O SR. ROBERTO PAULINO (Bloco/PMDB-
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PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Afirmou ele:
te, Sr-s e Srs. Deputados, registro com profundo pe- Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não
sar o falecimento da srª Anália Oliveira de Araújo, consegui. Tentei salvar os índios, não salvei. Tentei
pertencente à tradicional família paraibana, ocorrido fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fa-
hoje, no Distrito de Cachoeira, Município de Guara- zer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fra-
bira, no Estado da Paraíba. casséi. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu de-

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro- testaria estar no lugar de quem venceu.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Com os índios, outra de suas paixões, cons-
Srs. Deputados, decorridos mais de sete dias da truiu uma sólida relação de amizade e de respeito.
passagem para a vida eterna do imortal Darcy Ribei- Darcy Ribeiro viveu dez anos entre os índios na
ro - neste período a carne começa a desprender-se Amazônia e classificava esse período como a me-
dos ossos e o espírito inicia sua viagem rumo à vida Ihor época de sua vida. ·Devo aos índios ter-me toma-
eterna para ir ao encontro do seu Criador -, ocupo a do um ser humano·, dizia ele, quarenta anos depois.
tribuna da Casa do povo para deixar registrada a ho- Em seus amigos kadiwéu, kaapor, urubus e xa-
menagem que os estudantes e os índios do Amazo- vante declarava admirar, principalmente, qualidades
nas, através da minha voz, prestam a esse valoroso como a solidariedade humana e a valorização da be-
humanista. leza sobre o utilitarismo, que, por exel11plo, leva o ín-

O Brasil está, há uma semana, órfão de um dio a colocar muito mais trabalho quando constrói
dos homens que melhor conheceu e amou a alma uma peneira que o necessário para criar um objeto
brasileira: o antropólogo, educador, político, ficcio- capaz de peneirar.
nista e administrador Darcy Ribeiro. Intelectual bri- O último sonho que tentava tornar realidade
Ihante e apaixonado, Darcy foi, ao longo de toda a era o Projeto Caboclo, proposta ousada e original de
sua vida, uma verdadeira usina de idéias, projetos e colonização da Amazônia. Darcy Ribeiro pretendia,
realizações. com a ajuda de organizações nacionais e internacio-

Com a sua morte deixa-nos, mais que uma nais, montar na selva amazônica espécies de tabas
enorme saudade, o rico legado de vinte e seis livros de caboclos e de índios. Como representante do
traduzidos em diversos idiomas e publicados em povo do Amazonas nesta Casa, docente universitá-
centenas de edições, além de obras concretas como rio há 21 anos e egresso de um curso de doutorado
a Universidade de Brasília, o Museu do índio, os no qual me dediquei ao estudo de moléstia que aco-
CIEP e o Sambódromo. mete os índios lanomâmis da Amazônia, sempre es-

Ainda mais rara e preciosa que a herança inte- tive particularmente sintonizado com a obra e os
lectual é o testemunho existencial desse homem ín- idéias de Darcy Ribeiro.
tegro e apaixonado, que nunca se intimidou diante Guardo, com enorme carinho, a lembrança de
das utopias ditas impossíveis nem transigiu na luta um de nossos últimos encontros. Modificações feitas
por seus ideais. pelo Senado Federal no texto do substitutivo de Dar-

Esta é a principal marca de sua trajetória como cy à Lei de Diretrizes e Bases da Educação amplia-
educador, político e antropólogo. Desde que entrou ram o conceito de pós-graduação, incluindo, ao lado
pela primeira vez em uma sala de aula como profes- do mestrado e do doutorado, meros cursos de espe-
sor, em 1953, até elaborar um substitutivo para o cialização .como suficientes para que os docentes
texto da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa- universitários fossem considerados pós-graduados.
ção, já como Senador, quaienta e quatro anos de- Essa alteração sofreu pesadas críticas do mes-
pois, Darcy Ribeiro sempre teve como horizonte o tre Darcy. Afinal, desobrigar os docentes de comple-
árduo desafio de democratizar o ensino público e tarem os seus currículos certamente traria prejuízos
gratuito de qualidade no Brasil. imensuráveis ao aparelho formador da comunidade

Que este era um sonho de muito difícil realiza- pensante do ensina e da pesquisa no nosso País.
ção, ele bem o sabia. Mas para essa personalidade Convencido dos sérios riscos que essa medida
de alma singular as dificuldades e eventuais derro- iria representar para a Universidade brasileira, apre-
tas sempre funcionaram como um combustível adi- sentei destaque visando ao resgate do texto original.
ciQnal na luta por seus ideais. Quando recebeu o tí- Meu destaque foi aprovado por esta Casa e tive
tu~o de Doutor Honoris Causa pela Universidade de oportunidade de, na ocasião, comentar o assunto
Paris, em 1979, Darcy Ribeiro declarou, com ironia e com o Senador Darcy Ribeiro, que saudou o retomo
DtJm humor, que "fracassara" em tudo. ao texto que apresentara.
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Foi a última vez em que conversamos. Embora Colocar a minha proposta de emenda constitu-
abatido pela doença. Darcy Ribeiro conservava a in- cional em apreciação. discussão. promover um am-
teligência arguta. a palavra inspirada e o brilho no pio debate com todas as forças vivas do País e, a
olhar de quem nutria um enorme amor pela vida. partir daí. sim. encontrarmos a verdadeira e única

Esta é a imagem gravada por ele na minha me- solução viável. não só para o nosso problema fun-
mória: de um guerreiro admirável que, mesmo frente diário. mas igualmente retomar a paz em nossos
a Thanatos. nunca foi abandonado por Eros. espírito campos.
que lhe iluminou toda a existência. Seria despolitizar a reforma agrária como bem

Espero que os exemplos de coragem. integri- aponta o advogado e jornalista Ignácio de Aragão.
dade e amor ao Brasil deixados por Darcy Ribeiro em artigo publicado no Jornal de Brasília, de 24 de
sirvam de modelo e de inspiração para todos os bra- fevereiro de 1997:
sileiros e que Deus. na sua infinita bondade. acolha Tem apenas que dar uma volta de 360 graus
o seu espírito no seu reino. ao lado dos bons e dos no assunto. Acabar com o improdutivo sistema de
justos. sob a sua permanente guarda. desapropriação de terras por interesse social para

O SR. MOISÉS BENNESBY (Sem Partido _ fins de reforma agrária. substituindo-o pela compra
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e pura e simples de propriedades pelo Governo. paga
Srs. Deputados. faço minhas as palavras do nobre à vista. além de chamar ao acervo específico todas
Deputado Cláudio Chaves em homenagem póstuma as terras devolutas ainda "éxistentes dos Estados e
ao nosso querido Senador Darcy Ribeiro e ainda ao da União e. bem assim. às terras arrecadadas judi-
querido Deputado Homero Oguido. que foi ont~m cialmente pelo sistema nacional de crédito rural por
embora deste mundo. inadimplência.

Homem nenhum que é lembrado morre, por- Acabar, também. com oito atuais assentamen-
que a verdade está na energia e no amor daquilo tos. para. em seu lugar. fazer colônias agrícolas ad-
que fica na terra. ministradas de forma cooperativa. Municipalizar o

programa, de tal forma que se faça um levantamento
Era o que eu tinha a dizer. da quantidade de trabalhadores agrícolas sem terra.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia existentes em cada Município. capacitados a explo-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. srªs e Srs. rar uma pequena propriedade familiar.
Deputados. por detrás das manchetes sensaciona- Projetar e instalar as colônias agrícolas no pró-
listas dos últimos acontecimentos no Pontal do Para- prio Município ou em região vizinha para absorver
napanema nós vemos o perigo que a demagogia e a aquele contingente. investindo na infra-estrutura mu-
impunidade podem causar. nicipal de saúde. educação. ensino profissional.

Ou se respeita a lei e o direito de propriedade transportes e estradas vicinais. de forma a poder
ou voltaremos à barbárie. atender satisfatoriamente à população instalada nas

Não traremos tranqüilidade ao campo ce- colônias agrícolas. Fazendo-o porém de tal forma
dendo ao MST ou nos adiantando. como decla- que esse novo investimento se reflita positivamente
rou em Roma o Presidente Fernando Henrique: também sobre a comunidade ou comunidades já
-É preciso dar velocidade ao processo para ul- existentes. Onde for possível implantar a agricultura
trapassar o que o MST possa querer fazer em irrigada. tanto melhor. que reduzir em quarenta por
termos de conflito-. cento a demanda da área física.

Está consignada nesta frase um princípio com Um projeto assim levará à sadia distribuição de
o qual não posso concordar: o da política do' ceder terras. ou seja à reforma agrária brasileira. Mas.
para não perder. Se hoje. Sr. Presidente. nós cede- para os esquerdistas ele não serve. pois não se
mos um dedo ao MST. amanhã ele quererá nossa presta à agitação no campo de que necessitam para
mão. E se. amanhã cedermos a mão. ele quererá o sobreviver politicamente.
nosso braço. E se cedermos o braço. quererá todos Sr. Presidente. peço a transcrição nos Anais
os oito membros até exigir nossa cabeça. desta Casa do importante alerta da Sociedade Brasi-

Não me parece sensata tal proposta. Muito leira de Defesa da Tradição. Famnia e Propriedade -
mais eficiente seria promover. urgentemente. uma TFP - publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 20
sadia política agrícola sem nada dos chavões socia- de fevereiro de 1997, sob o título -A opinião nacional
listas e confiscatórios desta desastrada reforma repudia a Reforma Agrária socialista e confiscatória-.
agrária. Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
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esta reforma agrária e implantar uma verdadeira po- mente à realidade agrária do País. Assim a agricul-
Iítica agrícola em nosso País. tura brasileira cumpre satisfatoriamente sua função

social, e apresenta até um dinamismo de produção
ALERTA A QUE SE REFERE O ORA- dos maiores do mundo. As situações de pobreza

DOR: existentes devem-se a fatores que não decorrem da
A TFP MAIS UMA VEZ ALERTA "A OPINIÃO NA- estrutura da propriedade fundiária.

CIONAL REPUDIA A REFORMA AGRÁRIA 9. Injusta, sim, é a situação criada por leis so-
SOCIALISTA E CONFISCATÓRIA cialistas, mesmo uma propriedade muito bem explo-

Mesmo com a promulgação das leis do Rito rada pode ser considerada improdutiva pelo Incra, o
Sumário e do novo ITR, há muito que fazer pelo di- qual exige índices de produtividade simplesmente

absurdos.
reito de propriedade 10. E não é só no campo que a sanha socialis-

Esta tese, a TFP a desenvolve em seu número ta pretende abolir a propriedade privada: hoje a lei
especial do "Informativo Rural", de fevereiro corren- quer desapropriar e confiscar a .propriedade rural
te, o qual contém a matéria abaixo especificada: dita "improdutiva"; amanhã visará o imóvel urbano, e

1. A promulgação das leis do Rito Sumário e depois a propriedade comercial e a industrial. Já se
do novo ITR lembra a esperança dos agró-reformis- pensa, nos meios políticos de esquerda, em projetos
tas, por ocasião da aprovação do Estatuto da Terra de Reforma Urbana.
(1964), de que a Reforma Agrária socialista e confis- 11. Não obstante, os males decorrentes da efe-
catória fosse efetivamente implantada. tiva aplicação das leis do Rito Sumário e do novo

2. Foram desiludidos! Passados 33 anos, o Es- ITR ainda podem ser cerceados por meio de disposi-
tatuto da Terra praticamente não foi aplicado. A TFP ções regulamentares e leis corolárias, com grande
espera que, alertando a classe rural a respeito do proveito para o direito de propriedade e a livre inicia-
sentido arbitrário-despótico do Rito Sumário e do ca- tiva no Brasil. É pois dever dos proprietários rurais
ráter confiscatório do ITF, os fazendeiros fiquem permanecerem atentos e atuantes em defesa de
sempre mais atentos aos males da Reforma Agrária seus direitos legítimos e sagrados.
e se defendam com as medidas legais cabíveis. 12. A TFP prosseguirá, com todo o ânimo, o

3. Lamentavelmente leis do Rito Sumário e do glorioso passado de lutas _ sempre dentro da lei _
novo ITR, tão propugnadas pelo MST e pelo PT, só do saudoso Prof. Plínio Corrêa de 'Oliveira, em defe-
foram aprovadas porque contaram com apoio da sa da propriedade privada e da livre iniciativa em
bancada ruralista e de cúpulas das associações ru- nosso querido Brasil."

rais. O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.
4. Entretanto, a opinião pública nacional repu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

dia uma Reforma Agrária socialista e confiscatória, Sr-'s e Srs. Deputados, nos próximos dias estaremos
que se constituiu num processo sistemático de pro- votando a tão necessária e esperada reforma admi-
dução de favelas e miséria rural. Este fato é reco- nistrativa proposta pelo Executivo.
nhecido hoje por dezenas de personalidades, várias Por que tão necessária? Os argumentos são
delas inclusive e propugnadoras tenazes da Refor- vários: redução de despesa com pessoal e, conse-
ma Agrária. qüenternente, do déficit público, maior dinamização

5. Não está na índole do brasileiro aceitar que administrativa, melhoria da qualidade dos serviços
o dono legítimo seja expulso de sua propriedade em públicos prestados, etc. Dentre todos eles, entretan-
48h, e que a.perca em pouco mais de 20 dias, sem to, os que mais me convencem, e à sociedade brasi-
direito a defesa, como reza a lei do Rito Sumário. leira, tenho certeza, são os que se referem à morali-

6. Também não está na índole nacional con- zação do serviço público, através do fim de regalias
cordar que a tributação seja usada para confisco da e privilégios e da eqüidade de direitos.
propriedade, objetivo confessado do novo ITR. O povo brasileiro não mais admite a prática vi-

7. Sobretudo não está na índole brasileira acei- ciosa do clientelismo, do paternalismo, da defesa de
tar princípios de caráter revolucionário que negam o interesses próprios. O Presidente Fernando Henri-
ensinamento tradicional da Igreja católica, como o que elegeu-se, e nós próprios, devido às promessas
fazem essas duas leis. de mudanças, e essas mudanças estão contidas nas

8. A estrutura da propriedade rural do Brasil várias propostas de emendas à Constituição enca-
não é, de si, injusta, e vai se acomodando natural- minhadas por este Governo. Cabe a nós, lídirnos
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representantes desse povo, ratificarmos o seu dese- ção das verbas arrecadadas nas citadas operações.
jo, após analisarmos e aperfeiçoarmos essas propo- O caso está sendo apurado. Existe uma Comissão
sições. Parlamentar de Inquérito instalada, cujo Relator, o

Eqüidade de direitos, Srs. Deputados, e um eminente Senador paranaense Roberto Requião,
basta aos privilégios! vem desempenhando imparcialmente um papel de

É vergonhoso, é imoral, é degradante para nós magistrado equilibrado e justo.
e para o Executivo, a simples cogitação de se man- O meu Estado, Pernambuco, emitiu, legalmen-
ter ou abrir exceções. te, através da contratação do Banco Vetor, terceiro

Por que estou a falar novamente sobre isto? classificado no ranking nacional, em volume de ne-
Porque me repugna o que tenho ouvido e lido nos gócios, no ano de 1995, e ainda, anuído pelo Tribu-
noticiários: que a aprovação da reforma administrati- nal de Contas do Estado, bem como autorizadc pelo
va estaria cóndicionada à flexibilização do teto $ala- Banco Central e Senado da República, títulos públi-
rial para uns poucos privilegiados. cos no valor de 402 milhões de reais para pagamen

to de ações judiciais e reclamações trabalhistas irre-.
Há que se estipular e se manter um teto sala- corríveis, cujos valores atualizados hoje ultrapassam

rial no serviço público. E serviço público engloba os à soma dos 600 milhões de reais.
três Poderes estabelecidos: Executivo, Legislativo e
Judiciário. Os Senadores, os Deputados, os Minis- Desse valor, pagou em comissões a importân-
tros e Juízes dos Tribunais são igualmente servido- cia de 38 milhões de reais, menos de 10% da arre-
res públicos. cadação, percentual compatível com qualquer ope

ração de títulos públicos, inclusive, menor que os va-
A lei precisa ser igual para todos, sob pena de lores contratados em processos de concorrência pú-

se cometer injustiça por meio da discriminação. blica que atingem até 20%.
Já é gritante o desnível entre os padrões quali- Pagou ainda, logo após o recebimento do nu-

tativos de vida dentro do próprio serviço público; o merário, 26 milhões em precatórios constantes do
que dizer fora dele! orçamento do Estado para 1996 e o restante,

Urge que o Congresso Nacional coloque, defi- R$338.000.000,OO estão depositados na conta do
nitivamente, os interesses da Nação acima de quais- Estado, no Bandepe, para a finalidade específica,
quer outros, acabando de vez com o corporativismo pagamento de precatórios, de dívidas judiciais tran-
vergonhoso. sitadas em julgado.

O nobre Deputado Moreira Franco desenvol- Pergunto: o que tem de errado nesse proces-
veu um excelente trabalho de relatoria dessa pro- so? As contas do Estado de Pernambuco foram
posta de emenda constitucional. Foram ouvidos os abertas pelo Governador Miguel Arraes à Comissão
principais representantes das diversas categorias de Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, e o
servidores públicos envolvidas. Acordos foram feitos próprio Governador e seu Secretário de Fazenda,
de maneira a contentar e propiciar maior justiça a to- Deputado Eduardo Campos, estão à disposição da
dos. Não há por que alterar o seu parecer, ao qual CPI para prestarem esclarecimentos.
quero registrar meu total e irrevogável apoio. O que não se pode admitir é o prejulgamento

Pelas suas atenções, meu muito obrigado. do caso, como tem feito o Senado, principalmente
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- através do Senador Vilson Kleinübing, membro da

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Comissão e rancoroso inimigo político do Governa-
Srs. Deputados, um velho dito popular diz: onde há dor Paulo Afonso, de Santa Catarina.
fumaça há fogo. A Imprensa brasileira, vem, nos últi- Sempre defendi a apuração de qualquer de~

mos dias, batendo forte em Governadores, Prefeitos, núncia, inclusive através de comissões de inquérito.
Secretários de Fazenda e outras autoridades denun- A verdade tem que ser esclárecida à sociedade, no
ciadas por envolvimentos ilícitos nas emissões de tí- entanto, jamais se faça sensacionalismos ou prejul-
tulos públicos, para pagamentos de precatórios. gamentos como este caso dos precatórios e outros

Ainda sob a égide da malfadada e perversa Lei fatos recentes, como o que envolveu o nome do Dr.
de Imprensa, que completará no próximo dia 14 de Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti, ex-Gover-
abril trinta anos, mas, guardados por dispositivos da nador de Pernambuco, no Esquema PC, tendo sido
Constituição Cidadã, liberta e democrática, alguns absolvido na última quinta-feira por total talta de pro-
veículos da imprensa brasileira têm acusado pes- vaso Imaginem, Srs. Deputados, o quanto esse ho-
soas e instituições públicas e privadas de malversa- mem público não sofreu no decorrer do famigerado



Por isso, queremos chamar a atenção para a
gravidade da situação patrocinada pelas operações
com títulos e exigir que os Governos Estaduais, Mu
nicipais e o Banco Central sejam responsabilizados
cabalmente pela situação. Mais do que nunca fica
justificada a necessidade de instalação de uma CPI
nesta Casa que investigue o Sistema Financeiro Na
cional, desnude suas perversas relações com o po
der político e mostre para a opinião pública os ver
dadeiros caminhos da moeda nacional. Certamente
quando acabarem os escândalos com dinheiro públi
co, quando a moralidade e a transparência do Erário
vier à tona, teremos muito mais recursos para apli
car nas carências sociais e na promoção do desen
volvimento do País.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. De
putados, a opinião pública acompanha com vivo in
teresse os escândalos já revelados e o próprio de
senvolvimento da CPI do Senado sobre a emissão
de títulos públicos para pagamento dos precatórios.
É estarrecedor verificar-se o volume, a facilidade e a
velocidade com que recursos públicos trafegam do
Tesouro para os cofres de bandidinhos e bandidões
tratados cerimoniosamente como empresários, es
pecialistas, economistas etc.

As enormes implicações dessas operações do
losas para o incremento da dívida pública e a condu
ta, seja de bancos privados, corretoras, financeiras
etc., seja do próprio Banco Central demonstram de
modo cabal a necessidade de um esclarecimento ao
País de como operam tais instituições e como elas
contribuem para o endividamento da Nação. Noutras
palavras, essa CPI torna mais cristalina a necessida
de do funcionamento da CPI dos Bancos e mesmo
de outros instrumentos legislativos que desnudem o
funcionamento do sistema financeiro no Brasil.

Uma CPI como a dos Bancos vai revelar, por
exemplo, porque o Banco Central vem tendo, em to
dos esses episódios que envolvem essa atividade,
uma conduta profundamente questionável, uma con
duta em que salta aos olhos a grande proximidade e
compreensão das autoridades monetárias para com
as atitudes dos banqueiros, em última análise, preju
diciais ao povo.

É por perceber a vulnerabilidade de seu posi-
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processo, com prejulgamentos como os que estão os danos cometidos contra o patrimônio público. A
ocorrendo agora. Temos que dar um basta nisto. cidadania exige que os culpados sejam exemplar-

O SR. VÂNIO DOS SANTOS (PT - SC. Pro- mente punidos. A sucessão de indícios de malversa-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidel)te, srªs e ção do dinheiro público começa, inclusive, a envol-
Srs. Deputados, os trabalhos da CPI do Senado que ver outras modalidades de títulos, como os debêntu-
investiga os títulos públicos acabaram se transfor- res.
mando numa investigação indireta sobre o nebuloso
mundo do sistema financeiro. Apesar do empenho
do Palácio do Planalto em evitar a CPI sobre o siste
ma e sobre a generosa reengenharia patrocinada
pelo PROER, temos agora um conjunto de elemen
tos que provam a incapacidade do Banco Central,
caixa-preta do Governo, de fiscalizar e regular a
moeda.

É certo que a imprensa tem destacado com
maior ênfase o esquema de quadrilhas que se bene
ficiaram com o deságio dos títulos públicos, a sone
gação fiscal e a evasão de divisas através de dolei
ros. Propõe-se inclusive a anistia fiscal dos doleiros
para que se chegue aos que efetivamente lucraram
com a empreitada.

Agora, não podemos perder de vista que hou
veram dirigentes políticos que solicitaram uma emis
são de títulos absurdamente superior ao que previa
a cláusula transitória da Constituição Federal.

Em Santa Catarina, por exemplo, o Governo
Paulo Afonso emitiu um montante vinte vezes supe
rior ao necessário para honrar sentenças judiciais.
Engordou o caixa único do Governo, num ano eleito
ral, com base em elevadas percentagens de correta
gem, deságio e um volume de emissão que poderá
comprometer a economia catarinense por largo pe
ríodo.

Além disso, o Banco Central foi omisso na fis
calização deste comércio exorbitante de títulos. Os 6
bilhões de reais em títulos que inundam o mercado
especulativo e que se constituem em dívida pública
que haverá de ser paga pelo bolso do contribuinte,
só existem por beneplácito do Banco Central que
não fez o que deveria ter feito no momento oportu
no. Como explicar, por exemplo, que a maioria das
informações da CPI do Senado conta com documen
tos do próprio Banco Central? Ou seja, as informa
ções estavam no banco e não houve decisão política
do Governo para acabar com esta bandalheira. Ago
ra, para atenuar sua conivência com a situação, o
Banco Central resolve mostrar serviço: fecha corre
toras, liquida bancos e promete readequar o Depar
tamento da Dívida Pública e o Departamento de Fis
calização.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a CPI já tem
elementos para julgar a legalidade, a moralidade e
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cionamento que, agora, o Banco Central, inopinada- racional desses recursos, que vão desde o enorme
mente, toma a inciativa de Rcobrir" produzindo inter- potencial hidrelétrico de seus rios até a diversidade
venção em série em corretoras, financeiras e bancos biológica sem par de seus múltiplos ecossistemas.
de pequeno porte. Permitiria, enfim, a consolidação da posse, pelo nos-

De outro lado, a CPI dos precatórios deixa em so País, de uma área que corresponde a mais da
situação bastante difícil algumas lideranças políticas. metade do território nacional e que pela ausência de
Basicamente Govemadores e Prefeitos de capitais. políticas públicas é cobiçada pelos países mais ricos
São, portanto, interesses econômicos e políticos do planeta.
profundamente poderosos que estão em jogo. E A incorporação da Amazônia Legal em nosso
essa percepção que tem levado vários segmentos sistema econômico será, sem sombra de dúvida, a
da opinião pública a se perguntar e mesmo a temer garantia do domínio brasileiro na região, e a grande
que essa CPI acabe em pizza. chance de vencer a miséria que corrói boa parte de

A propósito, o próprio noticiário das redes na- nosso povo; de dar emprego a nossos jovens; de
cionais de TV tem sido revelador nesse sentido. criarmos uma sociedade mais justa e com qualidade
Tem se concentrado nos chamados bagrinhos. É de vida digna para todos os brasileiros que ali vivem.
ilustrativo, por exemplo, verificar que o atual Prefeito Mas, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a
de São Paulo, que, como se sabe, está no epicentro atuação do Ministério do Meio Ambiente, dos Recur-
das operações suspeitas com títulos públicos, é ig- sos Hídricos e da Amazônia Legal não tem refletido
norado nas notícias e reportagens veiculadas pelas essa vontade, não tem sido coerente com os fins
grandes emissoras. É mesmo de se perguntar se para os quais foi criado esse Ministério. A proposta
não estaria em curso um processo de acomodação para o Orçamento Geral da União para 1997 bem o
entre o Govemo FHC e o Sr. Paulo Maluf, patrono demonstra.
do Sr. Celso Pitta. Consta da previsão de investimentos do MMA,

Além da sociedade estar acompanhando aten- para 1997, R$553,4 milhões. Desse total, que não é
tamente o desenrolar da investigação que se desen- muito, levando-se em conta os enormes problemas
volve no Senado, quero salientar que a bancada, na- relacionados com as áreas de meio ambiente e re-
quela Casa e nesta, do Partido dos Trabalhadores cursos hídricos, cerca de R$523 milhões são desti-
não vai hesitar em denunciar à Nação qualquer mo- nados a obras na região Nordeste. Simplificando,
vimento tendente a inocentar culpados, qualquer esses números indicam que o Nordeste é contem-
que seja o cargo que ocupem e o interesse que de- piado com nada menos de 98% da proposta de in-
fendam ou representem. vestimentos do MMA. Tomando esse número como

Sr. Presidente, solicito a V. EXª a divulgação indicador de prioridades, vê-se que a Amazônia pas-
deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil. sa longe da atenção do Ministério que leva seu

O SR. SALOMÃO CRUZ (PSDB - RR. Pro- nome.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Não queremos aqui contestar a necessidade
Srs. Deputados, o Ministério do Meio Ambiente e que tem a Região Nordeste de investimentos urgen-
dos Recursos Hídricos teve agregada ao seu nome tes do Govemo Federal. Sabemos de sua pobreza e
a expressão "e da Amazônia Legal" com o objetivo dos imensos desafios sociais e econômicos que ela
óbvio de dar atenção prioritária à região amazônica. representa. Estamos cientes da urgência de que se-

Atenção prioritária, pelo que entendemos, sig- jam implantadas ou concluídas obras essenciais até
nificaria concentração· de investimentos, de atuação para a sobrevivência de grande parte da população
do Poder Executivo Federal, de planejamento e nordestina, como açudes, sistemas de irrigação e
coordenação de ações, de forma que nossa região adutoras para abastecimento público. E são justa-
pudesse reduzir o desnível econômico e social que mente obras desse tipo que preenchem a proposta
mantém e que a cada ano se aprofundava em rela- de orçamento do MMA, sob responsabilidade direta
ção ao Sudeste e ao Sul e até em relação ao Nor- do Ministério ou de órgãos a ele subordinados, como
deste brasileiro. o DNOCS e a Codevasf.

Mas a prioridade à Amazônia não significaria No entanto, não vemos o porquê de nada ser
somente benesses e favores especiais aos seus ha- proposto em relação à Amazônia, como se ali impe-
bitantes. Ela permitiria que os imensos recursos na- rasse a mais absoluta normalidade, como se a popu-
turais que essa região detém fossem incorporados lação que nela reside tivesse resolvidos todas as
de fato à riqueza nacional. Permitiria a exploração suas carências e problemas econômicos e sociais.



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

"A ARTE DA MISTIFICAÇÁÓ

O Governo Fernando Henrique Cardoso lem
bra certas aves empalhadas que tanto encantam as
pessoas com a exuberância e o viço da sua pluma
gem. Vistas de longe, empoleiradas no interior de vi
trine, nas salas de História Natural, essas espécies
embalsamadas parecem exibir um instigante hálito
de vida. O feitiço que esses pássaros exercem sobre
as almas mais simples, porte majestoso, bicos tão
coloridos que parecem pintados a mão, chega a ser
comoventes eles se mantêm vivos, na imaginação
dos humildes, exclusivamente por causa da sua ex
traordinária beleza. Nós mesmos, quantas vezes já
não nos deixamos também envolver, por alguns mo
mentos, com a magia e o brilho falso dessas aves
com olhos de vidro?

A gestualidade aristrocrática, o refinamento in
telectual e o canto apurado e pausado do professor
Fernando Henrique Cardoso produzem nas mentes
mais ingênuas o mesmo delumbramento que esses
pássaros desperta nas crianças e nos corações
mais sensív~is. Não é necessário empunhar um bis
turi, abrir o peito estufado pela armação de arame e
se debruçar sobre as vísceras de palha para consta
tar que estamos diante de uma ave que se mantém
viva graças à vistosa plumagem que a emoldura e
lhe serve de alimento. Assim e o Governo de FHC,
oco desprovido de vida, carne, ossos e principal
mente de sentimentos.

Se examinarmos com atenção o projeto desen
volvimentista que dá corpo e alma à administração
de FHC perceberemos que ele também cheira a for
moI! O programa de privatizações e o Plano Real 
que representariam um compromisso com o pro
gresso e o futuro - na verdade, tem mais de 70
anos. As privatizações que o Governo faz sempre
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A Amazônia tem, e é do conhecimento de to- dial, com recomendações essenciais para o Gover-
dos, enormes problemas que só podem ser efetiva- no Artur Bemardes.
mente enfrentados com a ajuda, inclusive com in- Que recomendações eram essas, no combate
vestimentos diretos, do Governo Federal. ao déficit público? Reduzir drasticamente o quadro

Existe ali um grave quadro de carências so- de funcionários públicos, com o maior número possí-
ciais, com bolsões de miséria de fazer inveja ao Nor- vel de demissões, privatizar as empresas e funda-
deste brasileiro. Por outro lado, existem áreas de mentalmente reduzir o gasto com as aposentado-
atuação com grandes possibilidades de retomo eco- rias.
nômico a curto, médio e longo prazos, como o de- Vê-se claramente que o que antes era analisa-
senvolvimento de projetos nas áreas de mineração, do cientificamente como uma operação do imperia-
de exploração sob manejo de produtos florestais e lismo, hoje virou, para a aliança PSDB/PFL do Go-
de exploração agrícola e pecuária. vemo Fernando Henrique Cardoso, a imagem da

A Amazônia deveria ser o grande foco de atua- modernidade.
ção de órgãos como o Ibama, notadamente no que
tange à exploração racional de seus recursos natu
rais, ao planejamento ecológico e econômico da re
gião. No entanto, vemos na proposta de orçamento
daquele instituto, para todo o País, pouco mais de 8
milhões de reais, e óbvio, nada significará, mais uma
vez, para a nossa grande região.

É necessário Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, que a ênfase à região amazônica deixe de ser
apenas retórica. Não bastam mais medidas para
agradar, enganando, a opinião pública internacional,
como a expansão constante das terras indígenas e
das áreas de reserva legal de propriedades rurais,
medidas que na prática são de efeito nulo ou, quan
do muito, apenas burocratizantes.

O Governo Federal precisa demonstrar que, de
fato, quer priorizar a Amazônia, quer incorporar suas
riquezas ao patrimônio nacional e reduzir o quadro
injusto de desigualdade social que ali impera, con
trastante com o potencial de recursos naturais da re
gião. A proposta de investimentos do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô
nia Legal deveria refletir essa intenção.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, peço a V. Exª que mande registrar nos
Anais da Casa artigo intitulado "A arte da mistifica
ção", publicado no jornal Público, editado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Federal no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de
matéria de autoria do importante jornalista Domin
gos Meirelles, meu amigo, com quem trabalhei há
quase trinta anos, e que fez importante pesquisa
que resultou em um livro sobre a Coluna Pres
tes.

Neste artigo ele conta algo muito concreto a
respeito da repetição de processos, sobre a comis
são inglesa que esteve no Brasil, quando a Inglater
ra era a força germânica do poder econômico mun-



A privatização do SS

O relatório indicava também o melhor caminho
para reduzirmos a dívida externa: a venda ou arren
damento de bens de propriedade do Estado, medida
que deveria ser adotada com um pacote de facilida
des para estimular a entrada de investimentos exter
nos. "O capital estrangeiro é essencial ao país (...) O
Brasil oferece, sem dúvida, um vasto campo a esses
capitais, mas deve estudar os meios de atraí-los·,
acentuava o documento.

Os membros da missão inglesa defendiam a
privatização de empresas estatais como o L10yd Bra
sileiro e a Estrada de Ferro Central do Brasil. Era a
única forma de o País se libertar do déficit crônico
que devastava as finanças do Estado. Os técnicos
ingleses aconselhavam ainda Bemardes a mudar
também a Constituição, não só para se livrar mais
rapidamente das estatais como poder privatizar o
Banco do Brasil e vender suas ações aos bancos
estrangeiros que operavam em território nacional. O
Governo deveria promover também a liquidação de
todas as empresas sob controle do Estado a preços
razoáveis para despertar o interesse dos ·grandes
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questão de apresentar como um projeto neoliberal, Durante meses, os súditos de Sua Majestade
são uma cópia despudorada de um velho e carco- Jorge V examinaram com total liberdade processos
mido modelo econômico que os banqueiros ingle- orçamentários, a circulação monetária, as tarifas, o
ses tentaram enfiar pela garganta do Presidente Ar- funcionamento do Banco do Brasil, além de promo-
tur Bemardes, em 1924. verem um estudo detalhado sobre os nossos recur-

A primeira vez que tomei conhecimento das te- sos minerais. A missão inglesa que chegou ao Brasil
ses desse antigo programa econômico, inspirado em alguns dias antes do Natal de 1923 era formada por
velhos postulados do liberalismo inglês do século Sir Charles Addis, jurista e diretor do Banco de Lon-
XVIII, foi por volta de 1976, quando desenvolvia um dres; lorde Novat, autor de festejadas publicações
minucioso trabalho de pesquisa histórica sobre a econômicas; Hartley Witchers, jornalista, redator do
República Velha, depois de ter publicado uma série Times, com várias obras publicadas sobre adminis-
de reportagens sobre a Coluna Prestes no Jornal tração pública; E. S. Montagu, secretário parlamen-
da Tarde, de São Paulo. O meu objetivo era então tar do Tesouro Inglês e Willian McLintoch, contador
escrever um livro que reproduzIsse a verdadeira di- público. No dia 29 de junho de 1924, um domingo, o
mensão desse movimento revolucionário de contest- Diário Oficial publicava o relatório final desse grupo
ação ao Presidente Artur Bemardes, a quem os re- de trabalho com suas principais recomendações.
beldes acusavam de governar o País ao arrepio da Os ingleses aconselhavam Bemardes a com-
lei. Foi vasculhando milhares de documentos oficiais bater o déficit público com firmeza e a resistir a toda
que descobri esse velho receituário econômico data- e qualquer tentação de emitir dinheiro para equilibrar
do de 1924 que hoje é exibido à Nação como uma as contas públicas. Uma de suas mais importantes
espécie de quintessência da modernidade e do pro- recomendações o governo deveria enxugar, drasti-
gresso. camente, o quadro de funcionários públicos, com o

A fim de pressionar Bemardes a adotar o mo- maior número possível de demissões, a fim de tor-
delo liberal de livre mercado, os banqueiros ingleses nar a máquina administrativa menos onerosa e mais
- que eram os maiores credores de nossa dívida ex- eficiente. Para os ingleses, o país gastava também
terna e também uma espécie de FMI da época - en- dinheiro demais com aposentadorias. Era preciso
viaram ao Rio em dezembro de 1923, uma missão mudar a legislação para cortar os gastos com apo-
de notáveis. O objetivo era elaborar um programa sentados.
econômico que permitisse ao Brasil fazer caixa para
pagar a dívida assumida com os bancos de Londres
e que o Governo encontrava dificuldades em amorti
zar.

Essa expedição financeira se propunha a
orientar o Governo a combater o déficit fiscal e a in
troduzir uma série de mudanças na ordem econômi
ca e na estrutura administrativa do País para que con
tinuássemos a merecer a confiança do capital inglês.

O pacote dos bancos

A Oposição logo percebeu que esse programa
deixaria o País de joelhos diante dos credores inter
nacionais. Os jovens tenentes do Exército e da For
ça Pública de São Paulo que se haviam levantado
em armas contra Bemardes foram os primeiros a de
nunciar essa vergonhosa ingerência do capital es
trangeiro nos negócios internos de uma nação inde
pendente. Acusaram o Presidente de violar a sobe
rania nacional para se submeter aos caprichos dos
banqueiros de Londres. A presença da missão, na
verdade, havia sido uma imposição dos bancos para
a renegociação da dívida externa e a concessão de
futuros empréstimos ao Brasil.



Uma das primeiras autoridades financeiras a
condenar esse plano foi um ex-ministro da Econo
mia, Leopoldo Bulhões. Ao facilitar a entrada de ca
pitais estrangeiros, o governo, segundo Bulhões, fi
caria sob o cutelo dos grupos econômicos interna
cionais, reduzindo o País "à triste situação de colô
nia inglesa ou americana·.

Apresentado à Câmara, em 1925, pelo Deputa
do Camilo Prates, esse programa foi impiedosamen
te atacado pelo jornalista Assis Chateaubriand. Atra
vés de O Jornal, o impiedoso Chatô defendia a reali
zação de um amplo debate nacional sobre a reforma

o pai do Plano Real

Mas por que o Govemo FHC age com tamanha
desfaçatez? Por que um governo capitaneado por
um cientista social, com relevantes serviços presta
dos à cultura dó País, tem o despudor de apresen
tar, como novo e moderno, um programa econômico
e de reforma do Estado que tem mais de 70 anos?
A resposta é simples: este é um país que não tem
memória, que perdeu seus referenciais e que hoje
vive à deriva, oscilando de um lado para outro, ao
sabor dos interesses de ocasião. Não se pode com
preender o presente sem que se tenha uma noção
exata do que foi nosso passado recente. Talvez aí
resida a maior tragédia deste País: o brasileiro é um
povo que não tem o hábito da leitura. E é justamente
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investidores·. Para serem bem-sucedidos, os negó- por isso que a sociedade está sempre exposta 'a
cios deveriam ser realizados sem qualquer tipo de toda sorte de estelionatos políticos. Como perdeu o
restrição. seu norte, ela se tomou refém de soluções mágicas

Concluída a etapa das privatizações, o Gover- e mirabolantes.
no, de acordo com o figurino inglês, não poderia Há 70 anos este País é prisioneiro de toda sor-
mais intervir abertamente na economia, como vinha te de empulhações. As grandes questões políticas e
fazendo, criando empresas e explorando serviços econômicas de 1926, por exemplo, são exatamente
que seriam de exclusiva competência da iniciativa as mesmas de 1996. Os problemas enfrentados por
privada. O projeto de erguer uma usina siderúrgica Bemardes e, em seguida, pelo seu sucessor são os
no País - um dos sonhos acalentados por Bemar- mesmos que hoje flagelam a sociedade brasileira.
des - foi classificado pelos ingleses como uma toli- Há cerca de dois anos, quando dava os reto-
ce. A exploração das jazidas e a construção de usi- ques finais nos últimos capítulos de As noites das
nas eram atividades que não deveriam ficar sob con- grandes fogueiras - uma história da coluna Prestes,
trole do Estado. encontrei uma pérola: me vi, de repente, diante de

Do interior do País, os rebeldes que participa- um plano de estabilização da moeda e do câmbio,
vam da marcha da Coluna Prestes denunciaram o igualzinho, ao Plano Real. Defendido com paixão
verdadeiro objetivo dessas medidas econômicas por Washington Luís, em 1927, e duramente critica-
surgidas no século XVIII, sob inspiração do velho Ii- do pela imprensa, esse programa econômico era
beralismo inglês. Elas não tinham compromisso com acusado pela Oposição de ser uma espécie de con-
o desenvolvimento econômico e social do País, o to da carochinha, uma vigarice. Como nos contos de
que pretendiam, na verdade, era apenas obrigar o fadas, todos os problemas políticos, econômicos e
Governo a fazer dinheiro para honrar os compromis- sociais seriam resolvidos como num passe de mági-
sos assumidos com os credores intemacionais. ca. O longevo e desidratado mil-réis, uma moeda
Todo aquele blá blá blá de modemidade encobria podre sem nenhuma expressão no mercado finan-
um plano perverso reconduzir o Brasil aos séculos ceiro internacional, seria substituído por novo padrão
XVI e XVII, para receber o mesmo tratamento que, monetário, tão forte quanto a libra esterlina, que era
os ingleses dispensavam as suas colônias. o dólar da época.

A pressão intema foi tão grande que o progra- Lastreada em ouro, a nova moeda deveria en-
ma não prosperou e foi sepultado pelo próprio Ber- trar em circulação valendo 4$000 (quatro mil-réis). a
nardes. Agora, 70 anos depois, ele está de volta reforma estabelecia a conversão em ouro de todo
com nova plumagem. Veio travestido com os planos papel-moeda em circulação, na base de 9.200 mili-
do neoliberalismo, um dos muitos eufemismos, cria- gramas para cada mil-réis. A data para a conversão
dos pelo capital internacional que também retoma seria anunciada com seis meses de antecedência
sob as vestes da chamada globalização da econo- para que pudesse ser realizada de forma lenta e
mia, como se a simples troca de palavras pudesse gradual (igualzinho à URV do Plano Real). Para que
mudar a natureza das coisas. tudo funcionasse corretamente, era necessário que

o Governo estimulasse, sem restrições, a entrada
maciça de capital estrangeiro, sem o qual seria im
possível assegurar a prometida estabilização cam
biaI.
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financeira proposta pelo Governo, sob a alegação
de que uma medida de tamanha importância não po
dia ser discutida e aprovada "durante conversações,
a portas fechadas, dentro do Palácio do Catete". Era
preciso que a sociedade também participasse dessa
discussão. Com o veneno da sua pena, Chatô sus
tentava que "bandeira e moeda são símbolos nacio
nais que não podem ser trocados, da noite para o
dia, como quem muda de camisa".

Para a Oposição, o plano de estabilização não
passava de mais um truque dus banqueiros ingle
ses, preocupados com a inflação galopante e eleva
ção da nossa dívida externa. Como quem tira um
coelho de uma cartola, o Governo fingia resolver de
uma vez por todas os graves problemas que sufoca
vam o País. Chatô, em tom de deboche, comunicou
então aos leitores de O Jornal que passaria a fran
quear um cursinho particular de economia para ten
tar descobrir a mágica desse número de prestidigita
ção concebido por Washington Luís. Depois de se
confessar um ignorante em matéria financeira, pro
metia dedicar-se aos estudos com o máximo de apli
cação, a fim de descobrir como uma moeda podre e
esquálida, como mil-réis, podia transformar-se, da
noite para o dia, através de um decreto-lei, em uma
das moedas mais fortes do mundo:

A história, quando se repete, é sempre uma
farsa."

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, hoje, 25 de fevereiro, em todo o
Brasil há um grito pela moradia. Este País, nona
economia do mundo, é extremamente perverso com
seus filhos pobres. Cerca de 60 milhões de brasilei
ros não têm onde morar, não têm direito a um lar,
são privados, por elementos mínimos de cidadania,
de terem endereço para receber sequer uma carta
ou uma correspondência qualquer. Algo que só se
dá valor quando não se tem.

A brutal concentração de renda, onde cada vez
menos gente tem mais dinheiro, renda e, por conse
qüência, poder, é o retrato cruel da política de exclu
são, de abandono e desprezo pelo ser humano.
Uma sociedade profundamente materialista, que
desconhece os sentimentos, a cultura, os valores do
ser humano. Vivemos num país que perde a noção de
solidariedade, de fraternidade, que abandona suas
crianças à violência cotidiana, rouba-lhes os sonhos, o
direito à infância, a possibilidade de ter uma vida dig
na. Um país que reclama da violência, quando no dia
a-dia fabrica a violência pela exclusão do direito à saú
de, à educação, ao lazer, à moradia.

Acresce-se que os sem-teto são também os
sem-emprego, os sem-salário, os sem-saúde, os
sem-terra que foram expulsos do campo, que ora
bravamente lutam, reagem para ter direito à terra
para morar, trabalhar e produzir.

Enquanto milhões vivem em condições subu
manas, os agiotas do setor financeiro saqueiam re
cursos públicos e o Banco Central do Governo FHC
libera bilhões de reais aos banqueiros falidos. Não
dá para aceitar esta política neoliberal a favor da ex
clusão, do abandono e da apartação de classes.

Está aí o escândalo dos títulos públicos, que já
engoliu mais de 6 bilhões de reais, na ciranda de
agiotagem do submundo das corretoras, do Banco
Central do Brasil e da elite dos banqueiros do País.

Saudamos o Dia Nacional de Luta pela Mora
dia, denunciando a realidade de nossa capital, nos
sa Recife, cidade tão bela que esconde nas mar
gens do seu rio Capibaribe milhões de homens, mu
lheres e crianças vivendo como gaiamuns, caran
guejos e urubus.

A cidade que Chico Science denunciou: "A ci
dade não pára, a cidade só cresce, os de cima so
bem e os de baixo descem". É preciso continuar
este grito, o Movimento Mangue pela Moradia, o gri
to dos excluídos da Veneza brasileira. Esta situação
não pode ser aceita como normal, é preciso crescer;
a indignação e a revolta contra essa situação tão hu
milhante de tantos seres humanos. Por isso, ternos
que ser solidários com a luta pelo direito à moradia"
o direito ao teto. Infelizmente não há outro caminho!
Contra a intransigência das elites, contra a omissão
dos governos é preciso que o povo organizado parta
para ocupar os espaços amplos que hoje são, na
verdade, grandes latifúndios improdutivos urbanos.
O exemplo do MST no campo lutando pela reforma
agrária indica que não há conquista sem luta, que é'
preciso desafiar a lei quando ela é injusta, que é pre
ciso valorizar a vida, que o ser humano seja o moti
vo e não um acidente da sociedade. É por isso que
as cercas rebentadas pelo MST são, na verdade" a
quebra do muro da vergonha que separa a imensa
riqueza de poucos da miséria de milhões no Brasil. , ,

É preciso retomar a luta pela moradia num
imenso movimento nacional, no levante pela digni
dade, que está expressa na pauta das entidades de
luta pela moradia com suas principais propostas.

Que este 25 de fevereiro seja efetivamente a
retomada de luta pela moradia, com toda radicalida
de que a situação exige. É hora de lutar, ocupar,.
construir e residir com dignidade!

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente, Recebi uma carta deles, evidentemente, de
peço a palavra pela ordem. apoiamento ao parecer que dei naquela ocasião, so-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem bre o processo, na Comissão de Constituição e Jus-
V. EXª a palavra. tiça e de Redação.

O SR. ADYLSON MOTTA (PPB~"'::'RS. Sem re- Sr. Presidente, peço a atenção da Casa para
visão do orador.) - Sr. Presidente, eu não saberia esse assunto, que é sério. Esta Casa não pode mais
caracterizar se esta minha intervenção é uma ques- abrir mão de suas prerrogativas, porque a cada dia
tão de ordem, uma reclamação ou um pedido de in- se desmoraliza. Confio na Mesa que assume, assim
formações, mas de qualquer maneira é um assunto como confiei na anterior, que me atendeu nesta par-
que me parece importante. te. Sei que V. EXª, junto com o Presidente Michel

Tenho acompanhado pelos jornais que o Go- Temer e demais companheiros da Mesa, dão-nos a
vemo, através do Ministério da Justiça, está procu- segurança de que vamos procurar reverter esse
rando uma forma de devolver ao Canadá dois bandi- quadro negativo que existe hoje sobre o Parlamento
dos envolvidos no seqüestro de empresários brasi- brasileiro. .
leiros. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Esse processo deu origem a um tratado inter- Mesa esclarece o nobre Deputado que se trata de
nacional, no qual é visível sua intenção em benefi- um decreto legislativo e que, portanto, irá tomar as
ciar os dois canadenses, pelo forte lobby que ainda medidas necessárias para prestar as devidas infor-
não identifiquei, mas que se formou nesse sentido. mações a V. EXª.

Dei um parecer pedindo uma série de informa- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
ções e pedindo que também esse tratado valesse a palavra o Sr. Deputado Euler Ribeiro.
apenas daqui para frente, no que se refere a Direito O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia
Penal. 'E para não ser surpreendido com a vinda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
desse processo novamente ao Plenário - o qual já Deputados, estranho que o jornal O Globo, vanguar-
fiz retirar duas vezes -, peço a V. EXª que mande deiro de idéias e iniciativas que visem a promover o
consultar em que trâmite se encontra o Tratado de desenvolvimento, a segurança, a prosperidade, o
Reciprocidade, assinado entre o Brasil e o Canadá, bem-estar dos brasileiros, tenha-se colocado contra
ou seja, se foi renegociado entre os dois Governos, a criação dos Territórios Federais do Alto Solimões e
conforme eu havia sugerido em termos aceitáveis, do Rio Negro, pelo desmembramento do Estado do
ou se já se encontra na Casa para ser novamente Amazonas. Lamentável que sem ouvir minhas razõ-
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça es tenha em sua edição de hoje, na página dedicada
e de Redação, porque se eu estiver presente nessa a -Tema em discussão", emitido opinião contrária
sessão - pois estarei ausente durante alguns dias aos projetos de lei que apresentarei a esta Casa,
por ocasião de uma intervenção cirúrgica - vou posi- com aquele objetivo.
cionar-me contra o prosseguimento e tramitação Quando propus desmembrar parte do meu Es-
desse projeto, sem que sejam atendidos aqueles tado para criar aqueles Territóriqs na fronteira oeste
pressupostos que solicitei quando do meu parecer do Brasil, área imensamente rica, desprotegida, de-
apresentado nesta tribuna. sassistida, onde irmãos brasileiros não recebem a

Portanto, em nome da dignidade desta Casa, atenção devida e carecem de tudo - saúde, educa-
peço que pelo menos se espere a decisão do Tratado ção, moradia, emprego, segurança - vivendo à mer-
Internacional de Reciprocidade entre o Brasil e o Ca- cê do narcotráfico e sob a ameaça da guerrilha que
nadá, para depois se divulgar medidas que o Executi- existem dos outros lados da fronteira, eu sabia que
vo estaria por tomar no sentido de devolver os dois haveria oposição no meu Estado. Afinal, o Amazo-
bandidos ao Canadá, onde sei que são de uma família nas será desmembrado.
muito importante. Mas há pessoas muito importantes Jamais, porém, imaginei que um professor de
aqui no Brasil que estão fazendo pressão para que São Paulo, de sobrenome estrangeiro, por mais
isso aconteça. Prefiro não dizer, ainda, quais os seto- emérito que seja, e que certamente nunca pisou
res porque não tenho certeza absoluta, mas já identifi- os pés no Amazonas, muito menos no longínquo
co um Iobby que está trabalhando nesse sentido. Alto Solimões, fosse fonte de suporte para O Glo~

Quero dizer a V. Ex'! que não conheço pessoalmente 00, com sua importância nacional, ficar contra
nem o Sr. Abílio Diniz, nem o Sr. Luiz sales, que foram aquela idéia.
os dois seqüestrados. Não os conheço. No processo, o editorialista do jornal carioca
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comete equívocos que procura reparar: não propo- aquela imensa área. São todos a favor dos Territó-
nho criar Estados, mas Territórios, processo lento e rios, posição que é também do Governador Amazo-
gradual - como são as mutações geopolíticas, sem- nino Mendes, do Amazonas, e do PFL, como forma
pre de longo prazo, para serem bem-feitas e segu- de desenvolver a região, de assegurar educação,
ras, sem erros. Ir de encontro à criação dos Estados saúde, segurança, de gerar trabalho e renda e de
do Acre, de Rondônia, do Amapá e de Roraima, que afastar o imenso risco que representa o narcotráfico
primeiramente foram Territórios e depois alçados à para crianças, jovens e adultos que lá vivem. O resto
nova condição, dentro de um processo, repito, de é conversa fiada.
longa maturação, é desconhecer os estudos profun- O SR. ÊNIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
dos, de longuíssimo prazo, realizados por sucessi- do orador.) - Sr. Presidente, desde o ano passado,
vos governos, até chegar ao caminho pelo qual a trinta Municípios do Rio Grande do Sul estão aguar-
Nação brasileira veio a ocupar, a integrar para não dana0 designação de data para a respectiva eleição
entregar aquela região riquíssima, brasileira e para de seus Prefeitos. Agora, tivemos o parecer de um
usufruto e benefício dos brasileiros. Ministro do TSE, negando o pedido daqueles trinta

Argüir problemas nesses Estados para ir contra Municípios, que contavam com o parecer favorável
os Territórios Federais do Alto Solimões e do Rio do Procurador-Geral da República no sentido de que
Negro é desconhecer que a autonomia vai proces- se realizassem as eleições nesses trinta Municípios,
sar-se naturalmente, com o passar dos anos mes- emancipados, mas que estão sem poder político,
mo. Roma não se fez num dia... é a melhor respos- sem a eleição do seu Prefeito ainda este ano.
ta. Viver é assim mesmo, é ir corrigindo os erros. Entendeu o Ministro Costa Leite, membro do

Quanto aos interesses da União na fronteira, Tribunal Superior Eleitoral, que essas eleições de-
os Territórios justamente irão assegurá-los com sua vam ocorrer apenas no ano 2000. Até lá essas co-
ocupação, recursos federais, sim senhor, pois é res- munidades vão ficar sem poder político e totalmente
ponsabilidade da União - isto é, de todos nós brasi- abandonadas, porque o município-mãe já não presta
leiros, com os nossos impostos - promover a ocupa- assistência a nenhum tipo de máquina, nem dá qual-
ção e manter a integridade territorial. quer atendimento a essa gente.

A questão indígena estará resguardada na for- Este é o nosso protesto e o nosso registro, Sr.
ma da lei, pois o tema do desmembramento também Presidente.
observa e respeita esse aspecto. Quem é contra o O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE.
Brasil e o uso da'riqueza daquela região pelos brasi- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
leiras é que se tem posicionado a favor de criar na- Sras e Srs. Deputados, a Teleceará, empresa de te-
ções indígenas que ocupem espaço contínuo em lecomunicação do Ceará, conquistou na última ava-
área de fronteira em dois países, para que, em se- liação da Telebras, a segunda colocação em remu-
guida, declarem-nas território indígena emancipado, neração de capital próprio, atingindo 10,7%. O lucro
sem controle dos países aos quais pertencem. operacional até agosto de 1996 somou quase R$95

Julgar que a iniciativa de criar os Territórios é milhões o que representa R$70 milhões líquidos. O
mera jogada política para que inescrupulosos se ele- ganho acumulado pela empresa elevou em 11,5%
jam é ignorar o trabalho profundo que vem sendo seu patrimônio líquido e aumentou em 10% o valor
feito há anos pelo Governo brasileiro, preferindo fi- patrimonial das ações. O crescimento da Teleceará
car com a suspeita fácil da má-fé. Esclareço ao edi- alcançou 468% em relação ao mesmo período de
torialista de O Globo que a Secretaria de Assuntos 1995, fato que se reflete na arrecadação do Estado.
Estratégicos da Presidência da República, repre- A operadora hoje responde por 7,82% do total arre-
sentada pelo Embaixador Ronaldo Sardemberg,é a cada de ICMS no Ceará, sendo com isso a maior re-
favor da criação dos Territórios do Alto Solimõese colhedora. .
do Rio Negro. São também favoráveis o Presidente A empresa está sempre lutando para atender a
Fernando Henrique Cardoso, o Vice-Presidente Mar- demanda do Estado, tanto é verdade que em 1996
co Maciel, os Ministros do EMFA, do Exército, da aplicou R$208 milhões e projetou para 1997 o valor
Marinha, das Relações Exteriores, da Justiça, do de R$320 milhões. Este valor será suficiente para
Trabalho e da Saúde, com os quais estive em dois modernizar os serviços de telefonia em 928 localida-
dias de intensas reuniões, juntamente com o Bispo des (184 Municípios) espalhados em todo território
da Diocese do Alto Solimões, Dom Alcimar Magalhã- estadual.
es, e dos Prefeitos dos Municípios que integram No ano passado foram instalados mais 7.674
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quilômetros de fibras óticas, totalizando cerca de 15 Tudo isso nasceu de uma denúncia que fiz no
mil quilômetros, um passo importante para a melho- dia 19 de fevereiro, de 1997, em que disse, no Esta-
ra da qualidade dos serviços. do do Amapá, com base em dois relatórios do pró-

A empresa projetou para 1997, instalar 170 mil prio Ministério dos Transportes: "O único Estado da
novos acessos no segmento telefonia convencional, Federação que não desentranhou um centavo de
providência que acabará com a fila de espera de in- real foi o Estado do Amapá".
teressados em alugar linhas telefônicas. Em questionamentos, à época em que o Go-

A telefonia celular passa por uma importante vemo do Estado tentava induzir esse defeito aos
evolução no Ceará. A empresa possui linhas para Parlamentares, o ex-Presidente José Sarney rece-
pronta entrega desde junho de 1996, fato pioneiro beu do Ministério dos Transportes a comunicação de
no Brasil. A Teleceará conta com 222 mil terminais que o Estado do Amapá, através do Governador,
em operação em 70 Municípios, cobre 80% das ro- não teria apresentado a tempo os documentos ne-
dovias federais do Estado. O Ruralcel (fixo) dispõe cessários para a liberação das verbas.
de 10 mil terminais para atender a propriedade rural. Sr. Presidente, quando o Governador de um

A empresa opera 15.733 aparelhos públicos, Estado do Brasil divulga na imprensa, uma imprensa
possui em seu quadro 2.149 empregados, com 3,98 de representação para nós, do Amapá, como é o
funcionários por 1.000 acessos telefônicos, conside- Jornal do Dia e O Liberal - jornal respeitado, de ti-
rado padrão internacional e no ano passado 2.105 fun- ragem acima de 200 mil exemplares -, que o Gover-
cionários participaram de cursos e seminários. Isso no tem funcionários e uma instituição que apresenta
mostra o potencial dos profissionais da Teleceará. a empresa intermediada por políticos e cobra 20%,

Compõem a diretoria: Francisco de Assis Mi- essa questão tem que ser apurada. Por isso, estou
randa, Presidente; Marcos César Ferreira, Diretor de apresentando à Corregedoria desta Casa solicita-
Serviços de Telecomunicações; Leonardo José Sa- ção, que encaminho à Procuradoria-Geral da Repú-
raiva de Castro, Diretor de Engenharia; Lúcio Ferrei- blica, no sentido da instalação de processo, através
ra Gomes, Diretor Econômico-Financeiro; Francisco da Polícia Federal e da própria Procuradoria-Geral
Pierre Barreto Lima, Diretor Administrativo. da República, uma vez que se trata de verba do Erá-

Queria também, Sr. Presidente, que V. Ex!! di- rio público. Trata-se de acusação de um homem pú-
vulgasse o meu pronunciamento no programa A Voz blico, que poderá estar dizendo uma grande falácia.
do Brasil e no jornal Hoje na Câmara. Eu não posso dizer se é uma falácia ou não. O que

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Será posso dizer é que S. Ex!! acusa Parlamentares. En-
atendido o pedido de V. EXª tão, S. Ex!! terá que provar. Esta Casa tem de apurar

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem essa acusação. Aliás, o Presidente desta Casa, De-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De- putado Michel Temer, comprometeu-se a criar um
putados, o que me traz a esta tribuna hoje é o fato instrumento jurídico capaz de zelar pelo nome
de o Governador do Estado do Amapá, Sr. João Ro- desta Casa. A exceção não pode fazer a regra
drigues Capiberibe, ter denunciado na imprensa do aqui. E se há alguém que cometeu algum atraves-
Estado do Amapá e no jornal O Liberal, a seguinte sarnento da lei, tem de ser punido e não o poder
questão: o Estado do Amapá não recebeu recursos constituído.
do Ministério dos Transportes, através do DNER, Sr. Presidente, logo mais estarei indo à Corre-
nos anos de 1995/1996, porque, segundo o Govema- gedoria desta Casa apresentar esta solicitação e co-
dor do Amapá, políticos, o próprio DNER e burocratas municar à Procuradoria-Geral da República e aos ór-
de Brasília, teriam cobrado de S. Exª 20% para fazer gãos competentes de auditagem de crime contra a

'desentranhar as verbas vindas de Brasília. União, o referido processo que se fizer necessário.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que Era o que tinha a dizer.

trago a esta Casa é uma denúncia muito mais grave O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB - PA.
do que aquela relativa aos precatórios. Naquele Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
caso, a instituição está buscando os agentes, que Sras e Srs. Deputados, as florestas nacionais, insti-
podem ser Governadores, Parlamentares, empresá- tuídas pelo Estado brasileiro, destinam-se à utiliza-
rios, instituições, etc. E neste - a que me refiro ago- ção racional dos recursos naturais renováveis para
ra - um Governador de Estado está acusando o fins de produção e pesquisas. Dentre seus objetivos
Congresso e um aparelho de Estado, que é o Depar- essenciais situam-se: a manutenção da diversidade
tamento Nacional de Estradas e Rodagem. biológica, a proteção de áreas contra erosão e sedi-



Queremos, nesta oportunidade, em nome das
comunidades envolvidas no projeto Flona Tapajós,
considerando o esforço que o lbama tem desenvolvi
do na área, o interesse que, organizações particula-
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mentação, O desenvolvimento da educação ambien- o desenvolvimento de suas roças, exploração de se-
tal, a proteção de recursos genéticos, o apoio e a di- ringais nativos, pastagens, pomares de quintais e
fusão do desenvolvimento de técnicas de produção, uso comum, propostas essas que necessitam de tra-
o aproveitamento racional dos recursos florestais, mitação urgente para que a situação seja legalmente
etc. São todos objetivos presentes na condução da resolvida e as confusões existentes sejam definitiva-
administração das Flonas pelo lbama. mente sanadas.

Quero me reportar, nesta oportunidade, como Decorridos mais de 22 anos de sua criação, a
representante do Estado do Pará, e mais precisa- Flona do Tapajós tem gerado muito mais polêmica e
mente das regiões do Baixo Amazonas e do Vale do confusões do que apresentado resultados positivos
Tapajós, nesta Casa Legislativa, a respeito da Flo- para a região, e em especial para as populações
resta Nacional do Tapajós. que nela residem. O Ibama procura, agora, acelerar

A Flona Tapajós tem 631.310 hectares. Situa- esse processo com a contratação de empresas de
da entre o Rio Tapajós e a Rodovia Santarém-Cuia- consultoria ligadas a organizações não-governamen-
bá - BR-163 -, terá influência econômica e social tais na tentativa de chegar a uma real solução para
sobre os Municípios de Santarém, Aveiro, Belterra e a Flona Tapajós, da seguinte maneira:
Rurópolis. Criada em 1974 e assentada sobre inven- 1º - pelo zoneamento econômico e comunitário
tários florestais feitos através do antigo IBDF, a sua da área;
criação buscava a exploração dos recursos madei- 2º - por uma solução que permita a continuida-
reiros, unidade de conse~rvação e pesquisa florestal. de da utilização e domínio das áreas às margens do

As ações dos órgãos públicos responsáveis Rio Tapajós pelas 511 famílias que as ocupam, e
pela fixação dos limites da Flona não foram cautelo- que distribuídas em 16 comunidades resolveram,
sas no sentido de procl3der a um levantamento fun- por iniciativa própria permanecer na área fora do
diário relativo à população que habitava, há muito contomo oficial da floresta e organizar-se nos mol-
tempo, aquelas áreas. Conforme levantamento efe- des de uma reserva extrativista, sob sua própria
tuado pelo Ibama, em 1995, chegou-se à conclusão gestão, mas com o apoio govemamental;
da existência de pelo menos 16 comunidades nestas 3º - pelo aproveitamento econômico da madei-
áreas, sem falar em inúmeras outras existentes às ra, que se insere dentro das reais finalidades da Flo-
margens do Rio Tapajós, da Rodovia Santarém- na, destinado segundo as diretrizes iniciais. A área
Cuiabá, do Rio Cupary (Sul) e, finalmente, a sede do para uso intensivo, isto é, aquela área na qual po-
Município de Aveiro, criado em 1962. Temos, em re- dem ser explorados os recursos madeireiros sob

.sumo, senão uma situação de conflitos entre o Esta- manejo e outros recursos, é de 120.760 hectares
do e o cidadão, pelo menos uma área de instabilida- (16,2% do total), sem quaisquer restrições sociais e
de para continuidade do projeto: núcleos familiares ambientais;
tradicionalmente ocupantes das terras, o lbama com 4º - pelo cumprimento das demais zonas de
a definição do território legal da Flona Tapajós e ain- implantação, áreas de preservação total, áreas de
da o PIC de colonização do Incra, o que torna ne- entorno, áreas de exclusão, etc.
cessário e até exige ou obriga uma solução urgente, Este quadro geral, Sr. Presidente, Sras e Srs.
justa e definitiva para o impasse, em virtude das Deputados, se constitui na nossa preocupação fun-
confusões e prejuízos que vêm acontecendo. damental em função do tempo decorrido, da morosi-

As propostas dos Srs. Deputados Nícias Ribei- dade com que as soluções se arrastam no lbama
ro, do PMDB; Hilário Coimbra, do PTB e Giovanni para o alcance de uma ação real, definitiva, proveito-
Queiroz, do PDT, todos do Pará, foram acolhidas sa e resolutiva sobre aquela área. É preciso consi-
pela Comissão de Agricultura e Política Rural, na derar que a Flona Tapajós, pela avaliação e estudos
forma de substitutivo, para exclusão das seguintes desenvolvidos, poderá se constituir em experiência
áreas: 27.790 hectares para o Município de Aveiro; válida e muito proveitosa para a implantação de ou-
15.300 hectares para a comunidade de São Jorge, tras flonas tropicais, que são da ordem de 24 unida-
no Município de Belterra, todas áreas constantes des das 39 flonas criadas em todo o território nacio-
dos 48 lotes do PIC ltaituba, e finalmente uma área nal.
para as 16 comunidades que habitam a margem do
Rio Tapajós, constantes de 511 famílias, com uma
população aproximada de 3.000 habitantes, que ne
cessitam de aproximadamente 68.000 hectares para
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res têm tido sobre o assunto e a importância econô- das benesses da máquina governamental, não t~r-

mica que representa para a região, apelar para o mine, daqui a dois anos, em decepção e derrota,
Exmº Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Arlindo Porto, porque, de certeza, nós da Amazônia não mais ire-
conhecedor profundo do assunto por já ter exercido mos acreditar em promessas.
a Presidência do Ibama, um interesse bem maior no Olhem para a Amazônia e respeitem os dezes-
sentido de acelerar as ações que possam conduzir à sete milhões de brasileiros que lá habitam.
efetivação dos objetivos a que se propõe essa im- O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
portante unidade de conservação de uso direto, na Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e
política de desenvolvimento auto-sustentável da Srs. Deputados, trago a esta Casa assunto da maior
Amazônia. importância para a região da Grande Florianópolis.

Freqüentemente, temos vindo a esta tribuna Além de meu pronunciamento, estamos encami-
cobrar do Governo Federal uma maior atenção para nhando expediente ao Ministro dos Transportes, ao
a Amazônia. Podemos nos considerar como uma Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estra-
voz a clamar no deserto, juntamente com outros par- das e Rodagem, no sentido de que essas autorida-
lamentares da região, que vitimados pela surdez di- des peçam ao Governo Federal que determine no
recionada e proposital do Presidente da República e edital que decidirá a duplicação da BR-101 a inclu-
de muitos de seus Ministros, não temos conseguido são do contorno rodoviário da Grande Florianópolis,
atenção, justiça e respeito para com os dezessete pois esse projeto, Sr. Presidente, é uma necessida-
milhões de brasileiros que lá habitam. Aqui fica o de urgente.
nosso grito reivindicatório e de alerta pelo não-eum- No ano de 1995, o volume médio diário regis-
primento das promessas de campanha eleitoral do trado naquele trecho da BR-101 foi 24 mil veículos.
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, ao in- Deste total, cerca de 45% é do chamado tráfego pe-
vés de tratar de concretização das prioridades bási- sado: ônibus e caminhões.
cas da região, como garantiu quando candidato, fica A realização do contorno da Grande Florianó-
a apadrinhar, com recursos públicos, bancos falidos polis hoje é, antes de mais nada, uma medida de ex-
de banqueiros desonestos e outros setores que sa- trema economia. Além disto, evitará que mais uma
crificam diariamente a população pela visão de l?eu região metropolitana venha a sofrer o grave proble-
capitalismo selvagem, onde só o lucro interessa ma que assola várias cidades brasileiras, que bus-
como vantagem e conquista de poder. A pavimenta- cam desesperadamente soluções.para resolver pro-
ção da rodovia Santarém-Cuiabá e da rodovia Tran- blemas de trânsito urbano, agravado por rodovias de
samazônica, o Linhão Transoeste, a ampliação do tráfego intenso. Um exemplo é a Grande São Paulo,
Cais do Porto de Santarém e o incentivo ao desen- onde a situação é caótica.
volvimento de toda a região, que foram as promes- Para resolver o problema, já está sendo proje-
sas do atual Presidente da República, ainda quando tado o Rodoanel Viário de São Paulo, orçado em
candidato, serão sempre por nós cobradas, até por- $1,9 bilhão. Ou seja, 700 milhões a mais do que o
que a credibilidade dada pelo povo da Amazônia às valor da duplicação dos 693 quilômetros do corredor
suas promessas de campanha, fizeram-no vitorioso São Paulo-Curitiba-Florianópolis, que compreendem
no primeiro turno. Lamentando o esquecimento do a BR-116 (São Paulo e Paraná), a BR-376 (Pa~aná),
Presidente Fernando Henrique Cardoso aos seus além da BR-101 (Santa Catarina).
compromissos de campanha e sua surdez aos nos- Por isso, o momento ideal para a realização da
sos constantes apelos, concluímos afirmando que o obra é justamente agora, quando se realiza a dupli-
Governo Federal tem que ser o mediador de todos cação do corredor já batizado de Rodovia do Merco-
esses problemas, e se assim não proceder, jamais sul, uma vez que toda a comunidade está envolvida
merecerá a tão pretendida e sonhada reeleição, que e consciente dessa necessidade.
o fez esquecer todos os seus compromissos anterio-
res e protelar as reformas tão necessárias à estabili- Também é bom lembrar que o projeto de dupli-
dade política, administrativa e econômica do País e cação inclui estrategicamente o contorno da cidade
os mais altos interesses nacionais. É preciso cuida- de Curitiba, no Paraná. O contorno, com aproxima-
do com o cumprimento dos compromissos assumi- damente 50 quilômetros de extensão, poderá livrar
dos e com a situação geral da Nação para que a várias cidades (Biguaçu, São José e Palhoça) do
reeleição, já aprovada em primeiro turno nesta tráfego pesado (45% do VMO), priorizando o tráfego
Casa, inclusive com a utilização total dos favores e de passageiros na região de incomensurável voca

ção turística de Santa Catarina.
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Dentre outros benefícios, a obra poderá trazer: Câmara dos Deputados, são minhas primeiras pala-
- a possibilidade de reestruturação do sistema vras de gratidão a todos aqueles que confiaram em

viário e do próprio sistema de transporte; nossa ação, que acreditaram em nossa palavra,
- agilidade e conseqüente incremento no trans- através do apoio configurado no voto.

porte de cargas, principalmente em relação ao Mer- Certamente não é fácil para mim falar da elei-
cosul; ção da Mesa, particularmente da minha eleição.

- melhoria das condições de acessos aos bal- De origem humilde, a adolescência para mim
neários da região; não existiu como tal.

- diminuição real do número de acidentes, já Nesse período, deixei minha João Alfredo e me
que grande parte das ocorrências, no Estado, são lancei ao mundo, no Sudeste, procurando garantir
na BR-101 e principalmente na Grande Florianópo- meu sustento através do trabalho árduo e difícil. Mi-
Iis. nha universidade foi a vida. Muito moço ainda come-

É bom lembrar que no período do Carnaval de cei a enfrentar os problemas do cotidiano. Fiz da
1997, Santa Catarina, cuja malha federal não chega ajuda à família ponto de honra, fato que me inseriu,
a dois mil quilômetros de extensão, foi vice-campeã logo, na tenaz luta pela sobrevivência.
em número de acidentes e vítimas, perdendo ape- Não demorei, todavia, a me interessar pela po-
nas para o Estado de Minas Gerais, onde a malha lítica. A redemocratização me encontrou nas fileiras
federal é cinco vezes maior. da UDN, aprendendo notáveis lições de democracia

Além disso, nesse trecho da região da Grande com heróis como Eduardo Gomes e com homens
Florianópolis, que compreende os Municípios de Flo- públicos impolutos como Milton Campos, Prado Kel-
rianópolis, Palhoça, Biguaçu e São José, é necessá- Iy, Adauto Lúcio Cardoso, Afonso Arinos, Aliomar
rio que se faça a retirada desse tráfego pesado do Baleeiro, Mário Martins e tantos outros. Incentivado
centro urbano dessas quatro cidades aqui citadas. pelas idéias desses homens ilustres, iniciei minha

Sr. Presidente, estamos enviando ofício ao carreira política como Prefeito de João Alfredo, em
ExmQ Dr. Alcides José Saldanha, Ministro de Esta- Pernambuco, e, em seguida, tive a honra de ser por
dos dos Transportes e ao Dr. Maurício Hasenclecer sete vezes conduzido pelo povo pernambucano ao
Borges, Diretor-Geral do Departamento Nacional de cargo de Deputado Estadual.
Estradas de Rodagem (DNER), solicitando a inclu- Em trinta anos de atividade no Legislativo -
são do contorno rodoviário da Grande Florianópolis vinte e oito como Deputado Estadual e dois como
no Projeto de Duplicação da BR-101. Deputado Federal-, uma lição ficou em mim entra-

Aproveito a oportunidade para também fazer nhada sempre: a liberdade é, ao mesmo tempo, pro-
chegar à Mesa projeto de lei que dispõe sobre a de- cesso e meta. Sem ela, é a sombra da ditadura, é a
terminação da base de cálculo do Imposto de Renda ameaça do despotismo, é o risco do autoritarismo.
e da contribuição social sobre o lucro das pessoas Outro ensinamento do qual nunca me afasto,
jurídicas que se dedicam a atividades sazonais. Ou sem embargos da paixão com que defendemos as
seja, que os nossos hotéis e restaurantes, que tra- causas, do ardor e da veemência com que defende-
balham mais precisamente durante a temporada de mos nossos pontos de vistas, a convivência dos
verão, tenham um tratamento diferenciado na contri- contrários é que expressa, com toda a beleza, o real
buição do Imposto de Renda. funcionamento do sistema democrático. Maioria e

Era o que tinha a dizer. minoria compõem um todo, não podem ser vistas
como grupamentos isolados, que se digladiam inde-

Durante o discurso do Sr. Edison An- finidamente.
drino, o Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presi- Governo e Oposição representam a Nação, daí
dente, deixa a cadeira da presidência, que é por que a tolerância dos mais fortes não pode ser
ocupada pelo Sr. José Maurício, 1ºSuplente entendida como favor, mas como o reconhecimento
de Secretário. da presença dos representantes dos que pensam de

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a modo contrário.
palavra o Sr. Deputado Severino Cavalcanti. O respeito pela minoria foi muito bem enfatiza-

o SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. do por Jefferson, em discurso pronunciado em 1801,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr Presidente, já eleito presidente dos Estados Unidos. Afirmou ele:
Sras e Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna, pela "Permaneceremos todos, além disso, penetra-
primeira vez depois de eleito 22 Vice-Presidente da dos deste princípios sagrado: a vontade da maioria,



Proprietários buscam comprador para revitali
zar finanças, mas não encontram interessados em
ingressar no setor.

Este é o grande momento para o Governo fa
zer a reforma agrária e refletir também, porque a
continuar a concorrência desleal com a chamada
globalização e o Mercosul, teremos a falência total
do setor agropecuário gaúcho e brasileiro.

Portanto, Sr. presidente, peço a V. EXª a trans
crição nos Anais da Casa desta matéria publicada
no jornal Zero Hora sob o título "O Pampa à Venda".

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

"CRISE DESVALORIZA ÁREAS FÉRTEIS
DO ESTADO
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embora seja chamada a impor-se em todas as cir- Ao agradecer o apoio dos ilustres Deputados
cunstâncias, deve, para ser legítima, ser razoável; a que me elegeram 2º Vice-Presidente, deixo externa-
minoria possui direitos iguais, igualmente protegidos da a minha convicção de que maioria e minoria, Go-
pela lei, e violá-los seria agir como opressor..." vemo e Oposição hão de encontrar os pontos co-

Folgamos em registrar, na Iioha de Thomas muns na convivência parlamentar, que atendam às
Jefferson, o primeiro pronunciamento do ilustre Pre- grandes aspirações nacionais.
sidente Michel Temer, quando acenou para a Oposi- Cada um com suas idéias; todos com o Brasil.
ção, ressaltando a importância da sua colaboração Sr. Presidente, peço a V. EXª que faça constar
para o êxito dos trabalhos desta Casa. o meu pronunciamento nos Anais desta casa e no

Começa a nova Mesa, portanto, sob os melho- jornal Hoje na Câmara.
res auspícios. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Exª

Só temos razões para acreditar que ela se será atendido.
manterá fiel a esses princípios referidos, que são a O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Sem
essência da democracia, são os valores que a sus- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De-
tentam e que a consagram como o melhor regime de putados, a crise da agropecuária brasileira, especial-
governo. mente a do Rio Grande do Sul, que vive um impacto

De minha parte, faço questão de declarar aos maior com as questões do Mercosul e da globaliza-
ilustres Srs. Deputados, especialmente aos que não ção da economia, já tem algumas vítimas, entre elas
sufragaram o meu nome, que agirei, como membro os produtores rurais, que não têm condições de
da Mesa, indiferente a cores partidárias ou a posiçõ- competir com as regras estabelecidas sem salva-
es político-eloutrinárias. Serei, na Mesa, um colega guardas, abrindo completamente as fronteiras brasi-
de todos os Srs. Deputados. leiras.

Os que me conhecem mais de perto sabem do O jornal Zero Hora, de 21 de fevereiro, publi-
ardor com que abraço uma causa, segundo os dita- ca em primeira página o seguinte título: "O Pampa
mes da consciência. Continuarei fiel às minhas à Venda". Essa manchete diz respeito à questão
idéias, ao meu pensamento e às minhas posições. das terras que estão extremamente desvaloriza-
Porém, como 2º Vice-Presidente, serei parte de um das no Rio Grande do Sul e proprietários desfa-
todo e em nenhum momento deixarei de agir com fir- zendo-se de suas terras a qualquer preço pela fal-
meza, sem perder a serenidade, sempre preocupa- ta de perspectivas, inclusive em algumas regiões
do com a solução, tanto quanto possível, consensual nem existe mais o preço normal de venda das ter-
das questões ligadas à direção da Câmara dos De- ras dada a profunda crise por que vem passé!.ndo o
putados. setor da produção gaúcha. Aliás, este é o grande

Estou convencido de que unidos no tocante às momento para o Governo fazer reforma agrária,
grandes causas do país, como as reformas na eco- porque as terras estão imensamente desvaloriza-
nômia, na saúde e na Previdência Social, podere- das, ociosas, são milhares de hectares sem lavou-
mos dar ao País as respostas que o nosso povo re- ras, sem produção, sem agricultura e sem pecuá-
clama do Congresso. ria.

Têm os partidos políticos responsabilidade re
dobrada na fase que se inicia. Sou dos que entendem
que as divergências partidárias e doutrinárias não de
vem se constituir em elementos paralisantes da ativi
dade legislativa, corno vem ocorrendo entre nós.

Creio ser importante acentuar, dentro da feliz
concepção de Jefferson, que a vontade da maioria,
para ser legítima, deve procurar ser razoável. Essa
deve ser a linha demarcatória da capacidade de
avanço da maioria: não propor soluções que afron-
tam a consciência nacional em nome da racionalida-
de econômica, ao embalo de arroubos decorrentes
de triunfos efêmeros...

O diálogo é o caminho da solução negociada e
é a razão de ser do Parlamento.
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Uruguaiana, Dom Pedrito, Santa Rosa, Pelotas PAGOS GAÚCHOS ESTÃO EM LIQUIDAÇÃO
e Palmeira das Missões. A lista de municípios gaú- IMOBILIÁRIAS NÃO CONSEGUEM NEGO-
chos é extensa quando o assunto é a desvaloriza- CIAR AS TERRAS, COLOCADAS À VENDA DIAN-
ção das propriedades rurais. Em qualquer recanto, a TE DA CRISE FINANCEIRA ENFRENTADA PELOS
situação é a mesma. Nessas localidades, vastas ex- PRODUTORES DO ESTADO
tensões ?e ter~s férteis estão à venda. Falta',8:pe- O processo não é novo, mas os efeitos come-
n~s, um.mgredlente para o fechame~to de negoclos: çaram a aparecer com mais intensidade nos últimos
clientes Interessados na compra. A dIferença de pre- dois anos e meio. O poder de troca e a descapitali-
Ç?_vai de 30% a 50% de queda, de acordo com a re- zação do proprietário rural caíram brutalmente nos
grao. ~' mes~? com valo.res enormes, quem preten- pagos do Rio Grande do Sul, especialmente. Basta
de sair da atividade precisa oferecer prazo ao com- verificar que os preços agrícolas têm se mantido de
prador. alguma forma estáveis e o custo de produção subiu

Desde a implantação do Plano Real, quando a 106% somente no Plano Real. O cálculo do veteriná-
economia começou a se ajustar, afastando o fantas- rio Valter José Pãtter, proprietário da Estância Gua-
ma da inflação, a agropecuária brasileira passou a tambu, de Dom Pedrito, que vê na paridade entre o
sustentar a estabilidade financeira, o quadro come- dólar e o real uma das principais responsáveis pela
çou a se agravar. As queixas são as mesmas em perda de rentabilidade no campo.
todo o lugar. Não há rentabilidade satisfatória, os in- O equilíbrio no câmbio favoreceu as importaçõ-
sumos sobem demais e os preços agrícolas perma- es e desestimulou a procura de clientes estrangeiros
necem baixos, com raras exceções. Assim, muitos pelo produto nacional. O setor perdeu competitivida-
agropecuaristas estão desistindo do campo e procu- de e começou a mostrar as marcas do chamado
rando passar adiante a única forma de trabalho que Custo Brasil. As estradas mal conservadas, o baixo
conheceram. Mas é preciso continuar produzindo, se nível educacional e a desqualificação da mão-de-
não houver algum interessado, porque o patrimônio obra rural são somente alguns fatores que incidem
parado se desvaloriza ainda mais. negativamente sobre o potencial de rentabilidade

Um exemplo clássico da crise instalada na ati- brasileiro, ressalta Pãtter. A saída, agora, é uma só:
vidade ocorre em São Gabriel. "Quase toda a cidade treinar o agropecuarista para reduzir custos, aumen-
está à venda", analisa o corretor de imóveis, Lauro tar a produtividade e encontrar mercado diferencia-
Andrade. A frase forte não deve ser levada ao pé da do, com pequenas margens de lucro. "A renda da
letra, porém rep~esenta, c;om grande autenticidade e agropecuária escorreu para o sistema financeiro·, la-
contornos tristes, a difícil situação enfrentada pelos menta.
proprietários rurais do Estado. Endividados e desca- A conseqüência do quadro é desastrosa para o
pitalizados, são obrigados a transformar o patrimô- segmento, que assiste a uma dolorosa liquidação de
nio, às vezes o centenário, em dinheiro para conti- áreas. As propostas recebidas pela empresa Casa-
nuar trabalhando. Ou para honrar compromissos as- rão Imóveis, de Pelotas, para a compra de qualquer
sumidos, que incluem dívidas bancárias e também uma das propriedades consignadas nunca ultrapas-
junto a fornecedores de insumos e outras empresas sam 50% do valor pedido pelos proprietários rurais,
vinculadas à agropecuária. aponta o corretor Marcelo Neves.

Em qualquer dos casos, a receita básica in- A situação é a mesma no Estado. "Em Herval,
dicada é muita paciência e esperança e fechar um produtor colocou cada um dos seus 600 hecta-
negócios. Existem terras à venda desde 1995, res à venda por R$650, porém não conseguiu nego-
entretanto, sequer receberam contraproposta de ciar·, revela Neves. Os R$390 mil pretendidos pelo
preço. Com isso, cresce o interesse pela coloca- proprietário, porém, não se transformam em dinheiro
ção ao governo e os títulos da Dívida Agrária com a pecuária, atividade a que se destinam as ter-
(TDAs) passam a ter maior confiança, o que esti- raso Tanto que o arrendamento das áreas permite fa-
mula os proprietários a procurarem o Instituto Na- turar o equivalente a 30 quilos de boi gordo por hec-
cional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), tare ao ano em tomo de R$21. "A situação da pe-
tentando negócios. "Só estamos interessados em cuária é momentânea, mas o produtor está cansado
terras com qualidade de solo que permitam a exe- e começa a desistir da atividade".
cução dos assentamentos", avisa o superintenden- O Municlpio de Dom Pedrito também não tem
te adjunto do Incra no Rio Grande do Sul, Dorival sido ponto de referência para quem espera assistir
Sostisso." grandes operações de venda de terra. Apesar da



"COTAÇÃO DA CARNE BOVINA NA ROTA
DA QUEDA
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significativa oferta, somente os negócios envolvendo custava R$1,5 mil o hectare, agora não.sai nem por
pequenas áreas e feitos por valores bem abaixo do R$800.
pretendido se confirmam no papel. "Terras que há Antes do Plano Real, cada um dos 200 hecta-
três anos valiam R$1,5 mil, hoje não saem por R$1 res adequados ao cultivo de arroz irrigado, na locali-
mil ou R$800", analisa o presidente do Sindicato Ru- dade de Guterres, na Barra do Quaraí, valia R$ 2
ral, José Roberto Pires Weber. Pior do que isso. AI- mil. Recentemente, a propriedade foi negociada e al-
gumas áreas não recebem sequer contraproposta. cançou uma cotação de R$700 por hectare. O novo

Além da relutância dos eventuais clientes em proprietário tem como fonte de renda a atividade co-
investir na atividade, outro aspecto emperra o fecha- mercial e nunca esteve ligado à produção primária.
mento de negócios. Quem pretende vender a pro- "Quem vive da agricultura não está comprando ter-
priedade espera receber dinheiro vivo e em pouco ras", ironiza o presidente do Sindicato Rural de Uru-
tempo, porque está.com dívidas ou precisando se guaiana, José Antônio Marques Fagundes.
capitalizar. Do outro lado, porém, a condição para a Ao contrário, a tendência é a busca pela venda
compra é prazo de pagamento. E, claro, com uma das áreas. Animais e terras são ativo do produtor
bela redução de preço. que, endividado, procura se capitalizar para manter

É que experimentar a vida sustentada na ativi- o crédito aberto no mercado. A iniciativa, no entanto,
dade não é exatamente a melhor alternativa de ren- é perigosa.
da. ·Uma saca de arroz chega a ser vendida por Com a venda de animais, o .agropecuarista
R$6,50, o que não cobre os custos do refinancia- despovoa os campos e fica à mercê do governo,
mento nem o custeio da safra", e critica Weber. que altera as regras do Imposto Territorial Rural

Diante do atual quadro, somente agropecuaris- (ITR), sobretaxa áreas com lotação de gado inferior
tas com altos índices de produtividade e de eficiên- à determinada e aumenta o rombo no caixa dos
cia podem pensar em adquirir novas terras. Ou en- agropecuarista. "É um caminho seguro para fazer o
tão empresários ligados a outras atividades, que in- produtor perder a terra em até três anos·, lamenta
gressam na agropecuária projetando alcançar quali- Fagundes.
dade de vida mais saudável. Mesmo que os cerca de 5 mil hectare à venda

Falta ao Governo a definição de uma política representem pouco diante dos 675 mil hectares da
agrícola para o produtor planejar a atividade, os cus- região de Uruguaiana, a diminuição drástica da la-
tos, a rentabilidade e, principalmente, se vale a pena VOUra de arroz aponta a dimensão do grave proble-
plantar ou criar animais, sugere Weber. "Não há me- ma enfrentado pelos proprietários rurais. Dos 97 mil
canismos que ofereçam acessos a novas tecnolo- hectares semeados há dois anos, restaram 50 mil.
gias, então o caminho é empurrar as dúvidas com a São US$70 milhões que deixarão de circular em
barriga e pagar as altas taxas de juros que o merca- Uruguaiana e região. Uma quantia nada desprezível
do impõe", reclama." para quem vive sob a pressão da falta de recursos

necessários à subsistência da população.

SOLO É USADO PARA SALDAR DíVIDAS

Desvalorizada a terra, a cotação da came bovi
na segue o mesmo caminho. A constatação é fácil.
Um pecuarista que tenha 20 quadras de sesmarias
(87,12 hectares por quadra) e pretenda comprar ou
tras cinco quadras terá que gastar nada e nada me
nos do que 1,7 mil cabeças de boi. São quase qua
tro animais por hectare, estima o corretor Eliezer
Castilhos Gomes, da Imobiliária Gaúcha-Lar, em Ro
sário do Sul.

O consenso é de que não há estímulo para in
vestir em uma atividade que deixa tanta dedicação e
aporte de recursos para obter margem ínfima de ren
tabilidade. É por isso que uma fazenda com 498
hectares de várzea, distante 40 quilômetros de Ro
sário do Sul, com sede completa e que há dois anos

Adriana Azeredo
Especial/ZH

Quem não correu para se adequar à nova reali
dade, que obriga os produtores a se transformarem
em empresas rurais, pode não ter mais tempo. A
única saída, muitas vezes, é a venda dos bens e do
patrimônio para saldar dívidas com bancos e finan
ciamentos. O vice-presidente do Sindicato Rural de
Bagé, Flávio Cantão, acredita que o Plano Real ace
lerou a crise que já existia no setor desde o govemo
Samey, quando o sistema de exportações começou
a declinar. Naquela época, a rentabilidade na pecuá
ria era de 40%. Hoje, de apenas 4%.

Para ilustrar a queda, Cantão compara os pre
ços médios do boi gordo e do arroz nas últimas duas



Adreane Becker
CorrespondenteNale do Rio Pardo

Em Santa Cruz do Sul, o quadro envolvendo a
redução dos preços de terras não é diferente do res
tante do Estado. A Imobiliária Biasibetti agencia e
vende chácaras de até 25 hectares. A comercializa
ção de terras está estagnada, segundo o corretor
Carlos Alberto Campos, que chegou a agenciar qua
tro chácaras em um mês. No período, não apareceu
comprador algum. Nem mesmo a possibilidade de
fazer permuta por outros bens, como telefones, ani
mou os interessados nos negócios.

Na região, o preço da terra varia conforme as
benfeitorias existentes, a localização (se é próximo
ou distante da cidade) e se a terra foi tratada ou não.
Assim o valor do hectare é de R$1,5 mil a R$2 mil.

"PROCURA-SE COMPRADOR DE TERRAS
COM R$1 MILHÃO

HÁ UM ANO PRODUTOR BUSCA INTERES
SADO EM NEGOCIAR 900 HECTARES

As dificuldades em vender uma propriedade,
localizada no distrito de Madureira, no interior de
Santana do Livramento, não estavam nos planos do
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décadas. Nos anos 80, a média do quilo do boi gor- produtor de arroz e pecuarista Nl;lstor Sonego, 63
do atingiu R$1,06, baixando para R$0,77 na década anos, de Quaraí. Interessado em vender a Fazenda
de 90. Esse fator, assim como a falta de crédito dife.., Las Camélias, de 900 hectares, nos últimos 12
renciado, a ausência de fomento para a produção, a meses Sonego simplesmente não encontrou com-
quebra dos frigoríficos - as regiões Sul e Sudeste pradores dispostos a pagar à vista o valor de R$1
contavam com 23 e hoje apenas a unidade do Extre- milhão pela propriedade. A área inclui benfeitorias,
mo Sul, de Pelotas, está abatendo - e o aumento da como barragem de 40 hectares, rede elétrica mo-
taxa tributária, fizeram com que muitos produtores nofásica e galpão de alumínio. "O preço do hecta-
contraíssem dívidas. re já está baixo, mas não encontro compradores

Agora, terras que variam US$1,8 mil podem que paguem à vista ou ofereçam boa garantia no
ser compradas por US$900 ou US$1 mil. Luiz Cláu- negócio."
dio Lemieszek, produtor rural e comprador repre- Receoso de entregar a fazenda para uma pes-
sentante de frigoríficos, entende que o início de toda soa que tenha dificuldades em pagar o valor do imó-
a situação está na cultura inflacionária que d~termi- vel, Sonego prefere aguardar por um comprador que
nava a economia flagilizada do país. faça a quitação no ato da aquisição da propriedade.

"Ter terras era estar sempre valorizando o ca- "A fazenda não custa caro se for considerado o pre-
pital, mesmo que não se trabalhasse nelas", observa ço de R$100 mil que valeu a colheitadeira nova e
Lemieszek. O produtor lembra que a descapitaliza- que o produtor verá se deteriorar a cada ano", com-
ção na agricultura começou em 1986, mas a pecuá- para o agropecuarista de Livramento.
ria resistiu até a implantação do real. "De lá para cá, O valor das terras no distrito de Madureira nun-
os preços dos insumos triplicaram em uma inflação ca esteve tão baixo na cotação do mercado imobiliá-
acumulada que beira os 50%, salário mínimo dupli- rio rural na região. Há dois anos e cinco meses,
cou e o óleo diesel subiu de US$0,25 para US$0,40, cada hectare da propriedade era cotado R$1,6 mil.
sem mencionar que o real sofreu uma diferença de Hoje, para vende-Ia, Sonego está disposto a aceitar
10% em relação ao dólar", menciona. O produtor de um preço mínimo de R$1 mil pelo hectare. "Se bai-
Bagé considera que a provável equiparação dos pre- xar mais o preço, não vendo".
ços das terras no Brasil com os de Uruguai e a Ar- O motivo para o negócio não é financeiro. A dí-
gentina também influência na queda dos valores. vida total de R$200 mil com o Banco do Brasil, in-

O fazendeiro Carlos Pinheiro Thompson Flo- cluindo custeio da safra 96/97 e securitização de dé-
res, um dos proprietários da Estância da Luz, em bitos anteriores, não preocupa Sonego. "Quero ven-
p~rceria com os irmãos Paulo e Alexandre, resolveu der as terras em Santana do Livramento para com-
procurar por melhores chances de desenvolver um prar e plantar lavouras em Quaraí, onde tenho uma
trabalho buscando maior produtividade. Decidiu en- propriedade", explica.
tão vender parte das terras no Brasil e comprou no "COMERCIALIZAÇÃO DE ÁREAS ESTAGNADA
Uruguai áreas com preços três vezes menores. EM SANTA CRUZ

Carlos Flores ficou impressionado com a boa
receptividade que o proprietário de terras tem no
Uruguai, com facilidades para abrir conta em bancos
e receber crédito e financiamento para a comprar
gado e formar lavouras. "O grande problema no Bra
sil, e que está fazendo com que as pessoas se afas
tem do setor produtivo, é a elevada carga de impos
tos como o ITR e Funrural e a incerteza quanto à
parte social da terra, com os assentamentos."
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Na opinião de Campos, a causa dessa situação é o putados, quero que seja registrado nos Anais desta
Plano Real. Casa o protesto que quero fazer contra o Governo

A pequena procura por terras é confirmada Federal, que não tem priorizado a questão da refor~

pelo corretor Wunibaldo Schmitt, que trabalha so- ma agrária em nosso País.
mente com venda de chácaras na região. "Oferta É com tristeza que vi nos jornais de ontem que
tem bastante, o que falta é comprador", relata. O oito trabalhadores rurais sem terra ficaram feridos no
quadro é tão caótico que as áreas chegam a ficar domingo, durante confronto ocorrido por volta das 14
até um ano à venda, sem que nenhum comprador se horas na Fazenda São Domingos, em Sandovalina
interesse. (SP), no Pontal do Paranapanema.

Na Imobiliária Borba, também de Santa Cruz, Segundo informações, os sem-terra protesta~

foram vendidas apenas três chácaras em um perío- vam contra a violência dos fazendeiros no acampa-
do de quatro anos. "Faz muito tempo que o mercado menta de Taquaruçu diante da fazenda invadida,
para terras está com pouca procura", informa o. cor- quando doze jagunços da fazenda resolveram pro-
retor da empresa, André Xavier. voGá-Ias e com colhedeiras tentara~ iniciar a colhei-

"PREÇOS TÊM REDUÇÕES DE ATÉ 50% ta do mil~o q~e haviam planta?o na ocupação que fi
zeram ha tres meses. Imediatamente houve uma

A proporção entre a oferta de terras e o inte- reação para tentar impedir a colheita do milharal que
resse pela compra de áreas agricultáveis na Grande pertencia aos sem-terra, quando foram recebidos a
Santa Rosa é de quatro por um. Isso depois da im- bala. Oito pessoas foram feridas, sendo duas delas
plantação do Plano Real, quando a economia brasi- gravemente.
leira começou a se ajustar. No período, o volume de Sr. Presidente, Srs. Deputados, fatos como
recursos para financiamento diminuiu, a margem de este não podem continuar acontecendo em um País
lucro foi reduzida e proliferaram os produtores inte- com tanta terra improdutiva - lavradores sem um
ressados em abandonar a agropecuária. A queda palmo de terra para plantar! A terra tem que ser para
nos preços chegou a mais de 50% somente no mu- quem nela vive e trabalha. Por isso, devemos todos
nicípio. Em outros tempos, eram necessárias 400 apoiar o MST, o Movimento dos Trabalhadores Ru-
sacas (60 quilos) de soja para comprar um hectare.. rais Sem-Terra.

"Hoje, o proprietário não recebe mais do que O MST está fazendo uma marcha a Brasília
150 a 200 sacas pela área, e com prazo para paga- para tentar sensibilizar o Presidente'Femando Henri-
mento", calcula o presidente do Sindicato Rural de que a apressar a reforma agrária, tão necessária, e
Santa Rosa, Fernando DallAgnese. Outros dois fato- a apuração dos inquéritos que investiga a morte dos
res somaram para estabelecer um maior desinteres- sem-terra nos massacres de Eldorado do Carajás e
se pelas terras existentes no campo. As mudanças Corumbiara. E essa caminhada dos sem-terra a Bra-
na lei do Imposto Territorial Rural (ITR) e o crescen- sília é comparada pelo Bispo auxiliar de Campinas,
te número de assentamento de trabalhadores sem- D. Luiz Antônio Guedes, à dos hebreus, que segun-
terras são fortes argumentos para convencer o agro- do a Bíblia, deixaram o Egito conduzidos por Moi-
pecuarista de que a atividade primária não é um sés, ou seja, Ma marcha remonta à saída do Povo de
bom negócio, analisa DallAgnese. Deus da escravidão do Egito em busca da terra pro-

Mas não são fatores determinantes para a ven- metida".
da da propriedade. A saída para os mais insistentes Os trabalhadores sem terra vão caminhar mil
é a reformulação de parâmetros e a redução de quilômetros em dois meses e chegarão a Brasília no
áreas, para que o volume de produção tenha maior dia 17 de abril, data que marca um ano da morte de
adequação ao tamanho de mercado. 19 sem-terra em choque com a polícia de Eldorado

Entre os requisitos importantes para o produtor do Carajás, no Pará, e até hoje ninguém foi punido
se manter na lavoura estão a liberação de verba ofi- pelo massacre.
cial para semear culturas na hora certa. O dirigente Por onde a marcha dos sem-terra passa tem
de Santa Rosa também cita a redução dos custos de recebido apoio do povo e principalmente da Igreja
produção e melhores condições de venda como in- Católica. D. Paulo Evaristo Ams, Cardeal Arcebispo
dispensáveis para incentivar a permanência do pro- de São Paulo, afirmou a semana passada que a
dutor no campo." Igreja Católica apóia a reforma agrária urgente no

A SRA. JOANA DARe (PT - MG. Pronuncia o Brasil, acrescentando que é legítima a ocupação de
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De- uma terra que não está sendo trabalhada.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil é um condições de vida condizentes com a dignidade hu-
país que possui 400 milhões de hectares de terras mana.
cultiváveis, sendo que temos 180 milhões de hecta- Um novo mundo, constituído de blocos econô-
res de terras boas sem utilização, uma área que micos e políticos, traz os riscos inerentes ao desco-
equivale a 3 vezes o território da França. Segundo a nhecido, os mesmos enfrentados por bandeirantes e
ONU, o Brasil é o segundo país com a maior con- descobridores, mas pode trazer, também, vantagens
centração de propriedade de terra no mundo: 1% sobre o antigo.
dos proprietários detêm 46% das terras; 50 mil gran- Na aurora desse novo mundo, velhas disputas
des proprietários possuem 165 milhões de hectares. são esquecidas em nome do entendimento entre os

Temos uma crise social no campo. Os juros al- Estados e da concórdia entre os povos. São soterra-
tos e a ausência de uma política agrícola têm impul- das as fronteiras nacionais por meio de um mercado
sionado o crescimento do desemprego no meio ru- econômico comum, que deverá aumentar a riqueza
ral, e endividamento e a quebradeira generalizada de todos os que dele participam.
dos pequenos produtores. O Mercosul, assim como a Comunidade Euro-

Nos últimos 2 anos, 100 mil pequenos proprie- péia de Nações, foi criado a partir de um forte com':
tários perderam suas terras, inúmeros trabalhadores ponente de resistência cultural e política. As nações
rurais perderam seus empregos e este processo vem sul-americanas que o integram estão perfeitamente
engrossar o contigente dos 12 milhões de brasileiros conscientes de que sua rivalidade histórica sempre
sem terra, que não encontram no Governo qualquer serviu a interesses externos. Nunca faltou a percep-
iniciativa que venha a lhes dar a mínima esperança de ção de que o estado de guerra iminente que, no pas-
acesso à terra, ao trabalho e à cidadania. sado, orientou as relações entre os Estados da re-

Fica aqui um apelo ao Sr. Presidente Fernando gião apenas servia aos interesses das potências im-
Henrique Cardoso para que apresse a reforma agrá- periais.
ria e implemente uma política agrícola que possa be- Não é, portanto, gratuita a preocupação norte-
neficiar o nosso homem do campo. americana com o Mercosul, pois, unidos, Brasil, Ar-

A SRA. LíDIA QUINAN (Bloco/PMDB - GO. gentina e os demais países terão melhores condiçõ-
Pronuncia o seguinte discurso~) - Sr. Presidente, es de negociar sua entrada no grande mercado co-
srªs e Srs. Deputados, na ocasião em que se abre, mum , a Associação de Livre Comércio das Améri-
pelo terceiro ano consecutivo, o curso de Especiali- cas, ALCA, liderado pela América do Norte.
zação em Relações Internacionais Mercosul, da Uni- Tendo como patrimônio uma aliança construída
versidade Católica de Goiás, não poderíamos deixar sobre cerca de cento e oitenta milhões de consumi-
de aplaudir a iniciativa, que vem contribuindo para dores, trocas econômicas de mais de vinte bilhões
preparar o nosso Estado de Goiás e o nosso País de dólares e um Produto Bruto acima de setecentos
para a nova realidade que surge após o fim da e cinqüenta bilhões de dólares, o Mercosul terá a
"guerra fria". necessária força para acordar com os Estados Uni-

O treinamento de profissionais altamente quali- dos um sistema de trocas econômicas intemacionais
ficados para atuar no quadro do Mercosul atingirá que, isoladamente, nenhum dos países sul-america-
todo o Centro-Oeste, atraindo pós-graduados dos nos poderia fazer; terá meios de resistir às pressões
demais Estados e capacitando as elites econômicas da grande potência para a implantação de um mode-
e políticas da região para inseri-Ias nesse novo sis- lo econômico dito de "vantagens comparativas·, cu-
tema eletrônico e político. jas vantagens só a ela pertencem.

Quero aproveitar a oportunidade para também Os países do Mercosul contarão, ainda, com
saudar a reitora da Universidade Católica de Goiás, um significativo reforço caso a Venezuela, o Chile e
Professora Clélia Brandão Alvarenga Carneiro, que, o Peru se associem ao bloco. Os entendimentos
com dinamismo e competência, vem fazendo da ins- neste sentido estão avançados.
tituição que dirige um importante pólo de excelência Os efeitos do Mercosul, intemamente, nos par-
acadêmica no Centro-Oeste. ses que o integram são de extraordinária relevância.

Um dos mais relevantes desenvolvimentos da No Brasil, a questão regional sempre teve, his-
história recente de nossa Pátria foi a implantação do toricamente, um grande destaque. A criação do Mer- .
Mercosul, reunindo Brasil, Argentina, Uruguai e Pa- cosul terá um efeito diferenciado nas diversas áreas
raguai. Com ele, essas nações armam-se para 50- do País, podendo acentuar diferenças e desequilr-
breviver na história e garantir aos seus cidadãos brios regionais.
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Evidentemente, os maiores beneficiários do
Mercosul serão os Estados localizados entre São
Paulo e Buenos Aires, os dois grandes pólos urba
nos e industriais da área. As demais regiões do País
dependerão da criatividade dos seus povos e do di
namismo de sua economia para que possam ganhar
com o novo bloco econômico.

A importância do turismo argentino e sulista no
Nordeste é evidente, articulando a economia regio
nal com a do sul do continente.

Com o ingresso da Venezuela e do Peru no
Mercosul, a Amazônia brasileira poderá encontrar,
da mesma forma, seu lugar neste ambiente econô
mico e político mais abrangente. Além disto, as zo
nas francas da Terra do Fogo e de Manaus delimi
tam os extremos desse grande mercado.

Já o Centro-Oeste brasileiro fica na difícil situa
ção de, grande produtor de carne e grãos, ser um
competidor de nossos vizinhos portenhos. Sua inser
ção no novo mercado ficará dependendo de políticas
claras e bem conduzidas que considerem o contexto
continental.

Assim, o recente e alvissareiro fenômeno da in
dustrialização acelerada do Estado de Goiás não po
derá ter continuidade caso seja esquecido que o
mercado brasileiro é hoje maior do que as fronteiras
nacionais. Todas as políticas de incentivos voltadas
para a industrialização deverão considerar a ade
quação do perfil das empresas ao Mercosul.

O Centro-Oeste não deixa, por outro lado, de
possuir uma grande vantagem, o acesso ao rio Pa
raguai a partir dos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Considerando os investimentos que
os governos do Uruguai e Argentina estão preten
dendo realizar para a navegação da Bacia do Prata;
orçados em cerca de um bilhão de dólares, o uso
das facilidades hidroviárias daqueles países poderá
representar um importantíssimo mecanismo de inte
gração do Centro-Oeste com o grande mercado sul
americano.

É exatamente para descobrir possibilidades
como essas que se toma indispensável uma refle
xão sistemática sobre o Mercosul e sobre a inserção
do Brasil e do Centro-Oeste em seu sistema de tro
cas econômicas, sociais e culturais.

Por tudo isto, a Universidade Católica de
Goiás,. qO abrir o terceiro ano de seu curso de Rela
ções internacionais voltada ao Mercosul, assume
uma verdadeira liderança acadêmica nesta área e
oferece uma contribuição única ao Brasil e ao Cen
tro-Oeste brasileiro.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, um Estado se toma grande pelo ar
rojo e desprendimento de sua gente; hoje, Santa Ca
tarina comemora o Jubileu de Ouro de um grande
construtor do Estado, a empresa Santo Anjo da
Guarda, que há 50 anos vem desbravando cami
nhos' e inaugurando rotas nos mais distantes rincões
no extremo sul de nossa Pátria.

Sr. Presidenté, Srs. Deputados, se um dia for
escrito um livro sobre as aventuras de desbravado
res dos caminhos do Mercosul, o Santo Anjo da
Guarda com certeza estará lá e junto dela a determi
nação e coragem dos irmãos Amon e Zelindro Da
miani, que em 1943 montaram a Sociedade Damiani
Ltda., um escritório de representações comerciais
que gradativamente foi se tomando loja de eletrodo
mésticos e mais tarde adquirindo do filho de imigran
tes alemães, Herbert Falk, a pequena Santo Anjo.

Dessa época até hoje foram 50 anos de histó
ria de bravura, de muita luta e de criatividade para
percorrer e integrar ainda nos anos 40 nosso Estado
ao vizinho Rio Grande do Sul, numa rota que ia das
Termas de Guarda, em Tubarão - SC, à cidade de
Porto Alegre - RS.

Hoje, com mil empregados e uma frota de 230
veículos entre ônibus, utilitários e de carga, a Santa
Anjo da Guarda mantém o orgulho de ter sido a pri
meira empresa do ramo a se regularizar no Ministé
rio dos Transportes quando saiu a regulamentação
do transporte rodoviário no Brasil. Não por acaso, a
empresa é também a número 1 nos registros do De
partamento de Transportes Terminais (DETER) e
Departamento de Transportes Rodoviários (DTR).

É com muito orgulho que desta tribuna envio
minhas congratulações e agradecimentos aos irmã
os Damiani, hoje representados por seu filho e sobri
nho Ruy Damiani, atual diretor da empresa Santo
Anjo da Guarda.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito impor
tante este registro, porque se trata de uma empresa
de porte médio, que tem cinqüenta anos de sucesso,
reconhecida por toda a população do sul, de Santa
Catarina e, tenho certeza, do Brasil.

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (Bloco/PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, hoje esta Casa estará concluindo a
votação da emenda constitucional que permite a
reeleição dos atuais ocupantes dos cargos de Presi
dente da República, Governador e Prefeito.

A partir de hoje, novos temas entrarão na
agenda desta Casa. Um deles, que está praticamen
te pronto para ser votado, é a reforma administrati-



ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"ÉPOCA DA BARBÁRIE

Ronaldo Brasiliense
Da equipe do Correio

Aos olhos do mundo, o conflito entre pistoleiros
e trabalhadores sem terra na fazenda São Domingo,
em Sandovalina (SP), mostrou que, no Brasil, a
questão agrária continua onde sempre esteve: na
época da barbárie.

Às vésperas de ser nomeado para o Supremo
Tribunal Federal, o Ministro da Justiça, Nelson Jo
bim, saiu em peregrinação pelos estados onde os
conflitos pela posse da terra são quase rotina. Do
Pará ao Rio Grande do Sul, o mesmo discurso: há
que se criminalizar latifundiários e sem-terra que pe
garem em armas para resolver suas pendências por
um palmo de terra.

Os tiros disparados pelos pistoleiros contrata
dos pelos donos da fazenda São Domingos contra
os sem-terra ecoaram em todo o Brasil e, como
sempre, também no exterior. Entidades de defesa
dos direitos humanos como a Anistia Internacional e
a Human Rigth Watchs computaram em seus anais
mais um crime contra a pessoa humana.

Trabalhadores rurais sem terra, desarmados,
rechaçados a bala em mais uma crônica de um con
flito anunciado.

Todo mundo nesse País sabia que, mais cedo
ou mais tarde, o Pontal do Paranapanema explodiria
em conflitos armados. Há dois meses, o fazendeiro
Gilberto Prata deu o recado, curto e grosso: O Movi
mento dos Sem Terra quer um cadáver? Vai ter!

As denúncias de que os fazendeiros - e tam
bém os sem-terra - estavam se armando para um
confronto no Pontal nunca foram investigadas. Ope
rações de desarmamento anunciadas com estarda
lhaço, não saíram do papel.

A barbárie deixa os campos do sul do Pará, do
tristemente famoso Bico do Papagaio - região mais
conflitada do País - para chegar ao Pontal do Para
napan,ema, em São Paulo, o mais rico Estado da Fe
deração.

E agora, ministro Jobim?"
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va, que tem como Relator o nobre Deputado Moreira ção nos Anais desta Casa desse artigo muito oportu-
Franco. no para o momento que estamos vivendo, que é de

Outro assunto que será brevemente discutido total descalabro no campo brasileiro, pela falta de
por esta Casa, que está também nos jornais de hoje, pulso da autoridade competente, no caso o Ministro
é a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. da Justiça, que tem instrumentos legais para pren-

Sempre fui e continuo sendo favorável à priva- der e desarmar os pistoleiros e, no entanto, não o
tização da Cia. Vale do Rio Doce. Porém, para que faz.
haja total transparência e para que os inimigos do
Governo não venham levantar qualquer dúvida em
relação à privatização dessa empresa, é muito im-
portante que o Presidente Fernando Henrique, que
tem feito um Governo sério, transparente e está
agradando à maioria da população brasileira, diga
aos Srs. Deputados, de forma transparente, através
dos seus técnicos e Ministros, de que forma se daria
a privatização da Vale do Rio Doce, qual o valor de
venda e como foi arbitrado tal valor, porque não bas
ta sermos favoráveis à privatização da Vale do Rio
Doce. Acho que os Srs. Deputados e Senadores têm
a responsabilidade de valorizar aquilo que não per
tence a nós, mas sim a todo o povo brasileiro.

É importante a privatização da Vale para que o
Governo, em vez de atuar numa área que pode ser
da iniciativa privada, passe a atuar nos setores de
educação, saúde, segurança pública e habitação.
Contudo, não podemos entregar a Vale do Rio Doce
por 50 ou 30% do seu valor.

De minha parte, apoio a idéia da venda da Vale
do Rio Doce assim como apoio o Presidente da Re
pública - tenho votado favoravelmente a todos os
projetos de interesse do' País e do atual Governo.
Entretanto, gostaria muito, antes de ler nos jomais
que foram marcados dia e hora para o leilão de pri
vatização da Vale, que o Presidente da República
nos dissesse quanto vale essa empresa. É isso que
queremos saber, e para tanto solicito a colaboração
dos Líderes do Governo nesta Casa. Vamos apoiar
a privatização da Vale do Rio Doce, vendendo-a
pelo seu preço real. Caso contrário, estaremos le
sando a população brasileira.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exª que
considere como lido importante artigo de autoria do
jornalista Ronaldo Brasiliense, um dos conceituados
da imprensa brasileira, da equipe do Correio Brazi
Iiense, que inicia dizendo o seguinte:

"Aos olhos do mundo, o conflito entre pistolei
ros e trabalhadores sem terra na fazenda São Do
mingos, em Sandovalina (SP), mostrou que, no Bra
sil, a questão agrária continua onde sempre esteve:
na época da barbárie."

Portanto, peço a V. Ex!! que autorize a transcri-



Ocorre, porém, que o CESEC gera direta e in
diretamente 832 empregos com faixa média de 3,7
salários mínimos, correspondendo a uma perda de
divisas da ordem de R$4.S00.000,OO (quatro milhões
e quinhentos mil reais) por ano. Considerando o
princípio da procura derivada, o multiplicador 3, a
perda de recursos do Município na composição da
demanda agregada é da ordem de R$13.S00.000,OO
(treze milhões e quinhentos mil reais), estimulada
pela expansão de renda e do dispênd!o.

Ademais, Sr. Presidente, o CESEC destaca-se
como uma instituição de tecnologia de ponta, trei
nando mão-de-obra em digitação e programação de
computadores, além do que seus técnicos atendem
às escolas e cursos de processamento de dados,
constituindo, portanto, para uma comunidade de in
terior do Estado, um verdadeiro laboratório de idéias
e técnicas em informática, imprescindível para o mí
nimo de prosperidade. numa realidade política e so
cial adversa como é o caso do interior baiano.

Existe no Município de Vitória da Conquista
uma Cooperativa de Crédito Rural que será em bre
ve transformada em banco, como também é pensa
mento da atual Administração Municipal proporcio
nar à comunidade meios para criar novas cooperati
vas de crédito, submetendo-as, criando até mesmo
o Banco do Povo. Naturalmente esses encaminha
mentos seriam fortalecidos com a permanência da
Câmara de Compensação do Banco do Brasil, atra
vés do CESEC.

Como se observa, o CESEC faz parte de um
projeto maior de interesse estratégico para traçar
metas de desenvolvimento do planalto conquistense,
que está caracterizado, como todo semi-árido, pelo
eterno descaso da política do governo da União e do
Estado na região.

Tudo isso que estou aqui afirmando sobre esta
questão foi extensamente exposto pelo Prefeito de
Vitória da Conquista, companheiro Guilherme Mene
zes, em correspondência dirigida ao Presidente do
Banco do Brasil, Sr. Paulo César Ximenes, datada
de 19-2-97.

Por último, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, causa-me estranheza a postura do Banco do
Brasil ao decidir pelo fechamento compulsório de
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun- rências, redução de cargos em comissão e demissõ-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e es. Portanto, não satisfeito com os efeitos danosos
Srs. Deputados, vivemos hoje no Brasil uma situa- de suas decisões nos assuntos relativos ao Banco,
ção de permanente intranqüilidade, apesar da esta- funcionários e clientes, o referido Superintendente
bilidade econômica. A cada dia, somos pegos de decidiu punir ainda mais a cidade de Vitória da Con-
surpresa por fatos absolutamente desconfortantes quista, a primeira região a ter o seu CESEC fecha-
do ponto de vista dos interesses populares no que do.
diz respeito à violação da cidadania brasileira, en
tendendo-a como direito à habitação, à educação, à
saúde, ao trabalho etc.

Hoje, quero chamar a atenção dos nobres pa
res desta Casa sobre a política do Banco do Brasil
de promover o desemprego, já bastante grande no
País do Plano Real, e a interrupção dos processos
de desenvolvimento locais e regionais em vários Es
tados da Federação. É o que está acontecendo, por
exemplo, com a decisão de fechamento da agência
do Banco do Brasil no Município de Ruy Barbosa, na
Bahia.

Esta agência, Sr. Presidente, se fechada, trará
enormes prejuízos não só para Ruy Barbosa, mas
também para outros quatro Municípios - Utinga, La
jedinho, Macajuba e Wagner -, seja pela existência
de posto de serviço ligado a essa agência, seja por
que, devido à proximidade, a população a tem como
um benefício para as suas transações comerciais e
financeiras. Fechar essa agência, que'tem um volu
me considerável de negócios, significa um golpe no
processo de desenvolvimento econômico desses
Municípios, já imensamente penalizados pela falta
de tantos outros recursos necessários para seu de
senvolvimento.

Outra decisão que tem produzido a reação
imediata da comunidade é a de fechar o CESEC
(Centro de Serviços e Comunicação) de Vitória da
ConquistalBA, uma das cidades de maior porte do
sul e sudoeste do Estado. É do conhecimento de to
dos a política do Banco do Brasil de esvaziamento
dos CESEC com o objetivo posterior de fechamento
definitivo desses centros. Acontece, porém, que no
caso de Vitória da Conquista essa iniciativa é fruto
de destempero e arrogância do Superintendente, Sr.
José Ronaldo, que vem praticando atos contra a
economia do Município - por exemplo, dificultando
acordos creditícios na cafeicultura, na pecuária, no
comércio e na indústria - e até mesmo contra os
bancários subordinados a sua Superintendência.
Com relação a estes últimos, esse senhor creditou a
si mesmo, como assunto pessoal, sentença proferi
da pela Justiça do Trabalho na ação impetrada pelo
Sindicato dos Bancários. A decisão judicial favorável
desencadeou uma série de perseguições, transfe-



DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:

Ofício nº 215/97

IImºSr.
Ênio Antônio Marques Pereira
Secretaria de Defesa Animal - MAA
Esplanada dos Ministérios, Bloco D
70043-900 - Brasília/DF.

Brasília, 20 de fevereiro de 1997
Prezado Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho pelo

presente, na qualidade de Coordenador-Geral da
Frente Parlamentar da Agricultura, solicitar de V. Exª
a suspensão de importação de carne bovina (gado
vivo e pranchado), tendo em vista o que se segue:

1 - somos sabedores que na Argentina e Uru
guai a legislação permite a utilização de anabolizan
tes, utilizado na engorda de gado bovino.

2 - a legislação Brasileira proíbe o uso destes

NA presença do Banco do Brasil junto
às comunidades de menor porte constitui,
na maioria das vezes, a única esperança
de alavancagem do desenvolvimento
econômico local. A empresa, em 753 muni
cípios, é o único banco presente, com 579
agências e 174 postos de atendimento ban
cário. Nessas comunidades, sua atuação
extrapola o campo das atividades típicas
das instituições financeiras, contribuindo
também para a consolidação da cidadania
da população mais carente. N (O grifo é nos
so.)

Estamos plenamente de acordo com estas afir
mativas, porém, entendemos que a política de fe
chamento de agências e de CESEC pelo País afora
e, neste momento, no interior do Estado da Bahia
contradizem frontalmente o que afirma o relatório da
diretoria do Banco do Brasil.

Além disso, por que fechar agências e CESEC
que, como já foi dito, constituem, em muitos Municí
pios, a única esperança de alavancagem do desen
volvimento social e econômico? A resposta a esta
questão é o velho argumento dos prejuízos financei
ros da instituição.

Queremos refutar esses argumentos com o
próprio relatório do Banco, pois nele está dito que
NOS prejuízos do Banco do Brasil, em 1996, se de
vem unicamente pelo forte impacto de despesas
com provisões para crédito de liquidação duvido-
sa que atingiram o montante de R$5,3 bilhões de
reais e pela apropriação como despesa, ainda no
primeiro semestre de 1996, do valor de R$1,3 bi
lhão, relativo à parcela remanescente da variação
cambial sobre investimentos no exterior·. (O grifo é
nosso.)
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agências e Centros de Serviços e Comunicação Portanto, Sr. Presidente, a leitura atenta do re-
(CESEC), quando a própria diretoria do Banco, em latório do próprio BB e tudo o mais que aqui expuse-
relatório publicado no jomal Correio Braziliense, mos, leva-nos a afirmar categoricamente que é in-
edição de hoje, 25-2-97, páginas 15 a 19, faz ques- justificável a política de fechamento de agências e
tão de evidenciar o caráter social dessa instituição de CESEC do Banco do Brasil. Nesse sentido, quero
através de programas de educação fundamental, de crer que os responsáveis por essa indispensável ins-
apoio à produção e comercialização e de melhoria tituição bancária para o desenvolvimento econômico
de infra-estrutura econômica e social; convênios de procedam a imediata revisão dessa política.
cooperação técnica com o Banco Interamericano de Finalmente, solicito a V. EXª que determine a
Desenvolvimento - BID, para a prestação de servi- publicação desse pronunciamento no jornal Hoje na
ços sociais e na luta contra a pobreza; apoio ao des- Câmara e divulgação no programa A Voz do Brasil.
portismo brasileiro como também às artes e à cultu- Era o que tinha a dizer!
ra brasileiras. O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.

Afirma o referido relatório, com relação ao ca- Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, so-
ráter social do BB, o seguinte: licito a V. EXª que autorize a transcrição nos Anais

da Casa, divulgação no programa A Voz do Brasil e
publicação no jornal Hoje na Câmara do ofício que
enviamos ao Dr. Ênio Antonio Marques Pereira, Se
cretário de Defesa Animal, solicitando a suspensão
da importação de came bovina (gado vivo e pran
chado) do Uruguai e da Argentina.

Sr. Presidente, nosso ofício refere-se aos ana
bolizantes usados naqueles países, mas proibidos
pela Portaria Ministerial nº 51, do Ministério da Agri
cultura, a qual gostaríamos que ficasse registrada
nos Anais desta Casa.

Pedimos ao Ministério da Agricultura que tome
providências imediatas a respeito. A lei existe. É
proibido comercializar no Brasil carne com anaboli
zante, mas essa lei está servindo só para os brasilei
ros, pois a came importada não está sendo cuidada.
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anabolizantes, sendo portanto contraditório e incoe- Art. 3º Os estabelecimentos fabricantes e im-
rente a aceitação da importação de tais produtos, já portadores das substâncias mencionadas no artigo
que suspeita-se da presença destes hormônios na anterior ficam obrigados a comunicar à Coordena-
carne importada. ção Geral de Defesa Sanitária Animal, do Departa-

Diante desses fatos, solicitamos um rigoroso mento Nacional de Defesa Agropecuária, da Secre-
controle sanitário sobre a importação de tais produ- taria Nacional de Defesa Agropecuária, deste Minis-
tos objetivando verificar a presença ou não de ana- tério, o número da partida, quantitativo fabricado ou
bolizantes, com a manifestação conclusiva deste Mi- importado, data de fabricação e data de vencimento
nistério sobre o assunto, garantindo ao produtor e de cada partida, antes de sua comercialização.
em especial ao consumidor, se for o caso, a inexis- Art. 4º O Serviço de Inspeção Federal deverá
tência da presença desses na carne bovina importa- efetuar, quando da inspeção ante-mortem dos ani-
da. mais destinados ao abate, exame dirigido para indí-

Na certeza que V. Sª tomará as providências cios do emprego das substâncias de que trata o art.
cabíveis, na oportunidade renovo protestos de ~Ie- 1º desta Portaria e, nos casos suspeitos, obrigatoria-
vada estima e consideração. mente recolher amostras, que dever~o ser enviadas

Atenciosamente, - Engenheiro Agronômo Vai- a laboratório oficial ou credenciado para análise.
dir Colatto Coordenador-Geral da Frente Parlamen- Parágrafo único. O lote de animais suspeitos
tar da Agricultura, Deputado Federal. deverá ser mantido apreendido e mantido às expen-

PORTARIA Nº 51, DE 24 DE MAIO DE 1991 sas do seu proprietário, até o resultado da análise
laboratorial.

O Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Art. 5º Rotineiramente deverão ser colhidas
Agrária, no uso de suas atribuições, tendo em vista amostras de animais abatidos no território nacional e
o que dispõe o Decreto-Lei nº 467, de 13 de feverei- de animais vivos, nos estabelecimentos criatórios,
ro de 1969, regulamentado pelo Decreto nº 64.499, para fins de análise fiscal a ser realizada em labora-
de 13 de maio de 1969, e tório oficial ou credenciado, segundo plano de amos-

Considerando necessário Prevenir a ocorrência tragem previamente estabelecido.
de danosos resultados advindos da utilização de Art. 6º Nos casos de comprovação do uso de
produtos anabolizantes. substâncias anabolizantes, deverão ser adotados os

Considerando, ainda, a necessidade do desen- seguintes procedimentos:
volvimento de novas tecnologias aplicáveis na repro- a) - se antes do abate, este sera sustado e os
dução animal, resolve: animais identificados de forma permanente com a

Art. 1º Proibir, em todo o território nacional, a marca oficial, permanecendo apreendidos em local
produção, importação comercialização e o uso de indicado pelo seu proprietário e às suas expensas,
substâncias naturais ou artificiais, com atividade não podendo ser movimentados para qualquer fim
anabolizante, ou mesmo outras dotadas dessa ativi- pelo período de 6 (seis) meses, contados a partir da
dade, mas desprovidas de caráter hormonal, para notificação do resultado da análise laboratório ao
fins de crescimento e ganho de peso dos animais de proprietário.
abate. b) - se após o abate, as carcaças e vísceras

Parágrafo único. - Para os compostos não es- não poderão ser destinadas ao consumo humano "e
teroidais com atividade anabolizante, a proibição se animal.
estende, inclusive, para fins terapêutico à medicina Art. 7º O rebanho de procedência do lote de
veterinária. animais no qual se comprovou, em matadouro, o

Art. 2º Facultar a produção, importação, comer- uso de substâncias anabolizantes deverá ser investi-
cialização e o uso de substâncias naturais e extrati- gado e submetido a exames complementares, de-
vas ou sintéticas com ação estrogênica, gestagênica vendo ser colhidas amostras para análise laborato-
e progestagênico exclusivamente para fins terapêuti- rial, ficando o mesmo interditado até a conclusão da
cos, sincronização do ciclo astral e preparação dos análise.
animais doadores e receptores para transferência de Parágrafo Primeiro. Para efeito de avaliação de
embriões. risco e colheita de amostras, os animais deverão ser

Parágrafo único. As substâncias indicadas nes- classificados por categorias, segundo espécie, ida-
te artigo, somente poderão ser comercializadas e de, sexo e sua destinação imediata.
aplicadas sob prescrições de médico veterinário. Parágrafo Segundo. No caso das análises re-
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(Cf. nº 90/91)

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, todos conhecemos a dramá
tica situação carcerária em nosso País. Nesse cam
po, nosso Estado de São Paulo não prima por condi
ções melh':>res que os outros rincões brasileiros,
mas ao contrário, apesar dos esforços de sucessi
vos governos, as prisões estão abarrotadas, os pró
prios distritos policiais têm seus xadrezes lotados,
propiciando-se a mescla inadmissível dos crimino
sos perversos e contumazes com aqueles que er
rando pela primeira vez são levados à cadeia. Enfim,
continua a valer o adágio de que as prisões em nos
so País são verdadeiras "escolas do crime", senão
sua pós-graduação.

Por tudo isso e mercê da situação especial
mente precária em sua cadeia pública de Vila Bran
ca, nossa querida Ribeirão Preto vê sua sociedade
mobilizar-se para enfrentar uma superpopulação
carcerária de mais de três vezes a lotação máxima
da cadeia.

É o Poder Judiciário, por suas expressões mais
altas em nossa comunidade, é a polícia civil, a polí
cia militar, são os diversos setores da sociedade ci
vil, em especial o movimento organizado de cidadãos

o rebanho será liberado para serão realizadas pela Divisão de Laboratórios Ani
mai, do Departamento Nacional de Defesa Animal,
deste Ministério, ou em laboratórios credenciados
pela mesma Divisão.

Art. 15. O proprietário dos animais, bem como
os responsáveis pela aplicação e comercialização
dos produtos, responderão judicialmente pelo uso
das substâncias proibidas, diligenciando o Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária, através de seus
órgãos disseminados em todo o território nacional,
sem prejuízo das providências de ofício inerentes às
autoridades sanitárias para instauração de inquérito
para definir a responsabilidade dos culpados.

Art. 16. Os bovinos do lote no qual se compro
vou a utilização de qualquer das substâncias citadas
no Art. 1º desta Portaria, serão marcados a ferro
candente, no lado esquerdo da cara, com marca ofi
ciai que consiste na letra A, contida em um círculo
de 8 (oito) centímetros de diâmetro.

Art. 17. As omissões da presente portaria se
rão supridas através de instruções emanadas do Di
retor do Departamento Nacional de Defesa Animal.

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas à Portaria nº 279, de 30
de novembro de 1988. - ANTONIO CABRERA.

sultarem negativas,
qualquer fim.

Parágrafo Terceiro. No caso das análises labo
ratoriais comprovarem o uso de substâncias anaboli
zantes, o lote de animais pertencentes à categoria
amostrado será identificado de fonna pennanente
com a marca oficial, não podendo haver movimenta
ção para local diverso pelo período de 6 (seis) me
ses, contados a partir da data de notificação do re
sultado da análise laboratorial ao proprietário.

Art. 8º Quando a análise laboratorial indicar o
uso de qualquer substância que se inclua no grupo
dos estilbenes, o lote de animais da categoria amos
trada deverá ser abatido compulsoriamente no prazo
máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da
data da notificação do resultado da análise laborato
rial ao proprietário, e não poderão ser destinados ao
consumo humano e animal.

Art. 9º Caso as análises rotineiras em amostras
colhidas de animais vivos, nos estabelecimentos
criatórios, resultem positivas, proceder-se-á de for
ma idêntica do previsto no § 3º do art. 7º e no art. 8º
desta Portaria.

Art. 10. A liberação do lote de animais a que se
referem o item a do art. 6º e o § 3º do art. 7º desta
Portaria, somente poderá ser efetuada após nova
análise laboratorial, com resultado negativo, em
amostras colhidas ao final do período de interdição
previamente estabelecido.

Parágrafo único. As análises a que se referem
este artigo serão custeadas pelos respectivos pro
prietários.

Art. 11. Fica assegurado ao proprietário dos
animais requerer contra-prova das análises laborato
riais, podendo indicar técnico de sua confiança para
acompanhá-Ia, correndo as despesas necessárias
às expensas do requerente.

Art. 12. Os estabelecimentos de abate ficam
impedidos de efetuar a matança de animais identifi
cados com a marca oficial mencionada nesta Porta
ria, sujeitos à apuração de responsabilidade, exceto
se estiverem os animais acompanhados de certifica
ção oficial de liberação para o abate, anexo ao certi
ficado de trânsito.

Art. 13. Os estabelecimentos de abate, quando
da recepção de bovinos, exigirão dos respectivos
proprietários ou fornecedores declaração que con
signe a não utilização das substâncias proibidas por
esta Portaria.

Art. 14. As análises para pesquisa de resíduos
biológicos ern produtos de origem animal ou em
amostras de materiais colhidos em animais vivos,
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que se preocupam com a questão gravíssima da segu- cias do Banco Meridional, sendo 18 delas no Rio
rança pública em nossa cidade, que se mobilizam to- Grande do Sul.
dos em prol da construção e uma nova cadeia pública As atitudes que a direção do banco vem ado-
adequada às necessidades da cidade e da região. É a tando são arbitrárias, pois têm desrespeitado a co-
essa luta que me associo, cumprimentando os agentes munidade na qual o Meridional já tem uma tradição
sociais que se dispuseram a sensibilizar as autorida- desde os tempos do Banco Sulbrasileiro, possuindo
des do Executivo Estadual e Municipal para o proble- também uma importância muito grande na economia
ma, inclusive descobrindo terreno apropriado próximo destas cidades.
à estrada de Serrana, a cerca de 10km do perímetro O problema do Banco Meridional, Sras e Srs.
urbano de Ribeirão Preto. Deputados, foi o efeito negativo do processo de pri-

Meu apoio não vai, todavia, sem se fazer vatização lançado em 1995 e que provocou fuga dos
acompanhar de um alerta. Não queira o Governo do correntistas e poupadores.
Estado, sob o pretexto de que a sociedade civil está O Governo Federal pretende tirar dos gaúchos
a pedir providências quanto à segurança em Riberão um dos bancos mais importantes para os financia-
Preto e à condição carcerária, transformar o justo mento dos pequenos investimentos. O que está
anseio pela construção da nova cadeia pública na acontecendo com o Meridional, com a intenção de
construção de uma penitenciária para detentos de privatização e com a demissão efetiva de quase
alta periculosidade, porque isso não queremos e não 1400 funcionários em dezembro passado, é o resul-
admitimos em nossa cidade. Já esbarramos na ina- tado da política entreguista do Governo FHC.
dequada reativação da Febem, que queríamos ter Em nome da eficiência e dos grandes capitais
visto transformada em escola agrícola profissionali- o Presidente Femando Henrique Cardoso e também
zante para nossos jovens e que depois de desativa- o Governador Antônio Brito têm instaurado um mer-
da, após tanta luta da população, foi pelo Governo e cantilismo bárbaro que visa apenas o lucro e despro-
contra a vontade do povo de nossa cidade reativada tege as comunidades menos favorecidas. Essa vi-
para uso como verdadeira prisão para menores de- são estreita de ganhos e mais ganhos prejudica a
Iinqüentes. Que não venham agora com mais este função social dos organismos públicos.
atentado, querendo fazer prisão para detentos peri- Pretendemos seguir com a mobilização que te-
gosos, que praticaram crimes hediondos, perversos, mos realizado com as comunidades atingidas pelo fe-
trazendo tais detentos de outras regiões para cá. chamento das agências. Queremos propor que a dire-

No que depender de mim, lutarei ao lado de ção do Banco Meridional dê um prazo de no mínimo
nosso povo contra medidas que ameacem nossa se- 120 dias para que as entidades das cidades ati~gidas

gurança. possam buscar saída. As audiências que tivemos com
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pronun- os Prefeitos de Júlio de Castilho, Restinga Seca e Tu-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.·e panciretã vão ser ampliadas a outras cidades e a todas
Srs. Deputados, ocupamos este espaço do Pequeno as entidades representativas, buscando um fortaleci-
Expediente para esclarecer aos colegas Deputados mento do movimento nas comunidades.
o que está acontecendo com o Banco Meridional. As ações do Poder Público devem ser exausti-

Conforme informações que foram passadas vamente discutidas com a comunidade envolvida,
dela Federação de Bancos do Rio Grande do Sul, o afinal, estamos em uma democracia e não podemos
Banco Meridional foi um banco lucrativo desde a sua deixar que o despotismo esclarecido tome conta do
criação. Somente nos anos de 1985 e 1986 o lucro Governo.
líquido apurado foi negativo, reflexo dos problemas O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
enfrentados antes e logo após a intervenção sofrida. revisão do orador.) - Sr; Presidente, Sras e Srs. De-
A partir de 1987 esses resultados tomaram-se positi- putados, trago uma queixa com relação ao DNER.
vos até o ano de 1995. No final de 1995, o Govemo Há um mês e meio o Presidente da República
Federal iniciou o processo de privatização do banco, esteve em Goiânia, Estado de Goiás, para inaugurar a
arrastando-se até o segundo semestre de 1996, fato duplicação da rodovia que liga aquela Capital a Aná-
que repercutiu negativamente no resultado do balan- polis. No entanto, para nossa preocupação, tal rodovia
ço do primeiro semestre do ano passado. já apresenta defeitos na sua pavimentação e trechos

Articulamos a bancada gaúcha do Congresso interrompidos em virtude da queda de barreira.
Nacional para juntos debatermos nesta quarta-feira Encaminhei requerimento ao DNER solicitando
as saídas possíveis para o fechamento das 34 agên- informações sobre tais acontecimentos e o nome da
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empresa que havia construído a rodovia, mas até o
presente momento não recebi nenhuma resposta
daquele órgão.

Aproveito a oportunidade para pedir a V. EXª
que, através da Mesa, cobre uma resposta do DNER
ao meu requerimento. A rodovia, recém-inaugurada,
já apresenta defeitos gravíssimos, o que nos leva a
induzir que houve má-fé da empreiteira que realizou
a obra no trecho citado.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Exª
será atendido nos termos regimentais.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De
putados, não restam dúvidas da necessidade pre
mente de se buscarem soluções de reversão do per
verso quadro de defasagem desenvolvimentista da
região sul do Rio Grande do Sul, tanto em relação
ao próprio Estado como ao País.

Deixar - como se fez até então - que as solu
ções sejam ditadas pelo mercado representa agra
var ainda mais a já difícil situação da economia da
quela região. Não se pode, nesses casos, buscar o
refúgio na convicção liberal.

O mercado já vem dando exemplos das altera
ções que pode operar. Recentemente, o jornal Zero
Hora, do Rio Grande do Sul, dava conta de que a
importação de alimentos advindos dos países do
Mercosul foi responsável por 40% do déficit registra
do na balança comercial brasileira, no ano que pas~

sou. Agora, na última sexta-feira, o mesmo periódico
informa que "os pagos gaúchos estão em liquida
ção" e que a desvalorização dos campos férteis do
Rio Grande do Sul atingem 50%.

Estes são apenas os primeiros sinais do que o
futuro pode ainda reservar ao setor primário. O que
há, Sr. Presidente, é um brutal erro de enfoque e es
colha de prioridades. Manter os alimentos a preços
baixos à qualquer custo, mesmo que através de des
medidas exportações, já está, de imediato, causan
do desestímulo ao meio produtor nacional.

Não é necessário nenhum dom especial de cla
rividência para antever o crescimento do êxodo ru
ral. O Rio Grande do Sul tem registrado, inclusive,
êxodo de produtores rurais para a Argentina, Uru
guai e Paraguai, em busca de subsídio e incentivos
à produção inexistentes aqui. Entretanto, o abando
no do meio rural pode causar - e realmente causa 
conseqüências muito mais danosas, tais como o
adensamento dos cinturões de miséria em torno das
grandes cidades, a marginalidade e a violência pela
absoluta falta de perspectivas.

Nos dias de hoje, o grande desafio dos países

desenvolvidos é a geração de empregos ou ao me
nos de ocupação para o enorme exército de mão
de-obra disponível. A maioria destes países, entre
tanto, não possuem a condição que dispomos de uti
lizar imensos espaços rurais, geradores em poten
cial de emprego e renda.

Contudo, Sras e Srs. Parlamentares, não tenho
dúvida em afirmar que as políticas adotadas até en
tão pelo atual Governo estão levando a produção
primária a uma situação verdadeiramente insusten
tável. Por outro lado - o que é pior -, o enfoque
adotado e a inexistência de diálogo com a classe
produtora somente faz concluir pelo agravamento da
crise e colapso do setor.

Durante o discurso do Sr. Luiz Mainar
di, o Sr. José Maurício, 1º Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Fernando Gonçalves, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gonçalves) 
Concedo a palavra ao Deputado José Maurício.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT-RJ) - Sr. Presi
dente, Sras e Srs. Deputados, às 12 horas de hoje a
Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro abriu suas
portas, como fazem todos os templos de Deus,
para celebrar a missa de sétimo dia pelo passa
mento do eminente e festejado brasileiro Darcy Ri
beiro. Louvo o ato de D. Eugênio Salles, Cardeal
do Rio de Janeiro, mas, por outro lado, a par de
ter assistido ao efeito do velório de Darcy Ribeiro
e às várias manifestações ecumênicas em home
nagem à sua alma, não posso concordar com o
comportamento do festejado prelado Dom Roberto
Guimarães, Bispo da Diocese de Campos, que ve
tou e impediu a manifestação da missa de sétimo
dia pela alma de Darcy Ribeiro.

Fixando aqui meu protesto e mostrando a con
tradição de comportamento entre os membros da
Igreja, tenho certeza de que D. Carlos Navarro, se
estivesse na Diocese de Campos, abriria as portas
da catedral e talvez de todas as Igrejas de Campos
para celebrar a missa de Darcy. Lamentavelmente,
não tenho outro caminho senão deplorar a postura
do atual Bispo diocesano de Campos.

A Igreja Católica já sofreu demasiado num pas
sado não muito distante e não pode, concessa maxi
ma venia do seu prelado maior, retroagir; o momento
é de resgatar ovelhas desgarradas e de conquistar
pelo amor, perdão, conciliação e fraternidade.

Junto essas palavras ao último pronunciamen
to de Darcy Ribeiro, ao qual galhardamente me as-



PRONUNCIAMENTO A QUE SE RE
FERE O ORADOR:

DISCURSO DE DARCY RIBEIRO NO
ATO EM DEFESA DA VALE

DO DIA 10-1-97
(íntegra)

"Senhores membros da mesa, queridíssimos
companheiros e amigos.

"Preciso contar duas coisas de verdade: não
sei se é porque estou velho, sentimental - não sei
por que - não posso mais ouvir o Hino Nacional sem
vontade de chorar! A segunda coisa que gostaria de
dizer preliminarmente, em nome dos que estão aqui
e de todos os brasileiros é o seguinte um beijo na
testa de Barbosa Lima Sobrinho!"

"Eu não vou chegar lá! Mas é muito bonito ver
um brasileiro, o mais iminente dos patriotas brasilei
ros, que lutou todas as lutas brasileiras desses últi
mos ao anos, vê-lo vivo comemorando os seus 100
anos. Por isso quero fazer esta pequena homena
gem em nome de todos os brasileiros, tanto quanto
posso representá-los."

"O meu discurso vem agora: Por que é que o
Presidente Femando Henrique - um presidente tão
culto, tão inteligente, tão agradável - é um presiden
te tão ruim! É incrível que Fernando Henrique se dei
xe dirigir pela pior gente que há, que é o economis
ta! Basta dizer que se você pegar três deles, dos
mais eminentes e colocá-los juntos para discutir
qualquer assunto - eles vão discordar entre si. Eles
sempre discordam em tudo porque não têm certeza
de nada....

"E Fernando Henrique só lê na cartilha dos
economistas do BNDEs e do Ministério da Fazen
da... É incrível! Eles são bisonhos, são jovens com a
cabeça feita lá fora. Eles não têm nada de patriótico,
eles não têm compromisso conosco. É gente que
nunca fez nada na vida e nem é provável que venha
a fazer. Essa gente quer vender, quer entregar o
Brasil porque acha melhor. Essa gente usa o Brasil,
usa a Nação, para alcançar seus objetivos. Por isso
que é importante que existam cabeças como a de
Barbosa Lima Sobrinho...1I

"Existe no mundo empresa mais exitosa para
fazer mineração, tirando o minério das minas e
transportando-o para os compradores do que a Vale
do Rio Doce? Existe acaso empresa no mundo com
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socio, solicitando sua transcrição. Rogo a V.Exa que o domínio da tecnologia mais avançada e mais alta
mande publicar meu discurso de todas as formas e do que a Vale? Existe alguma empresa no mundo
maneiras nos órgãos desta Casa. com as técnicas de reflorestamento empregadas

pela Existe alguma empresa no mundo com as téc
nicas de reflorestamento empregada pela Vale?
Existe empresa de mineração no mundo, pública,
que seja mais lucrativa do que a Vale? Existe em
presa que cuide melhor de seus trabalhadores? É
claro que não!"

"É por isso que precisamos defender a Vale. E
saber que se ela for privatizada logo de cara 30% de
seus trabalhadores serão despedidos. Existe por
acaso empresa melhor associada a outras para ex
ploração de minérios? É claro que não! Se Femando
Henrique tivesses respostas positivas a estas per
guntas, que há empresas melhores do que a Vale
poderíamos entender a sua posição. pe que a entre
ga da Vale estava certa. Mas nada disso existe! En
tregar a Vale pura e simplesmente para a acumula
ção dos banqueiros é uma criminosa! Por isso temos
que aprofundar esta campanha em defesa da Vale
do Rio Doce tanto quanto possível, mostrando a Fer
nando Henrique de todos os modos que a Nação
não aceita esta Venda."

"A Vale é a segunda das empresas criadas
através da sagacidade intensa, da capacidade imen
sa de Getúlio Vargas. Getúlio fez todo esforço para
trazer para o Brasil empresas privadas que quises
sem produzir aço. Getúlio sabia que só com um
grande parque siderúrgico o Brasil poderia dar certo.
Era preciso criar a matriz da indústria brasileira e a
mater, a mãe da indústria brasileira, foi a Companhia
Siderúrgica Nacional."

"Sem a CSN não existiria indústria naval, indús
tria de automóveis, o Brasil não teria dado todos os
passos imensos que deu, para o progresso. Volta Re
donda foi negociada com Roosevelt corno condição
para o Brasil apoiar os Aliados na guerra. Pois a CSN
foi entregue a três banqueiros. Quem pode confiar que
três banqúeiros agirão de acordo com a Nação e com
os interesses do povo brasileiro? Ninguém!"

"Agora a segunda empresa também negociada
por Getúlio pode ser vendida. Os ingleses queriam
que enquanto durasse a guerra, o Brasil vendesse
para eles, fiado, todo o minério de ferro que pudes
sem absorver. Getúlio aproveitou a oportunidade e
fez um acordo para ele pensando nos interesses do
Brasil. Os ingleses passaram a propriedade que ti
nha sobre as jazidas de ferro em Minas Gerais com
a condição de que o Brasil vendesse fiado para eles.
E essa foi a origem, o início da grande Vale do Rio
Doce que temos hoje."
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"Quando a Vale se instalou existiam outras em
presas que se dedicavam a mineração, como a Han
na. E a Vale cresceu. É por isso que não há nada
mais incompreensível, absurdo, criminoso, de lesa
pátria, do que esta tentativa do Governo de privati
zar a Vale do Rio Doce.""

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De
putados, o Prof. José Arthur Giannotti cumpre mais
uma vez, com competência, a atividade da reflexão
crítica aos rumos do Poder. Esta, alias, parece ser
uma das função sociais mais relevante dos intelec
tuais para que se possa estabelecer níveis dl9 enten
dimento da complexas sociedades de massa de
nosso tempo. Mas o seu artigo "A favor da Grande
Política" (O Estado de S.Paulo, 16-2-97), teve o
mérito de lançar luz sobre os riscos a que os proce
dimentos democráticos estão submetidos diante da
exacerbada concentração de poder de que dispõe o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu mesmo
já tinha ,manifestado preocupação semelhante num
artigo publicado nesse espaço, intitulado·Autoritaris
mo Esclarecido".

Sempre é atual discutir a questão democrática
para além dos seus formais se consideramos que a
democracia é uma obra aberta e inacabada e que,
por isso mesmo pode sofrer reveses. No Brasil, a
discussão é ainda mais importante quando se sabe
que as regras do jogo democrático estão mall institu
cionalizadas.

Outro amigo do Presidente Fernando Henrique,
Alan Touraine, em seu livro "O que é a Democracia",
observa que "muitas vezes por trás das formas· da
democracia constrói-se um governo de técnicos e
aparelhos". Aqui vivemos as duas situações: preca
riedade de institucionalização da democracia e práti
cas autoritárias por trás das regras formais existen
tes.

O sucesso da estabilidade econômica, como
.indica Giannotti, não pode escamotear a necessida
de de reforma das instituições do Estado, ou seja a
suposta eficácia na gestão econômica não legítima o
uso dos velhos métodos na política, como vem sen
do feito na relação do Executivo com o Con9resso e
como foi feito na aprovação da emenda da reelei
ção. Por mais apoio momentâneo que o sucesso
econômico possa granjear, a falta de institucionaliza
ção das regras democráticas desemboca em crise.

É fundamental que se discuta a governabilida
de. Mas é preciso esclarecer sobre qual govemabili
dade se está falando. A govemabilidade autoritária,
da velha política, não é a mesma governabilidade

democrática. o Govemo 'usou a velha política, por
exemplo, ao espezinhar PMDB, passando por cima
da sua convenção, no episódio da reeleição. O mes
mo aconteceu com a PPB, que foi cindido ao meio.
A velha política antidemocrática, a política inerente
ao presidencialismo imperial, divide para governar.
Esse modelo prescinde de um projeto nacional. Ele
governa compondo com interesses dispersos, com
partidos fracos e representacões sociais fragmenta
das. Os aliados mudam de importância dependendo
dos interesses que estão em jogo. O poder tornar-se
o único ponto de aglutinação, não em tomo de um
projeto, mas em tomo de ,interesses particulares.

O PSDB é um exemplo claro disso que estou
dizendo. Partido que insinuava um projeto modern
izador a social - democrata, hoje sequer defende a
reforma política e abandona o par1amentarismo.
Desfigura-se pelo inchaço, represando o "Arenão" e
o PMDB dos tempos áureos do Plano Cruzado. O
PSDB tomar-se cada vez mais um não - partido na
justa medida do seu crescimento. O lugar do projeto
é substituído pela agregação de interesses de gru
pos. O capitalismo que surge daí não é um capitalis
mo com uma face nacional que procura universalizar
oportunidades e conferir um sentido à sociedade. É
o capitalismo dos negócios das teles, das fatias dos
monopólios estatais, da banda B etc. A sala da mo
dernidade desse capitalismo é pequena e os convi
dados são poucos. Cida~ania e modernidade divor
ciam-se mais uma vez: com isso; nem uma nem ou
tra se realiza. ,

De Touranie a Bobbio diz-se que a democracia
implica o poder limitado. O poder excessivo transfor
ma todos· as operaçãespolíticas em operações de
guerra. Institui-se o tudo ou nada, onde podem ha
ver vencedores e vencidos. Por isso, precisa-se pas
sar por cima de todos os adversários, calar o MST,
estrangular a oposição e mesmo penalizar simples
mente aqueles que discordam, como parte do
PMDB, do PPB, Jaime Lemer etc. Qualquer concen~
so,produto da discussão' racional, tomar-se impossí
vel. Como a guerra tem um· comando supremo, a
condução política concentra-se na figura do Presi
dente, que define a realização dos seus objetivos
sem a mediação dos partidos, das instituições da so
ciedade civil e do Congresso. Quando um ou outro
são necessário par alcançar um objetivo, entram no
jogo como instrumentos.

A unanimidade que se verifica hoje em tomo
do Presidente tende a sacrificar a democracia como
reconhecimento do dissenso. Todos aqueles que
não entram na procissão da unanimidade são alia-



Mais uma vez solicito do Sr. Ministro dos
Transportes - e faço um apelo ao Diretor-Geral do
DNER - uma solução urgente para o problema.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao Deputado Wilson Cunha.

O SR. WilSON CUNHA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, é com grande pesar que neste momento
levo ao conhecimento de V. EXªs que o DNER em
nosso Estado iniciou as obras das vias paralelas da
BR-235, nas imediações da cidade de Itabaiana, em
outubro de 1996, as quais infelizmente se encontram
paradas desde a segunda quinzena de fevereiro de
1997.

Aproveito a oportunidade para solicitar de S.
EXª o Sr. Ministro dos Transportes, Alcides José Sal
danha, as devidas providências para o reinício das
obras.

Justifica-se a execução dessa obra pela sua
importância no disciplinamento do trânsito local e de
longa distância. Como é demonstrado em quadro
estatístico do próprio DNER, o número de acidentes
é elevado, o que leva a deduzir que, com a constru
ção das vias paralelas e o disciplinamento das vias
de acesso, a segurança do trânsito será melhorada,
reduzindo-se, conseqüentemente, o número de aci
dentes, muitas das vezes fatais.

Srs. Parlamentares, esta obra foi licitada e a
empresa que venceu a concorrência encontra-se em
situação difícil, pois, já que não recebe do DNER,
não pode solver seus débitos junto aos fornecedo
res.
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sados, beócios, atrapalham a marcha triunfante da O SR. SílVIO PESSOA (Bloco/PMDB - PE.
modernização e por isso merecem o castigo do iso- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e·Srs.
lamento. Quer dizer, em nome do efetivo e do real, Deputados, estou encaminhando à Mesa um reque-
supostamente do eficaz, sacrifica-se as regras da rimento de aprovação de um voto de pesar pelo fale-
institucionalização de procedimentos democráticos. cimento, na semana próxima passada, no dia 21, ví-
Mas um dia a unanimidade acaba. E se ela, acabar tima de enfarto do miocárdio, do ex-Deputado Gileno
com regras sacrificadas e com tarefas inclusas, a DeCarli, que integrou esta Casa e foi uma das per-
crise política poderá ser profunda. A reeleição sem sonalidades mais marcantes da vida de Pernambu-
reforma políticas democratizadoras, sem desincom- co. Foi um dos responsáveis pelo surgimento da Su-
patibilização e sem leis que punam o uso eleitoral da dene e também pela instituição dos arts. 34 e 18,
maquina pública poderá toma realidade a indagação que deflagaram...
da Giannotti sobre a possibilidade da supervivência O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
de uma crise de "Conseqüências inimagináveis". recebe com especial agrado o requerimento de V.

Durante o discurso do Sr. José Genoí- Ex" e se associa às homenagens justíssimas presta-
no, o Sr. Fernando Gonçalves, § 2!1 do art. das à memória daquele companheiro.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira O SR. SílVIO PESSOA - Considero da maior
':ia presidência, que é ocupada pelo Sr. José significação o pronunciamento de V. EXª e lembro
Maurício, 1!1 Suplente de Secretário. que um de seus filhos, Carlos DeCarli Filho, foi tam

bém representante de Pernambuco na Câmara Fe
deral. Deixou cerca de 52 livros, inclusive dois no
prelo sobre reforma agrária. Foi também Presidente
do Instituto do Açúcar e do Álcool. Nosso Estado la
menta a perda de Gileno DeCarli, um dos grandes
conhecedores neste País do setor sucroalcooleiro,
das suas questões e dos seus problemas.

O SR. ANTÔNIO BRASil (Bloco/PMDB-PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
apenas de desmentir notícia veiculada em jornal na
cional, segundo a qual a bancada do Pará iria votar
hoje o segundo turno da reeleiçãó e meu nome foi
citado, como se eu fosse votar a favor. Continuo
coerente: fui contra no primeiro turno e o serei no
segundo, no terceiro e quarto turno, se houver.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
respeita a manifestação de V. Exª

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, na nossa caravana em defe
sa das rádios comunitárias, queríamos registrar as
visitas às seguintes rádios: Rádio Delta, em Osasco,
liderada pelo Pastor Paulo Gonçalves, da Igreja As
sembléia de Deus; Rádio Resplendor, em Santo
Amaro, no Grajaú, Parque São José, liderada pelo
Pastor Adelson da Igreja Brasil para Cristo.

Queríamos registrar a audiência com o Supe
rintendente da Polícia Federal, Dr. Okio Oshiro, con
cedida ao Fórum Democracia na Comunicação. Du
rante o encontro entregamos cópia do acórdão do
TRF, que após conhecimento oficial, determinou
nova orientação a alguns poucos agentes da Polícia
Federal, que levados a equívoco, por parte da Dele
gacia das Comunicações, tem invadido domicílios.



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 05081

Queremos agradecer e cumprimentar a aten~ bléia Constituinte" (1988), que chegaram a empolgar
ção do nobre Superintendente da Polícia Federal, a Nação em geral, ainda mais porque traziam no seu
pela sua maneira simples e despretensiosa, avesso bojo, cavilosamente, a promessa milagreira de tudo
a publicidade; é fiel cumpridor de sua missão. melhorar da noite para o dia, bastando, para tanto,

O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- que os seus objetivos aparentes fossem alcançados.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e A Câmara acaba de aprovar, em primeiro tur-
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar, no, a emenda da reeleição, a depender de mais uma
nos Anais desta Casa, o transcurso do 12º aniversá- rodada, nessa Casa e, depois, de mais duas, no Se-
rio de emancipação política do Município de Dias nado. Isso quer dizer que, antes do final de abril,
DÁvila que acontece hoje, desmembrado do Municí- consoante os prazos regimentais irredutíveis, não se
pio de Camaçari. Dias DÁvila serve atualmente terá a votação dessa matéria plenamente esgotada.
como exemplo para muitos Municípios do Estado da Pois bem, para não perder o embalo, o que
Bahia, com suas finanças equilibradas e os investi- tem de gente pleiteando recandidatura para cargo
mentos realizados nas áreas de infra-estrutura, saú- executivo "não está no gib:". A começar do própria
de e educação. Presidente, Fernando Henrique Cardoso, que há

O Município de Dias DÁvila, hoje administrado muito não dissimula o seu desejo ardente de conti-
pelo Sr. Américo Maia, com o apoio da população, nuar no Poder, por mais um período de 4 anos. Mui-
obteve 72% dos votos válidos. Esse feito graças às tos governadores estaduais, pressurosos, já deslan-
boas atuações dos prefeitos anteriores que desen- charam suas respectivas campanhas de reeleição.
volveram suas atividades com responsabilidade, cor- Até mesmo prefeitos recém-empossados, ainda nos
respondendo aos anseios do Município. Américo "cueiros", já falam em reeleição.
Maia recebeu um Município saneado e com certeza Boa parte da imprensa, em todo o País, na
dará continuidade ao seu desenvolvimento. Foi na- onda do assunto da moda, da matéria que mais ven-
quele Município que dei a largada na minha vida pú- de - a reeleição - exercita a sua verve, não só nos
blica; sendo eleito vereador, presidi a Câmara de noticiários diretos como nos editoriais e nas ditas pá-
Vereadores, sendo conduzido ao.cargo de prefeito. ginas de opinião, que apresentam, apóiam ou criti-

Como chefe daquele Executivo, dei prioridade cam chapas e mais chapas, arranjos de nomes os
aos anseios da população, realizando as obras e os mais diversos, ávidos de concorrer, majoritariamen-
investimentos que a municipalidade priorizava. te, às eleições de 1998. E haja imaginação e criativi-

As comemorações pelo 12Q aniversário de dade, haja queimação!
emancipação política da Dias DÁvila inclui alvorada Enquanto isso, na maioria dos casos, o povão,
festiva com queima de fogos, hasteamento da ban- o eleitor, sequer provou os efeitos das administraçõ-
deira na praça ACM, apresentação de fanfarras e es em alldamento. As questões básicas que interes-
missa solene na Igreja Matriz. sam à sociedade como um todo - emprego, segu-

Parabenizo então aquela população, que, ao rança, educação, saúde, transporte - persistem, na
longo desse período, soube escolher seus repre- quase totalidade, sem horizontes resolutivos alvissa-
sentantes e dirigentes, ajudando a criar e manter um reiros, quando não em franco processo de agrava-
Município digno para todos. mento.

Era o que tinha a dizer. Por último, não é demais lembrar, aos executi-
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pronuncia o seguinte vos de qualquer nível, que pretendam disputar a re-

discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a condução ao cargo, que eles precisam mostrar, à
rigor, desde o início do Govemo Fernando Henrique população, os serviços prestados, as realizações e
Cardoso, um assunto que sempre freqüentou o noti- obras efetivadas, porque é inadmissível que subam
ciário foi o da reeleição para ocupante de cargos aos palanques e peçam votos para reeleição, sem
executivos. No ano passado, esse tema foi progres- nada de concreto haverem feito, no 1º mandato,
sivamente ganhando mais espaços em todos os ti- para cumprir as mirabolantes promessas com que
pos de imprensa, até que, ao final, passou a ser pra- engambelaram os eleitores. Portanto, senhores go-
ticamente a única matéria política em debate, trans- vemantes, mãos à obra, pois o povo está cada vez
bordando das páginas dos jornais para as conversas mais alerta e consciente de suas responsabilidades
de rodas, nos mais diversos pontos do País. Pare- e não se deixará, com certeza, levar por conversas,
ceu a repetição de filmes já vistos, como os das papos-furados e discursos vazios, sem qualquer
campanhas das "Diretas Já" (1984) e da uAssem- base de realizações que os justifiquem.
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o SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, desde a década de 80, a indústria
ferroviária, responsável pela fabricação de vagões,
locomotivas e carros de passageiros, vem acumu
lando perdas expressivas e, assim, lecha o ano de
1996 com queda de 80% na produção. Hoje, o setor
chega ao ponto de apresentar uma ociosidade supe
rior a 90% em sua capacidade de produção.

No que se refere especificamente à produção
de vagões de carga, conforme dados divulgados
pelo Sindicato Interestadual de Indústria de Mate
riais e Equipamentos - SIMEFRE, o setor que, em
1995, havia produzido 386 vagões. Não passou de
26 unidades até outubro do ano passado. A produ
ção de locomotivas caiu de 14, em 1995, para ape
nas uma em 1996. A menor queda se deu na produ
ção de carros de passageiros, 60%: de 20 unidades
em 1995 para 12 em 1996:

Cabe observar, em especial, a queda vertigino
sa verificada nas exportações, ao passo que, em
1995, foram exportados 245 vagões. No ano passa
do não ocorreu nenhuma exportação do produto.

Para 1997, no entanto, há grande expectativa
de crescimento do setor em função da retomada das
obras dos metrôs de São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília e também com o incremento da receita em
decorrência das privatizações das ferrovias.

Considera-se, inclusive, que a indústria ferro
viária tende a beneficiar-se bastante com a estabili
zação da economia e o conseqüente estímulo ofere
cido para os investimentos do capital privado, o que
vem permitindo a progressiva substituição do Estado
em determinados campos de atividades. Em vez de
se contar apenas com o Estado, os recursos do se
tor ferroviário passarão a provir da iniciativa privada.
O financiamento do setor será assegurado, sobretu
cf!), com a ampliação do mercado de capitais.

Trata-se, pois, de enfatizar, neste momento, a
atenção e o apoio ao processo de privatização do
transporte de carga da Rede Ferroviária Federal, já
em andamento, e das outras malhas existentes, com
a certeza de que representa importante injeção de
recursos no setor, concorrendo para a retornada do
crescimento da produção da indústria ferroviária,
permitindo até que o País volte a exportar maior nú
mero de locomotivas, vagões de carga e carros de
passageiros.

Mas enquanto os setores produtivos continua
rem perdendo forças e terreno, o desempenho da
balança comercial permanecerá como uma das prin
cipais preocupações do Governoi com o risco de vir
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a causar sérios e irreverslvels prejuízos ao País,
ameaçando a própria estabilidade do Plano Real.

A indústria ferroviária é justamente um setor
com reconhecida capacidade de contribuir para re
verter as tendências menos favoráveis do quadro
atual, cabendo ao Governo agir e proceder com ur
gêAcia às modificações exigidas em favor da estru
tura produtiva existente no Brasil e, então, inclusive
se impondo contra as pressões dos países que pre
tendem influir na definição da política industrial bra
sileira, conferir o impulso necessário também às ex
portações. Em suma, o setor de produção ferroviário
pode e deve ser chamado a participar deste esforço
para, com a correta aplicação de recursos, garantir o
estabelecimento de condições seguras e melhores
para o progresso geral do País.

Concluindo, resta apenas reiterar a importância
do transporte ferroviário, juntamente com a indústria
do setor, cujo papel expressivo no processo de de
senvolvimento nacional não pode ser desprezado,
tendo a prestar, com efeito, enorme auxílio pela
combinação essencial de fatores de crescimento
econômico e a necessidade inadiável de corrigir os
flagrantes e persistentes desníveis regionais e so
ciais do Brasil.

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, dentro do programa do
Presidente Fernando Henrique Cardoso - Brasil em
Ação -, Rondônia foi contemplada com obras de in
fra-estrutura, de grande importância estratégica e
para o desenvolvimento do Estado.

Qualquer região necessita de infra-estrutura
básica para propiciar interesses da iniciativa privada
em investir na região e, com isto, gerar renda e em
prego.

Sem energia elétrica farta, sem meios de trans
porte em boas condições e sem comunicação dispo
nível, nada feito.

E tudo isto começa a se esboçar na prática
para o Estado de Rondônia. O porto graneleiro de
Porto Velho, que dentro de 60 dias estará inaugura
do .o desassoreamento do Rio Madeira, também
está recebendo as ações que venham a viabilizar a
sua plena navegabilidade. Surge daí a intermodali
dade transporte rodoviário e hidroviário, facilitando o
barateamento dos fretes e o escoamento da nossa
safra agrícola e do Mato Grosso.

Dia 24-1-97 esteve em Rondônia o ilustre Mi
nistro Raimundo Brito, para oficializar as ações de:

- ordem de serviços para instalação da unida
de térmica do Caiarí, de 35.000km;
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- início da duplicação da subestação do Jaru, 15% das propriedades onde se desenrolam os con-
com capacidade de 30.000kva; flitos são de particulares. A luta ganha um contorno

- início da duplicação da subestação de Jí-Pa- maior porque existem muitas áreas devolutas e pú-
raná, passando de 60.000 a 120.000kva; blicas ocupadas pelos fazendeiros. Isso é mais gra-

_ montagem da eletromecânica Rio Madeira. ve quando sabe-se que 44% das terras da região
_ ,., ainda não foram oficialmente discriminadas, de acor-

Nao resta duvidas, Sr. ~re.sldent~, qUE~ e~ta- do com uma informação do editorial MDespertar a ti-
mos, povo e Governo de Rondoma, mUito satisfeitos rosM, do Jornal de Brasília, de hoje.
com estas obras, de longe cobradas e esperadas. A P I'" M"I"t d S- P I' t. o ICla I I ar e ao au o agiu somen e

srªs e Srs. Dep~tado~, a Infra-estrutura do E~- depois do tiroteio e foi lá pegar as armas manchadas
!ado t~m que es!ar dlspomvel para qU? possa atrair com o sangue dos sem-terra. Quando é para repri-
ln_ves~lr~entos pnv~dos. Temos, tambem preocupa- mir os trabalhadores a polícia chega sempre com
çoe~ IntJmame~te hg~da~ a e~t~ pr?cesso de desen- antecedência como em Eldorado dos Carajás, mas
volvlmento, pOIS, dev~do as distancias dos mercad?s quando trata-se de acobertar a violência dos latifun-
franca~ente consumldor~s do Sul-Sudest7, acred~o diários chega sempre atrasada.
que sejam fatores comphcadores para a Instalaçao A f ' . t' d b d'. , . , . . re orma agrana con Inua sen o uma an el-
de Industna e montadoras de automoveis por aqUi d I O B "I' f '"" t I". . . ra e pape" rasl eXige re orma agrana, In e ec-
sem qu~ haja IncentIvos '~teressantes. A' • tuais da Europa e até o Papa defendem a agilização.

A I~fra-e~trut~r~ sozinha para a Amazoma OCI- da reforma agrária, mas o Presidente Fernando
dental n~o ~era suficiente para n~s promover :m.ter- Henrique não tem tempo para tratar do assunto. Sua
mos de Indicadores de desenvolvimento economlcos energia está concentrada em angariar votos para se
e humanos num prazo de 10 anos. perpetuar no poder. O tempo passa, em 19 de abril

Tudo isto poderá ser contornado pela alteração completa um ano do massacre dos 19 trabalhadores
da Suframa, fazendo-a também extensiva de seus· rurais sem terra de Eldorado dos Carajás.
benefícios aos Estados-me~bros e que sejamos to~ Enquanto isso a agricultura fenece, a violência
dos voltados para exportaçao. aumenta há escassez de alimentos e o homem do

Mudar a rota, de incentivos fiscais para impor- campo c~ntinua a migrar para os centros urbanos.
tação, agora incentivos fiscais para a exportação. Ao abandonar o campo deixa também de ser um

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Pro- produtor para se tomar um consumidor de alimen-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e tos. Isso geralmente resulta em mais favelas, mora-
Srs. Deputados, o latifúndio improdutivo volta mais dores de ruas e famintos.
uma vez suas armas contra a luta dos trabalhadores O Incra informa que dos 639 milhões de hecta-
rurais sem terra: 2.500 trabalhadores, desarmados, res de terra que o País possui, 452 milhões de hec-
voltavam pacificamente para colher o que haviam tares são de terras aproveitáveis; no entanto, 185
plantado ano passado. São 280 alqueires de lavoura milhões não são exploradas. Ou seja, 41% da área
na fazenda que já haviam ocupado em 96. Para fa- agricultável do País simplesmente não é usada para
zer a colheita já haviam inclusive negociado com o plantar e amenizar o sofrimento de milhões de brasi-
proprietário da fazenda, Osvaldo Domingos Paes. leiros.

Ao chegarem ao local foram recebidos à bala Terra não é problema no Brasil, a questão está
pelo filho do latifundiário e seus jagunços armados. na escandalosa concentração da propriedade: 1,4%
Oito pessoas foram feridas. Só não aconteceu uma dos imóveis, formados pelas propriedades de mais
tragédia maior porque os sem-terra recuaram. Entre 1.000 hectares, controlam 50% das terras do país.
eles estão mulheres, idosos e até uma criança de 14 Enquanto isso há 4,8 milhões de famílias de traba-
anos baleada na cabeça. Ihadores rurais sem terra sofrendo pelas estradas e

Para agir assim o latifúndio sente-se à vontade acampamentos improvisados pelos País afora.
porque, afinal de contas, os assassinos de Corum- A reforma agrária é uma medida necessária e
biara e Eldorado dos Carajás ainda estão livres e im- urgente para o Brasil. É fator de distribuição de ren-
punes. A impunidade no campo é a regra geral. O da, de propriedade, de emprego. Ampliará a produ-
govemo'promete agir e assentar mais famílias, mas ção de alimentos e aliviará a pressão sobre os gran-
as decisões não saem do papel. des e médios centros urbanos.

O Pontal do Paranapanema é um caldeirão. Há A reforma agrária elevará a qualidade vida,
milhares de trabalhadores rurais sem terra. Apenas ampliará o mercado interno, propiciará a ampliação
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das vendas no comércio, sobretudo no setor de de
fensivos, implementos e utensílios agrícolas. É fator
de progresso também para o anterior.

A reforma agrária apenas atingirá o latifúndio
improdutivo ou com baixa produtividade, não desor
ganizará a grande produção. Deverá atender não
apenas aos trabalhadores sem terra, mas beneficia
rá os agricultores com pouca terra para que possam
ampliar sua área de cultivo e diversificar a produção,
melhorando suas condições de vida.

A reforma agrária é uma exigência da socieda
de contemporânea: As principais potências econômi
cas do mundo, inclusive nossos parceiros latino
americanos já a realizaram. É uma causa que sensi
biliza, hoje, enorme contingente de brasileiros.

Para ampliar a luta em defesa da reforma agrá
ria, os trabalhadores sem terra estão realizando uma
grande caminhada nacional rumo a Brasília. As ca
ravanas, a pé, já saíram de São Paulo, Minas Gerais
e Goiás. Em Goiás, no dia 3 de março, será lançado
em Goiânia o Fórum Estadual em defesa da Refor
ma Agrária.

Esta marcha, que tem como lema: um Brasil
sem desemprego, com reforma agrária, sem massa
cres, sem meninos de ruas; um brasil que respeite
seus aposentados, suas crianças, que tenha comida
farta e barata e com justiça; são as bandeiras dos
sem-terra. Essas são as bandeiras do Brasil.

Quero manifestar minha total e irrestrita solida
riedade aos trabalhadores rurais sem terra. Dizer
que estarei recepcionando-os em Goiânia e em Bra
sília. Afirmar também que a reforma agrária é uma
luta histórica das forças democráticas e progressis
tas desse País e que sempre esteve presente em to
das as lutas e reivindicações do PCdoB.

O Brasil precisa da reforma agrária, esse é o
caminho para dar cidadania a milhões de brasileiros
e combater a fome no País.

O SR. GERALDO PASTANA (PT - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'!s e
Srs. Deputados, ainda vivendo da euforia consumis
ta, detonada nas classes mais pobres pela temerária
estabilidade econômica do Plano Real. O Poder
Executivo só se omite perante o gravíssimo proble
ma da distribuição de renda no Brasil. A oitava eco
nomia do mundo é a primeira em má distribuição de
renda, para não dizer perversa. Enquanto o Govemo
Federal se vangloria de ter promovido o acesso das
classes pobres ao consumo de iogurte e suco de la
ranja, permanecem os reais abismos sociais que di
videm a sociedade brasileira. Ofendem a dignidade
do nosso povo, esta burlesca divisão de classes pro-

posta pelo sociólogo Fernando Henrique, onde de
um lado estão os que comem iogurte e do outro os
que não comem. Quiséramos fosse essa a única di
ferença entre os milhões de pobres e miseráveis es
cravizados pelo salário mínimo e os afortunados ci
dadãos de primeira classe que comandam o Brasil.
O fim do imposto inflacionário, que impedia o consu
mo de bens mais elaborados dos mais pobres não é
suficiente para reverter a gritante desigualdade so
cial. Establilizar a moeda não é distribuir renda. Es
tabilizar o valor do dinheiro em poder dos pobres
não significa que ganham mais, simplesmente per
dem menos.

Os últimos estudos econômicos publicados
pelo jornal Gazeta Mercantil reafirma que a princi
pal causa da má distribuição de renda é a dramática
desigualdade de educação no Brasil. Os pobres não
podem estudar pois precisam trabalhar para ter o de
comer. Uma criança nascida em berço humilde po
derá freqüentar a escola até, no máximo, os doze
anos de idade, para depois complementar a renda
de seus pais com o seu trabalho. Esta desigualdade
educacional é a responsável por cerca de 50% da
desigualdade salarial do Brasil. Poucos países no
mundo atingem níveis de desigualdade tão brutais.
Para se ter uma idéia das discrepâncias, uma pes
soa de nível universitário ganha em média 15 vezes
mais que um analfabeto.

A expansão do sistema educacional, que Iiqui
damente produzira uma redução no abismo entre as
classes sociais, perdeu a corrida para o crescimento
quantitativo da economia. Privilegia-se novamente o
crescimento do bolo com a promessa de dividi-lo en
tre a sociedade.

Infelizmente este discurso vazio e desprovido
de razão foi igualmente utilizado pelo regime militar
nos anos oitenta. E no final das contas dividiram-se
as dívidas dos empréstimos tomados para sustentar
o fabuloso e irreal crescimento econômico. Qualquer
semelhança não é mera coincidência.

A freqüente desculpa de falta de verbas utiliza
da pelo Govemo foi há muito desmentida, pois o
Brasil gasta em média o mesmo que a maioria dos
países da América Latina, e muito mais do que
Cuba, sem, no entanto, conseguir resultados satisfa
tórios.

É igualmente vergonhosa a constatação de
que os negros ganham 40% em média menos que
os brancos. Quantos negros chegam às universida
des, se diplomam em medicina ou se tomam advo
gados? Qual a justiça existe para os filhos daqueles
que foram trazidos à força para este País e durante



O valor das reservas minerais de Carajás, por
exemplo, estimadas em 18 bilhões de toneladas não
têm como ser avaliadas a longo prazo porque o
aproveitamento desses minérios dependerá da elas
ticidade do mercado internacional e da capacidade
da Companhia em ampliar sua participação no mer
cado.

Apesar disso, as autoridades brasileiras tive
ram o cuidado de resguardar a participação da
União na receita resultante de novas descobertas de
ocorrência mineral, mesmo em áreas onde a Vale já
detenha direito de pesquisa. Assim, a União conti
nuará participando de ganhos futuros decorrentes do
aproveitamento econômico dos recursos minerais da
empresa, além de outras receitas provenientes de
royalties sobre a exploração das riquezas do subso
lo pelas empresas e como incremento de impostos
em conseqüência a ampliação da exploração mine
ral e do faturamento das empresas.

Diante da necessidade premente de o País
acelerar a marcha da privatização, para dar maior
credibilidade ao programa de desestatização e redu
zir o tamanho do Estado, a questão da Vale do Rio
Doce não pode ser tratada sob a ótica de emociona
Iismo pueril ou do nacionalismo xenófobo, que só
contribuirão para retardar o processo de modern
ização do Estado e agravar o problema do déficit pú
blico.

Como se vê, são tantos os pontos positivos da
opção pela privatização e abertura econômica que
esta Casa já não pode mais se curvar aos caprichos
dos oposicionistas de plantão que insistem em ver o
País trilhando o caminho do atraso e do isolamento
econômico.
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tantos anos deram seu sangue em troca da chibata? rência, seriedade, prudência e rigor técnico. O con-
São estes que não podem pagar os cursinhos uni- sórcio que assessora o Gover'no nesse processo
versitários que amargam a derrota no vestibular para conta com a participação de empresa com vasta ex-
as universidades públicas gratuitas. E o nosso presi- periência internacional no acompanhamento de pro-
dente-professor, sociólogo, humanista, não sabe jetos similares em diferentes países como Canadá,
nada disto. Pobre Presidente Fernando Henrique, foi Venezuela, Chile etc.
enganado pelas nossas famélicas universidades, Os recursos e reservas minerais do País foram
pois nada lhe ensinaram sobre o nosso país. Pobre avaliados com o máximo rigor técnico, através de
País rico, não conhece seu valor porque não tem di- critérios reconhecidos internacionalmente e com
reito a ser educado. E fique claro que sala de aula é base no atual estágio de conhecimento geológico.
apenas o primeiro passo para se educar um País. Há que se reconhecer que a pesquisa geológica faz

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia parte de uma atividade de alto risco empresarial, ca-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf-'s e Srs. racterizada pela ocorrência mineral em apenas 3 a 5
Deputados, ao aprovar parecer de minha autoria por cento das áreas pesquisadas. Mesmo depois da
contrário à aprovação de projetos que emperravam descoberta, a jazida não passa de depósito de miné-
o Programa Nacional de Desestatização, a Comis- rios. Seu valor econômico só pode ser avaliado após
são de Economia, Indústria e Comércio da Câmara a conclusão dos investimentos e iniciada a produ-
deu uma valiosa contribuição à agilização do proces- ção.
so de privatização particularmente da Companhia
Vale do Rio Doce, cuja venda vem enfrentando re
sistências de alguns setores tanto do Congresso Na
cional quanto da sociedade civil.

Esses segmentos, embora minoritários, têm
procurado de todas as formas retardar ou até mes
mo impedir o leilão da empresa, pelo seu suposto
caráter estratégico para a economia nacional. A Co
missão de Economia não entendeu assim e, feliz
mente a maioria do Legislativo também deverá se
guir a mesma tendência: a favor da privatização da
vale.

É imperioso reconhecer que essas protelações
e a própria morosidade do programa de desestatiza
ção têm sido prejudicial ao País, tanto em termos de
imagem extema, quanto do agravamento dos pro
blemas decorrentes do déficit público. Desde que foi
lançado em 1990, através da Lei nQ 8.031, o Progra
ma Nacional de Desestatização vem sendo imple
mentado de forma séria e transparente, não haven
do, portanto, razões para novos recuos ou indecisõ
es.

Além do mais, o atual Govemo está compro
metido com o prosseguimento desse processo que
já resultou na venda de 52 empresas estatais, propi
ciando uma receita da ordem de US$18 bilhões.
Esse resultado alcançado até agora mostra que o
Governo está no caminho certo. Empresas já privati
zadas vêm apresentando excelente desempenho,
reduzido seu perfil de endividamento, aumentando
sua lucratividade e a receita fiscal da União.

Não há como ser diferente em relação à Vale
do Rio Doce. O processo de privatização da empre
sa vem sendo implementado com a máxima transpa-
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o SR. MOISÉS L1PNIK (PTB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, um dos desafios maiores que se apre
sentam aos países com grande extensão territorial,
como o Brasil, são as muitas desigualdades que se
notam entre as regiões em que se dividem. Nesse
aspecto, as potências econômicas assemelham-se
às nações ditas em desenvolvimento, pois em todas
verificamos que regiões menos prósperas se contra
põem a outras que se distinguem pela riqueza e pela
abundância. Aos olhos dos brasileiros, o confronto
se afigura entre o atraso do Norte e a prosperidade
do Sudeste, entre a indigência do "Brasil de cima" e
a dinheirama do "Brasil de baixo".

Assim vem sendo há décadas, desde que ao
esplendor do ciclo da borracha sobrevieram a
exaustão econômica e a pobreza social. O pior é
que o problema deve agravar-se: segundo o econo
mista Paulo Haddad, Ministro do Planejamento no
Governo Itamar Franco, o novo ciclo de desenvolvi
mento econômico porque passamos hoje privilegia o
Sudeste e põe à margem as regiões Norte e Nordes
te. "A nova geografia industrial do País já está dese
nhada, nesse processo de reconcentração espacial:
se nada for feito, o Norte e o Nordeste vão perder
participação na renda nacional", adverte o ex-Minis
tro.

A prova se encontra nas matérias da imprensa
e na análise dos comentaristas econômicos: não é
do Norte/Nordeste nenhuma das 44 cidades de por
te médio em que se concentram os benefícios das
60 decisões de investimento tomadas no correr dos
últimos dois anos. Nelas, desenvolvem-se os proje
tos de melhor qualidade, que movimentarão, cada
um, montante da ordem de 100 milhões de reais. No
primeiro round de investimentos, avultam as novas
fábricas das montadoras de veículos a da Mercedes
Benz, em Juiz de Fora; a da Volkswagen, em Re
sende e em São Carlos; e a da Fiat, projeto de um
bilhão de dólares que dará significativo impulso à
economia de cidades do interior de Minas Gerais.

Para que possam participar da disputa por es
ses investimentos, Paulo Haddad pleiteia que tam
bém se estendam, ao Norte e Nordeste, os atrativos
com que conta o Sudeste para merecer a preferên
cia dos grandes grupos econômicos. "As vantagens
competitivas não são naturais: é preciso treinar a
mão-de-obra e melhorar a infra-estrutura, além de
promover o desenvolvimento científico e tecnológi
co", observa, com toda a razão, o professor. De fato,
ver como irremediáveis as carências de uma região
é fazer rodar o círculo vicioso em que não há investi-

mentos porque o lugar é pobre, e o lugar é pobre
porque não há investimentos...

A nenhum de nós se reconhece a prerrogativa
de entender corno irreparáveis as diferenças que
afrontam o Norte brasileiro. Gerações se substituem,
governos se empossam, planos se apregoam e se
gue a nossa atividade econômica baseada no mais
incipiente extrativismo vegetal, na mais danosa lavra
de minérios, no mais degradante uso do solo, na
mais indigna exploração do homem. Abandonados
há muito, só nos fazemos lembrar pela morte de ga
rimpeiros, pelo problema dos sem-terra, pela demar
cação dos territórios indígenas. Enquanto isso, fal
tam-nos a infra-estrutura energética, a pavimentação
das estradas, o apoio ao desenvolvimento da indús
tria, o estímulo à expansão do cómércio, o aperfei
çoamento profissional, a assistência social, a promo
ção humana tudo, enfim, de que precisamos para
transformar em progresso o gigantesco potencial do
Norte do Brasil.

Pior é a situação dos Estados mais pobres,
como o de Roraima a cujo clamor não nos cansa
mos de dar voz. Em 1995, afirmávamos nesta mes
ma tribuna que, se em Boa Vista os relógios marcam
60 minutos menos do que a hora oficial de Brasília,
mede-se em anos o atraso de Roraima para com o
"Outro Brasil", tal a desigualdade que nos distancia
dos grandes centros econômicos. Passados dois
anos, a situação é desgraçadamente a mesma.
Cumpre-nos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, acertar
esse relógio, para que os habitantes de Roraima e
de toda a Região Norte do País não se vejam como
cidadãos de segunda classe, mas como brasileiros
que constroem, com o poder do conhecimento e a
força do trabalho, o futuro de bonança e de riqueza
que haveremos de legar aos nossos filhos.

O SR. JOSÉ CHAVES (PSDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o crescimento desordenado das grandes
cidades exige que haja um esforço maior dos gover
nantes no sentido de diminuir as mazelas naturais
decorrentes da falta de planejamento urbano. Sem
planejamento, obras inadiáveis que não foram mate
rializadas no prazo certo são priorizadas como ur
gentes para se ganhar o tempo perdido. Assim
acontece em todo o mundo, assim acontece em Per
nambuco.

A Região Metropolitana do Recife, composta
por 14 municípios, vive, cada vez mais, uma situa
ção de desespero urbano, principalmente na ques
tão viária. Nos últimos dois anos, cresceu em mais
de 20% o número de veículos em circulação. Em
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compensação, as estradas permaneceram inaltera- ca e a disponibilidade do particular é uma alternativa
das, poucas mudanças foram feitas. E como sabe- viável.
mos, estradas não são esticadas, são construídas. Se esta é uma possibilidade concreta para os
Não há mágica possível. O resultado é o caos do Municípios metropolitanos do Recife, também o é
transporte urbano. O Sistema de Transportes Públi- para Pernambuco. Hoje, por sinal, realiza-se em Sal-
cos de passageiros existente é eficiente, apesar de vador, na Bahia, Sr. Presidente, a Conferência Inter-
algumas deficiências localizadas, pois, nos horários nacional de Infra-estrutura no Nordeste do Brasil -
de pico, por exemplo, o sistema normalmente se Oportunidade de Financiamento do Setor Privado.
exaure. Para fazer frente a este quadro, muitas alter- Neste evento, promovido pelo Banco Nacional de
nativas estão sendo estudadas para implantação na desenvolvimento (BID), estarão presentes os repre-
RMR até o ano de 2010. sentantes dos maiores bancos de investimento do

A expansão do Metrô para Camaragibe, Jaboa- mundo como o Chase Manhattan Bank, Citibank,
tão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, de Banco de Boston, Salomon Brothers, J. P. Morgan,
certo, vai desafogar várias artérias atualmente con- Merril Lynch, Sanwa, Sakura, o Societé Genérale,
gestionadas. Na mesma direção, algumas cirurgias além dos bancos brasileiros Bradesco, Garantia e
viárias já estão sendo providenciadas para o Recife. Bozzano/lcatu, entre outros. Pernambuco, meu Es-
Na Zona Sul, o Parque dos Manguezais, a Via Cos- tado, felizmente vai estar presente.
teira e as marginais do Canal do Jordão são alguns Até que enfim, parece que se despertou para
dos melhoramentos previstos. Na Zona Norte, a Ter- se tentar atrair investimentos privados para partici-
ceira Perimetral deve ter continuidade. Outro ponto par conosco nos empreendimentos públicos. A Bar-
que merece atenção especial é a Avenida Caxangá, ragem de Pirapama, o Terminal de Cargas do Cura-
pois, apesar da expansão do metrô e o benefício do são alguns dos projetos que o Governo do Esta-
que trará a Camaragibe e São Lourenço da Mata, do colocará à disposição dos investidores nacionais
deve permanecer com horários de estrangulamen- e internacionais. Lei que facilite esta transação exis-
tos, até porque esta via é a terceira em volume mé- te desde 1993, de minha autoria, mas que, infeliz-
dio de tráfego da Região. mente, até hoje, dorme nas prateleiras.

Um novo Plano Diretor da Região Metropolita- Em diversos países da Europa e América do
na do Recife começa a ser elaborado agora no mês Norte este procedimento é rotina, mas ainda não o é
de março. O último Plano foi confeccionado há 14 por aqui - por enquanto. Clamo ao meu Estado que
anos atrás. Por isso, a Fundação de Desenvolvimen- pensemos já neste caminho, para não sermos atro-
to da Região Metropolitana do Recife, a FIDEM, vai pelados pelo caos.
diagnosticar a situação atual das cidades da RMR e Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
comparar com as diretrizes traçadas naquela data. O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia
Daí, propor melhorias de infra-estrutura para os pró- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
ximos 13 anos. São urgentes as medidas no trânsi- Deputados na luta pela terra, na Amazônia além do
to, mas também na questão da água e do esgoto e enfrentamento com os latifundiários, grileiros pisto-
da moradia. leiros os trabalhadores rurais enfrentam a cobiça

Por outro lado, por diversas vezes, os Municí- dos madeireiros, que estão dizimando a floresta da
pios da Região Metropolitana do Recife já deram de- região. Eles não respeitam terras indígenas, flores-
monstrações que não possuem caixa suficiente para tas nacionais, parques ambientais e até posses dos
bancar a realização de tais obras. A alternativa ge- pequenos lavradores.
ralmente encontrada era o endividamento público Para confirmar o que estou afirmando os ín-
por meio de empréstimos, o que agrava ainda mais dios Parakanã aprisionaram dez pessoas desde do-
a Iiquidez dos Municípios. Neste ponto, volto a insis- mingo, dia 23 numa reserva em Altamira. Aquelas
tir da necessidade de adoção de mecanismos de pessoas estavam retirando mogno, sem nenhum
parceria com a iniciativa privada como solução ate- tipo de autorização. O próprio Secretário de Segu-
nuante, ou melhor, eficaz, proporcionando a realiza- rança Pública do Pará, Paulo Sette Câmara, garante
ção destas e de outras obras importantes, sem de- que a polícia já dispõe de dados que apontam para
sembolso do Município. Os tempos são outros e, a existência de Hquadrilhas financiadas por madeirei-
como tal, merece uma nova forma de se encarar os ros para roubar madeira".
problemas. Não há mais o dinheiro fácil do passado O jornalista Wamer Bento Filho está publican-
e, portanto, a cooperação entre a necessidade públi- do uma série de reportagens no jornal A Província
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do Pará, onde mostra que a ação das madeiras do Conselho Regional de Economia dos Estados do
está destruindo a cobertura vegetal, com grave pre- Amazonas e de Roraima (13ª Região), através de
juízo para o ecossistema, tal forma predatória como Nota de Repúdio distribuída à imprensa e encami-
é feita derrubada das árvores. Diz ele, em certo tre- nhada às autoridades.
cho da matéria "Futuro da Amazônia virou cinza". Repasso aqui alguns dos argumentos aduzidos

Extrair madeira em Paragomirlás (leste do pelo CRE naquele importante documento.
Pará) é tão barato que mais da metade do produto A Zona Franca de Manaus foi, sem dúvida, ao
que sai da floresta vira rejeito e é queimado como longo de todo este século a única ação de desenvol-
lixo, a céu aberto (...) Se o atual for mantido em 40 vimento regional promovida pelo Governo Federal
ou 50 anos as florestas de Paragominas estarão to- que efetivamente deu certo na Amazônia sem agres-
talmente esgotadas. sóes à ecologia.

Acho que o jomalista está sendo otimista. Tal- Ela é, atualmente, responsável por cerca de
vez não precise tanto tempo. No município de Xin- 90% da atividade econômica do Estado do Amazo-
guara (sul do Pará) em menos de 20 anos não exis- nas e não existe alternativa, a curto e médio prazos
te mais uma árvore de mogno. Não existe nenhum para substituí-Ia.
tipo de manejo florestal. Cada árvore serrada leva Sua permanência é indispensável para a ma-
consigo outras árvores que estão ligadas a ela por nutenção do pólo de desenvolvimento industrial, co-
cipós. mercial e de outros serviços criados em Manaus.

O ecologista Camilo Vianna, Presidente da Eventuais desvios devem ser corrigidos pela ação
Sociedade de Preservação dos Recursos Naturais e administrativa da Suframa, mas nunca servirem de
Culturais da Amazônia, diz que a exploração desor- pretextos a campanha sórdidas de desmoralização.
denada da madeira causa pobreza, recensseamento Devo lembrar Sr. Presidente, e Srs. Deputados
de igarapés empobrecimento da biodiversidade e que, desde a sua implantação a Zona Franca de
corrupção. "Centenas de igarapés, estão sendo des- Manaus tem sido objeto de desagrado de grupos de
truídos, com a devastação das matas ciliares", diz interesse localizados, estabelecidos nas regiões tra-
Camilo Vianna, que acusa abertamente o Ibama de dicionalmente beneficiárias dos fluxos de desenvol-
ser um órgão "incapaz de fazer qualquer coisa". vimento.

Tudo isso é o resultado da falta de uma políti- A desinformação e a má-fé têm gerado cons-
ca florestal clara, com a participação das populações tantemente agressões levianas. Uma delas é a de
locais. que a ZFM foi concebida sob a inspiração de um

O Governo não tem controle da riqueza produ- modelo exportador, numa evidente confusão com o
zida pela floresta amazônica. E deixa que inescrupu- perfil institucional das ZPE (Zona de Processamento
losos façam a destruição do maior patrimônio genéti- de Exportações). Trabalho recente, da autoria do
co do mundo. Sr. Presidente da Federação das Indústrias do Esta-

Era o que tínhamos a dizer. do do Amazonas (FIEAM), EngQ José Nasser des-
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PPB - AM. mascara essa informação tendenciosa, mostrando

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que, de acordo com a própria concepção contida no
srªs e Srs. Deputados tenho ocupado repetidas ve- Decreto~Lei nQ 288/67, que a institui, ela foi criada
zes esta tribuna para defender a Zona Franca de para comprar e vender no mercado intemo, o que
Manaus de ataques e até campanhas de desmora- não impede que futuramente venha a se tomar ex-
Iização, que estão por sinal ficando cada vez mais portadora, desde·que chegue a reunir condições
freqüentes e ousadas. para tanto, especialmente escala de produção de

Recentemente recrudesceu consideravelmente infra-estrutura voltada para uma logística adequada
através da mídia, a tentativa impatriótica de maus de escoamento.
brasileiros no sentido de confundir a opinião públi- Outro falso argumento é o de que a ZFM, é fa-
ca com informações distorcidas destinadas clara- tor de desequilíbrio da balança comercial e do nível
mente a atingir a imagem desse grande e bem su- de emprego do país. O citado trabalho do ilustre diri-
cedido empreendimento governamental que se tor- gente da FIEAM esclarece, nesse particular, que as
nou inegavelmente a mais sólida garantia de reden- importações, no ano passado foram de US$3,6 bi-
ção econômica da Amazônia. Ihões e produziram um faturamento bruto de

E a ousadia dos detratores foi tamanha que US$13,0 bilhões. Daí se infere que a diferença exis-
acarretou uma firme e decidida reação organizada tente entre esses valores é o agregado regional e
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nacional, inclusive pagamento de fatores de produ- reiro último, quando 1.500 integrantes do Movimento
ção e lucros. Os mesmos bens finais consumidos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST - foram
no mercado nacional, se fossem importados esta- recebidos a bala por seguranças da fazenda, o que
riam pagando fatores de produção externos e a cus- resultou no ferimento de oito pessoas, duas delas fe-
tos mais elevados, provavelmente. Conseqüente- ridas gravemente.
mente, a Zona Franca favorece balança de paga- A atividade rural em nosso País vem sendo
mentos nacional e o emprego direto de milhões de ameaçada por uma política agrária errônea, com a
brasileiros, inclusive e principalmente de São Pau- quebra da safra de grãos, o que, infelizmente, vem
lo, que tem sido o seu maior fornecedor de bens e acontecendo sem que atitude corretiva alguma seja
serviços. verdadeiramente tomada pelo Executivo, que, ao in-

A Constituição Federal vigente garantiu a con- vés de responder com incentivos, ou simplesmente
tinuidade da Zona Franca de Manaus até o ano fazer cumprir os acordos e compromissos assumi-
2.013. O que é de se esperar pois até lá dos verda- dos com a "securitização· da dívida agrícola, fruto
deiros patriotas, sejam eles da área do Governo ou de décadas de política errada, parece querer acabar
do empresariado nacional, é uma colaboração e um de vez com as esperanças do agricultor.
esforço construtivo com vistas a uma revisão séria e O Congresso Nacional aprovou, nos últimos
consistente do seu modelo institucional, que poderá dias de dezembro de 1996, uma medida provisória
naturalmente, ser revisto no momento oportuno para sem a necessária análise e discussão de temas que
se ajustar a realidade econômica do Século XXI. provocariam profundas alterações nas relações eco-

O SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Pronun- nômicas do uso da terra, para que fossem cumpri-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e dos os prazos constitucionais e possibilitada a co-
Srs. Deputados, nos dias 21 e 22 de fevereiro últi- brança ao produtor rural, já no corrente ano de 1997,
mo, foram publicados no Jornal de Brasília dois ar-o do aumento do Imposto Territorial Rural.
tigos que gostaria ficassem registrados nos Anais Temas como o valor da terra nua, que num
desta Casa. Trata-se dos artigos intitulados ·Âncora país de dimensões continentais como o Brasil têm
Verde", de autoria do jornalista Expedito Quintas, e as mais distintas características, com uma diversida-
"Âncora Vermelha", do advogado Vinícius Ferreira de de climas que vai do desértico ao frio úmido,
Paulino. como as dificuldades do pequeno produtor rural no

O verbete âncora, presente no sugestivo título preenchimento dos complexos formulários do ITR
dos dois artigQs, levou-me a uma reflexão sobre a não foram avaliados aprofundamento, como também
origem semântica dessa palavra e a evolução de a questão da crônica seca nas terras nordestinas
seus significados. O verbete manteve-se quase com não foi devidamente avaliada.
a mesma forma e significados desde suas raízes até Enfim, os dois artigos dão enfoques distintos à
os dias atuais, nos principais idiomas falados no questão agrária, mas com previsões de quebra na
mundo ocidental. O primeiro significado da palavra, produção. E mais especificamente no artigo do Dr.
que a originou, está ligado à arte náutica e nos traz Vinícius Paulino vislumbramos estarrecidos a possi-
à mente a importância de uma peça de pedra ou bilidade de conflitos sangrentos no campo, se consi-
metálica, amarrada a cordas ou correntes, que fixa- deramos a evolução do chamado movimento dos
vam e fixam embarcações de todos os tipos e tama- sem-terra, que a mídia tem anunciado quase diaria-
nhos, em locais seguros como baías, bacias, rios, la- mente estar-se mobilizando para grandes movimen-·
gos ou remansos. Essa importante peça naval aca~ tações de assentamento e de pressão, como a mar-
bou por nos trazer o conceito de proteção e esteio e cha para Brasília, já iniciada no Sul do País, concen-
é usada como símbolo de esperança. trando-se no Estado de São Paulo, com próxima pa-

Esperança em terra firme, Sr. Presidente, srªs rada prevista para esta Capital.
e Srs. Deputados, no sentimento de quem se encon- Portanto, os dois artigos que tratam da política
tra há muito em águas distantes; esperança de que agrária empreendida pelo Governo brasileiro são
tudo dê certo, algo fundamental para o sucesso de merecedores de toda atenção, pois mergulham pro-
qualquer tipo de empreendimento humano ou proje- fundamente nessa política ambígua, em suas incoe-
to, seja ele qual for; e que vemos ameaçada agora rências e desvios de objetivos. Considerar um dos
pelo sangue mais uma vez derramado, como acon- setores primários de nossa economia, a agricultura,
teceu na Fazenda São Domingos; no Pontal do Pa- a mais importante base de sustentação do plano de
ranapanema, em São Paulo, na tarde de 23 de feve- estabilidade econômica do Plano Real, através de
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uma lei pouco discutida e aprovada às pressas, traz Nesse particular, vale a desmistificação das
o enorme risco de desestabilizar as relações no meias verdades postas em circulação, com inequí-
campo, quebrar a produção rural e jogar por terra vocas finalidades de desmoralizar o produto agrícola
todo o plano de estabilização da moeda, tão impor- junto com a opinião pública. Dos R$283,9 bilhões re-
tante para todos nós brasileiros. gistrados nas contas do Banco Central, dos emprés-

ARTIGOS A QUE SE REFERE O timos totais do sistema financeiro, à iniciativa priva-
ORADOR: da, ao setor rural couberam R$24,183 bilhões, até

outubro de 96. Em contraposição, até o referido mês
ÂNCORA VERDE a indústria havia sido contemplada com R$60,046
Expedito Quintas bilhões; o comércio com R$31,421 bilhões; a habita-

A informação é dessas que inquietam e preo- ção com R$54,752 bilhões; outros serviços,
cupam. O mercado mundial de grãos está em dese- R$32,247 bi e finalmente as pessoas físicas com
quilíbrio e com nítidas tendências de crescimento na R$20,140 bilhões. Mais ainda, a contabilidade da
cotação dos preços com previsões para o trigo, nos inadimplência oferece aspectos surpreendentes. De
próximos dois anos, de um alta que poderá elevar um total de empréstimos, em atraso ou em liquida-
dos atuais US$129,OO para US$150,OO a tonelada. ção, o setor rural responde por R$6,153 bilhões, o
A estimativa é de analistas da FAO, divulgada em industrial por R$15,551, o comercial por R$7,417, a
Roma, às vésperas do encerramento do Encontro do habitação por R$2,387, outros serviços por R$5,208
Grupo Internacional de Grãos, evento este que se e finalmente as pessoas físicas por R$3,393 bilhões.
realiza a cada dois anos e reúne representantes de Faz-se oportuno destacar o total dos recursos empe-
mais de 50 países exportadores e importadores. nhados junto a entidades governamentais, com em-
Não se trata de boateiro ou de lobistas. É gente qua- préstimos totais de R$283 bilhões e um montante de
Iificada, com responsabilidades diretamente ligadas R$40 bilhões de pendura.
ao abastecimento de todo o mundo, com profundo Os empréstimos globais, envolvendo os seto-
conhecimento do mercado intemacional. É voz unâni- res privados e públicos, somavam, no final de 1996,
me de que a tendência de alta vai predominar. O eco- perto de 510 bilhões de reais. Para o campo, menos
nomista Lee Schatz, do Departamento de Agricultura de 4,6% do total de empréstimos, com menos de
dos EUA, acredita que reduzido nível dos estoques vai 1,1% de inadimplência.
forçar a alta dos principais produtos agrícolas. São situações como estas que são manipula-

Com as estimativas de quebra da safra brasi- das pela mídia nacional, com tendências e empatias
leira de 96/97, diminuindo em quase 10 milhões de nitidamente urbanas, compondo um quadro adverso
toneladas as reservas de grãos, a nossa economia para a economia rural, onde o produtor é apresenta-
terá que importar, sem outras alternativas. O inevitá- do como parasita de favores, sempre pronto para
vel por isso mesmo deve comprometer o lastro de caronas espúrias.
segurança que vem sendo oferecido pela âncora O que poucos se dão conta é que, com apenas
verde, desde a implantação do Plano Real, na· con- safra e meia, o Brasil poderia chegar aos cem milhõ-
formidade das reiteradas declarações do próprio es de toneladas de grãos, dando estabilidade à ân-
presidente Fernando Henrique Cardoso. cora. verde, com sustentação duradoura para o Real.

Em realidade, ao se tentar identificar, nas'açõ- Importa, por isso mesmo, aguardar, sem perder de
es do Governo Federal, providências de fortaleci- vista que o Estado, em sua abrangência de pátria
mento de uma política agrícola capaz de se contra- comum, deve ser preservado e conforme preconiza
'por às causas eficientes que determinaram o de- Alain, em sua obra Elements dune doctrine radicale:
sempenho negativo das colheitas, constata-seque "Resistência e obediência, eis as duas virtudes do
pouco se fez de positivo para reverter a situação. cidadão. Com a obediência ele garante a ordem;
Muito ao contrário, o esforço empreendido com a com a resistência, assegura a liberdade".
securitização do crédito rural, perdeu-se numa teia
de equívocos e distorções, entre mutuários e o
Banco do Brasil, sem que uma solução de enten
dimento inteligente pudesse recuperar a força da
produção em sua capacitação plena. Medo e in
certezas persistem quebrando o ânimo do empre
sariado rural.
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A idéia de reciprocidade é iminente às ativida- nados, a pretexto de entregá-Ias a um bando de ba-
des humanas. demeiros e invasores de terra.

Todo imposto supõe a existência de uma con- O produtor tradicional e vocacionado está sen-
traprestação ou de um serviço assegurado pelo Go- do obrigado a trabalhar sob ameaça de perder o seu
vemo. instrumento de produção, vê-lo confiscado por taxa-

Com efeito, há vários tipos de impostos e con- ções draconianas e submeter-se ao vexame de sua
tribuições, com implicações diversas. avaliação da terra nua não valer, se o Governo en

tender que deve ser a menor e valer mesmo que es-
O Imposto Predial dá a certeza de limpeza, da teja em descompasso com o preço de mercado.

iluminação pública e outras benfeitorias.
Ficamos pois, diante de dois pesos e duas me-

O IPVA supõe ruas ou estradas asfaltadas, se- didas, segundo as quais o produtor rural pelas re-
máforos nos cruzamentos, disciplina no trânsito e gras do novo ITR e do rito sumário vê-se obrigado a
normas que visam imprimir segurança ao destinatá- tecer a corda com que será enforcado, em face da
rio do imposto. legislação que fez inveja aos mais "adiantados" paí-

O ITR nada oferece aos produtores, em'contra- ses comunistas.
partida, serão mais recursos ao Govemo para tomar- A lei do ITR sepultou de vez o princípio consti-
lhes as terras e pagá-Ias em TA, em longínquo futuro, tucional da justa e prévia indenização, porque o va-
quando talvez seja tarde demais para o desfrute dos lor da terra nua é encontrado de forma aleatória,
recursos amealhados com penosos esforços amealha- sem o rigor e as cautelas das avaliações judiciais,
dos com penosos esforços. O IPI, Imposto sobre Pro- realizadas por peritos profissionais, sob o crivo do
dutos Industrializados, incide somente sobre a produ- contraditório e pálido da Justiça.
ção e nunca sobre o meios de produção. Daí decorre um desencanto e desinteresse dos

Assim, os tomos, as prensas, as caldeiras não produtores rurais ante tanta injustiça, com grave ris-
pagam impostos, mas somente o que elas produzem co da queda da produção e fome no País.
e é freqüente em países mais adiantados usar-se da Parece que o efeito dessa antipolítica agrária será
redução do imposto como estímulo à produção. a médio prazo transformar a âncora verde, em âncora

Na questão agrária o Governo está na contra- vermelha, tingida pelo sangue dos conflitos rurais."
mão da economia. O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFl- SP. Pro-

A terra, instrumento de produção, paga impos- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
to exagerado, mesmo quando não está produzindo, Srs. Deputados, no último dia 19 quarta-feira, ocupei
o que não ocorre com as indústrias que podem des- a tribuna da Câmara dos Deputados para alertar so-
continuar sua produção, cessando o pagamento de bre o problema da superlotação nos presídios e ca-
impostos. Ora, exigir tributo do instrumento de pro- deias públÍcas do País.
dução e não da produção, é filosofia eql!ivocada.e Na oportunidade, dei especial ênfase à atual si-
contrária ao princípio constitucional da isonomia, tuação da cadeira pública de Vila Branca, em Ribei-
pois, dos demais segmentos só se cobram impostos rão Preto. Adverti que o local havia se transformado
da produção e circulação de mercadorias; enquanto num barril de pólvora. Observei, com grande preocu-
do produtor rural cobra-se imposto do instru!TIentb pação, que, na quarta-feira de cinzas, dia 12 de fe-
de produção, mesmo que eventualmente, não esteja vereiro, o lugar, com capacidade para abrigar no
produzindo. máximo 198 detentos, encarcerava 632 presos.

Por outro lado, as elevadas tarifa$ do imposto Pois na manhã seguinte ao meu discurso no
sobre a terra, com alíquotas até de 20%" ~ransf<?r- Congresso Nacional, quinta-feira passada, dia 19, o
mam o imposto em confisco .e mais uma vez afronta- número de presos na cadeia pública de Vila Branca
se a Constituição FederaL .,.. . bateu $eu recorde histórico, desde sua construção,

A concessão de isenção de impostos aos sem- em 1976, acolhendo 658 detentos. Para piorar, na-
terra, quando assentados e titulares de terras, bem quele mesmo dia um dos presos foi morto por um de
como as suas cooperativas, em detrimento dos pro- seus companheiros, vítima de ferimentos provoca-
dutores vocacionados e tradicionais, atropela tam- dos por estilete.
bém a Constituição Federal e faz tábua rasa do prin- Quatro dias depois, nessa segunda-feira pas-
cípio da isonomia. sada, mais um preso foi assassinado, atingido por

Estamos diante da anti-reforma agrária, arran- estiletadas desferidas por um grupo de detentos en-
cando as terras de produtores tradicionais e vocacio- capuzados durante o banho de sol pela manhã.
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As duas mortes provocaram uma crise na Polí- Preto. Neste final de semana foram encontradps
cia Civil de Ribeirão Preto. O diretor da cadeia públi- dois túneis com cerca de quatro metros de compri-
ca ribeirão-pretana, Luís Geraldo Dias, pediu a inter- mento, nas celas 12 e 15. A saída destes túneis já
dição do local, mas o delegado seccional, José Ma- estava próxima da muralha externa.
noel de Oliveira, desautorizou a solicitação. O im- Sem perspectiva de transferir parcela de seus
passe está criado. encarcerados para outros estabelecimentos peniten-

Na verdade, tanto o delegado seccional quanto ciários, a direção da cadeia faz o que pode para evi-
o diretor da Cadeia de Vila Branca têm nas mãos um tar as fugas e as rebeliões.
problema que é uma verdadeira bomba de efeito re- Na semana passada, por exemplo, foi iniciado
tardado. Ambos não dispõem das mínimas condiçõ- um recenseamento geral, em que todos os presos
es para encontrar uma solução para o caso. serão fotografados e terão suas impressões digitais

O delegado seccional, José Manoel de Olivei- colhidas. O trabalho deverá se estender até meados
ra, tem razão quando diz que ·se a situação está do próximo ano.
ruim, imagine como ficará com a interdição da ca- Os esforços dos diretores da Cadeia de Vila
deia". Ele sabe que nenhum presídio do Estado pos- Branca e da Polícia Civil devem ser enaltecidos. A
sui uma única vaga para receber os presos que se- Polícia Civil vem cumprindo com sua obrigação,
riam transferidos de Ribeirão Preto. Todos os presí- combatendo o crime a mandando os bandidos para
dios estão superlotados. detrás das grades. Se não há celas suficientes no

O diretor da cadeia pública de Vila Branca, sistema carcerário, a culpa é do Poder Público, que
Luís Geraldo Dias, também sabe desta triste realida- se omite quando é chamado a cumprir com seus de-
de, mas o seu pedido de interdição tem o mérito de, veres constitucionais.
pelo menos, chamar a atenção das autoridades res- Infelizmente, os esforços dos policiais civis e
ponsáveis e da opinião pública para a gravidade da daqueles que administram a cadeia de Ribeirão po-
situação. É ele próprio quem afirma: "mesmo que a dem ser comparados à tentativa da Medicina de cu-
interdição não venha, espero que alguma providên- rar câncer com aspirina, pois o problema da superlo-
cia seja tomada". tação dos nossos presídios somente será soluciona-

A única constatação inquestionável é a de que do definitivamente, sem paliativos, com uma reforma
o barril de pólvora está preste a explodir, e o Estado, radical do sistema carcerário brasileiro.
responsável pelo sistema carcerário, precisa tomar Já disse e reitero que a construção de um pre-
providências urgentes para evitar novas tragédias. sídio ou de uma nova cadeia em Ribeirão Preto ape-
São 22 celas em funcionamento, cada uma tem de nas vai maquiar a gravidade da situação. O proble-
20 metros quadrados e abriga, em média, pasmem, ma vai persistir mesmo que o Governo do Estado
trinta presos. um absurdo. Lembra sardinha enlata- cumpra a promessa de construir uma nova cadeia
da. no Município até o final do próximo ano.

Desconfia-se de que este quadro trágico esteja Se esta obra fosse inaugurada hoje, abrigando
fomentando um pacto de morte ente os detentos 512 detentos, conforme prevê o projeto, já estaria
como forma de reduzir a superlotação da cadeia de praticamente lotada. Somadas suas vagas oficiais
Ribeirão Preto. A "Folha Ribeirão·, caderno do jornal com as de Vila Branca, Ribeirão estaria em condiçõ-
Folha de S.Paulo, publicou nesta terça-feira, dia 25, es de abrigar 710 detentos. Como hoje há 658 pre-
matéria segundo a qual este pacto já estaria selado. sos só em Vila Branca, restariam apenas 52 vagas.

Não se sabe se os dois recentes assassinatos Quer dizer, o final do próximo ano, data prevista
foram decorrência deste suposto pacto de morte, para a nova cadeia ser inaugurada, certamente es-
mas, segundo presos ouvidos "pela "Folha Ribei- tas 52 vagas já não existirão e o barril de pólvora da
rão", que concordaram em conceder a entrevista superlotação carcerária continuará prestes a explo-
desde que seus nomes não fossem divulgados, es- dir a qualquer momento. Isto se - como é muito pro-
tavam previstas mais quatro mortes nesta segunda- vável- já não estiver ido pelos ares até lá.
feira passada, dia 24. Um acordo entre os presos da Só a construção de novos presídios, especial-
Cadeia de Vila Branca teria evitado a chacina. ,;As mente de colônias agrícolas, onde os presos pode-
quatro mortes foram evitadas por acordos feitos en-, riam trabalhar, reduzindo as despesas que geram ao
tre nós", revelou um dos presos. Estado, e a adoção de penas alternativas para cri-

Não é por acaso que as tentativas de fuga tor- mes de menor gravidade poderão reverter este qua-
naram-se rotineiras na cadeira pública de Ribeirão dro.
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Importante observar que das 658 pessoas deti- nacional, bem como com preços acessíveis nos ho-
das atualmente na Cadeia de Vila Branca mais de téis, a fim de obtermos um retorno financeiro.
quatro~ntas já foram condenadas pela Justiça e de- Conforme dados estatísticos disponíveis hoje,
veriam estar cumprindo pena em penitenciárias. o ecoturismo é explorado até por pequenos países
Como os presídios brasileiros não contam com va- do Leste Europeu e países asiáticos, os quais come-
gas, os detentos acabam permanecendo nas ca- çam a oferecer algumas opções, mas não possuem
deias públicas, que são destinadas aos presos que o mesmo potencial brasileiro.
aguardam julgamento. É por esta razão que as ca- Portanto, é uma vergonha para o Brasil o fato
deias públicas localizadas nos Municípios de maior de as nossas crianças ainda se prostituírem com tu-
porte estão - desculpem o trocadilho - com ladrão ristas, para garantirem sua sobrevivência, apesar de
saindo pelo ladrão. toda essa dádiva da natureza.

O diagnóstico dos problemas existentes no sis- Essa situação precisa ser mudada urgente-
tema carcerário nacional é grave. Exige, pois, um mente e assim acabarmos o mais rapidamente pos-
processo cirúrgico drástico. Tratar seus males com sível com a pecha que recai hoje sobre nosso País,
aspirina é o mesmo que manter a vela acesa próxi- considerado um dos polos do turismo sexual na
ma ao barril de pólvora. mundo.

Era o que tinha a dizer.
O Governo Federal desencadeou uma campa-

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. nha contra esse turismo, mas essa iniciativa deveria
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, vir acompanhada de investimentos e incentivos para
Sras e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para o turismo convencional e o ecoturismo.
combater o chamado turismo sexual, artifício que al-
guns elementos inescrupulosos usam para divulgar O fortalecimento desse ramo, sem dúvida algu-
o Brasil no exterior, com o único intuito de auferir lu- ma, trará um maior número de empregos. Desse
cros fáceis e escusos. modo as crianças que hoje se prostituem poderiam

Mas como podemos combater este tipo de tu- facilmente ser transformadas em guias turísticos,
rismo, que denigre a nossa imagem nos países do garçons, maítre, etc. e futuramente passarem a vi-
Primeiro Mundo? ver condignamente.

O ecoturismo é a opção mais rápida para esse O Ministro da Indústria, do Comércio e do Tu-
combate, pois começa a ser propagado no mundo rismo, Dr. Francisco Dornelles, é um dos mais entu-
inteiro. E para este ramo do turismo não existe um siastas nessa mudança de enfoque sobre o turismo
país no mundo mais propício que o Brasil. no Brasil, pois sem dúvida alguma ela trará mais di-

Sabemos que os turistas do Primeiro Mundo visas para o País, pois o turista que procura o ecotu-
estão sedentos para entrar em contato com a natlJ- rismo é sempre do tipo abastado, não se importando
reza, o que nosso País tem de sobra. Senão veja- com gastos, o que terá como conseqüência o au-

mento do número de empregos disponíveis no mer-
mos alguns exemplos: a floresta amazônica, com cado de trabalho.
seus igarapés, vitórias-régias e várias espécies de
animais silvestres; o Centro Oeste, com o cerrado e Feito isso temos certeza de que não mais nos
o Pantanal, onde se encontra a maior concentração envergonharemos do turismo sexual, que, infeliz-
de pássaros do mundo, além do litoral, com suas mente, não acabará, mas ficará restrito a pequenos
praias belíssimas. focos ou, quem sabe?, um dia não mais existirá.

Um bom exemplo de como se adequar a esses Era o que tinha a dizer.
novos rumos do turismo é dado pelos empresários O SR. NELSON MARQUEZELU (PTB - SP.
goianos, que têm como carro chefe a cidade de Cal- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
das Novas, com suas águas quentes conhecidas no Sras e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
mundo todo, principalmente depois da construção do parabenizar a Diretoria da FENAL - Federação Na-
aeroporto internacional. cional dos Empresários Lotéricos - pela disposição

Por que não passamos a explorar melhor as e desprendimento no processo de negociação que
nossas potencialidade turísticas proporcionadas pela culminou com a contratação de uma nova segurado-
natureza, com um incentivo maior a esse ramo turís- ra para os empresários lotéricos.
tico? Após pesquisas junto a diversas empresas se-

Isso só poderá acontecer alicerçado em tarifas guradoras de todo o País, para se saber qual delas
aéreas de acordo com a realidade do mercado inter- poderia adequar suas propostas com as aspirações



o Mato Grosso do Sul, sem desmerecer os de
mais Estados da União, uma vez que cada um tem
suas peculiaridades e características singulares, é
um dos mais belos e ricos em recursos naturais do
País.

Com seus 358 mil quilômetros quadrados, nos
so Estado está localizado em privilegiada posição
geográfica, haja vista que se encontra muito próximo
dos grandes centros consumidores e distribuidores
do Brasil. Além disso, possui fronteiras internacio
nais com o Paraguai e a Bolívia, permitindo o inter
câmbio comercial com os países do Mercosul e o
resto do mundo.

v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Marçal Filho.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, nos últimos quinze anos o Brasil
concentrou todos os seus esforços no combate à in-
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tanto da Fenal quanto da CEF, no que diz respeito fiação e na busca da estabilização da sua economia;
ao cumprimento das cláusulas contratuais, a Segu~ em conseqüência, diminuiu em muito a capacidade
radora Minas Brasil foi a escolhida, e as corretoras de investir e, de certa forma, o planejamento do futu-
responsáveis pela administração do fim do securitá~ ro foi negligenciado. Nossos problemas financeiros
rio serão a Perícia, em São Paulo, ~ .Çl Protege, no são de tal monta que o nível de investimentos do
restante do Brasil. Governo Federal em relação ao Produto Interno Bru-

Essas empresas mereceram aprovação total, to, que já chegou a ser de 23% nos anos 70, não
tanto da diretoria de loterias da CEF como do corpo passou dos 14% na primeira metade dos anos 90.
diretivo da Fenal, que chegaram à conclusão de A história recente do Brasil tem sido, assim,
que, pela posição no mercado, qualidade dos servi~ marcada por carências e necessidades em diversos
ços e responsabilidade administrativa, tanto a segu~ setores da economia e da sociedade brasileira. Uns
radora como as administradoras desenvolverão um setores encontram-se em estado de maior penúria
ótimo trabalho, que trará de novo tranqüilidade aos que outros, da mesma forma que alguns segmentos
empresários lotéricos do País, pois o ano que pas~ sociais sofrem mais as agruras de ajustes econômi-
sou não foi um bom marco para quem necessitou cos que outros. Parece-nos óbvio que esses setores
utilizar dos recursos securitários. devem receber uma maior atenção do Governo para

A burocracia da empresa responsável pelo pa~ equilibrarem-se.
gamento, bem como uma falta de penalização con- Indubitavelmente, todas as Unidades da Fede-
tratual por atrasos injustificados trouxeram à grande ração enfrentam problemas de diversas ordens.
maioria de sinistrados problemas graves de cobertu- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
ra de contas com o pagamento de juros astronômi- permissão do nobre Deputado Marçal Filho, a Mesa,
coso juntamente com o orador e demais companheiros,

Muitos lotéricos, por exemplo, deixaram de quer associar-se às justas homenagens que hoje se
atuar no ramo e tiveram que vender suas empresas prestam ao eminente brasileiro, ex-Secretário desta
a preço de banana, para simplesmente saldar débi- Casa, o valoroso Deputado Wilson Campos.
tos contraídos em virtude do descaso da seguradora Agradeço a V. EXª, Deputado Marçal Filho, a
responsável. compreensão.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente,
para se evitar males como esse, a FenaVCEFlMinas gostaria também de cumprimentar o bom compa-
Brasil e corretoras elaboraram um contrato em que nheiro, Deputado Wilson Campos, por todo o seu
constam penalizações para todas as partes. Ao em- trabalho, exemplo para todos nós, principal'TIente
presário, pela falta de documentação hábil e, pelo para os Deputados novos, recém-chegados a esta
lado da seguradora, por motivo de atraso no repasse Casa.
da verba segurada. Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, chamo

Agora essas novas disposições contratuais irão a atenção para as dificuldades que o Estado de
atender os anseios da categoria e da CEF, que con- Mato Grosso do Sul tem enfrentado na sua luta in-
sideram que o empresário não ficará descoberto da cessante por um nível de desenvolvimento capaz de
quantia pelo prazo superior do contrato, em virtude propiciar melhores condições de vida à sua popula-
das penalizações decorrentes desses atrasos. ção.

Dessa forma, será proporcionada ao empresá
rio e membro da categoria lotérica tranqüilidade sufi
ciente para o desenvolvimento de sua atividade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa

se ao
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Nosso território é o sexto maior do País e nos
sa população é de pouco mais de 1 milhão, 780 mil
habitantes, segundo o censo de 1991, realizado pelo
IBGE, apresentando, portanto, uma baixa densidade
demográfica: apenas cinco habitantes por quilômetro
quadrado. O Estado ainda está em processo de ocu
pação, possuindo grandes vazios demográficos,
como a área do baixo Pantanal, que tem densidade
de somente 1,37 habitantes por quilômetro quadra
do. Acrescente-se que a população sul-mato-gros
sense é muito jovem: cerca de 46% tinham menos
de vinte anos de idade em 1994.

A população do Mato Grosso do Sul foi estima
da, para 1994, em 1 milhão, 881 mil, 868 habitan
tes. Desses, 79,4% vivem nas cidades. É alto o índi
ce de urbanização, provocado principalmente pelo
processo de migração para os centros urbanos e
que se intensificou na década de 80, quando a po
pulação rural correu em massa para as cidades em
busca de melhores condições de vida.

Mais da metade, ou seja, cerca de 54,5% da po
pulação economicamente ativa do Estado está empre
gada no setor terciário, que gera 65% do PIB de Mato
Grosso do Sul. Neste setor da economia, o destaque é
o comércio, responsável por 24,1% do PIB estadual,
tendo arrecadado, em 1994, SSOk do ICMS.

São números significativos, que, em sua maior
parte, são gerados pelo comércio, principalmente de
alimentos e vestuário, cuja presença se concentra
em Campo Grande e Dourados, justificando maior
densidade populacional nesses Municípios.

O Estado do Mato Grosso do Sul, no entanto,
por excelência, é agropecuário, setor responsável
por 21,6% do PIB estadual, sendo que o setor pri
mário de sua economia como um todo responde por
32% do PIB. Temos um enorme potencial de terras
agricultáveis. Hoje encontram-se ocupados com es
sas atividades 23 milhões de hectares de terras.

Na agricultura, nosso Estado destaca-se pela
sua grandiosa produção de grãos: em 1995 Mato
Grosso do Sul foi o oitavo produtor brasileiro de grã
os. É o quarto produtor de soja e o sétimo produtor
de milho. Em Dourados, os principais grãos produzi
dos são a soja e o milho.

Mato Grosso do Sul é dominado pela grande
propriedade territorial, usada principalmente na cria
ção extensiva de gado. Existem 21 milhões de hec
tares de terras destinados a pastagens plantadas e
naturais.

A pecuária é a principal atividade econômica
do Estado, sendo considerada uma das mais desen
volvidas do País. O rebanho bovino sul-mato-gros-

sense está estimado em 23 milhões de cabeças,
sendo considerado o maior do Brasil, ultrapassando
inclusive o de Minas Gerais e o de Goiás. A pecuária
é voltada essencialmente para criação de gado de
corte em regime de produção extensiva. Para se ter
uma idéia, apenas um frigorífico do Mato Grosso do
Sul exportou o equivalente a 15% da carne brasilei
ra. O Frigorífico Independência, localizado em Nova
Andradina, exportou 8.250 toneladas de carne in na
tura só no ano passado.

O setor industrial, que representa 13,4% do
PIB, é muito pouco explorado no Estado do Mato
Grosso do Sul. Todavia, acreditamos que com uma
correta política de incentivo industrial teremos condi
ções de acelerar nosso processo de industrialização.
A diversificação da indústria seria o caminho para a
ampliação das bases econômicas do Mato Grosso
do Sul.

Nós, recém-chegados à Câmara dos Deputa
dos, já mantivemos reuniões com Parlamentares da
Região Centro-Oeste, que, na área industrial, sem
pre foi relegada a um segundo plano. Podemos citar
também o Norte e o Nordeste, porque os investi
mentos na área industrial sempre foram concentra
dos nas Regiões Sul e Sudeste. Há de se ter melhor
distribuição para que o desenvolvimento seja esten
dido a todos.

Evidentemente, agora a Região Nordeste pas
sou a ter uma maior atenção, recebendo investimen
tos industriais de diversos pontos, principalmente do
exterior. Mas nós, da Região Centro-Oeste, espe
cialmente de Mato Grosso do Sul, ainda não temos
nenhum tipo de política que nos favoreça nesse as
pecto. Continuamos dependendo, na agricultura, de
uma série de fatores climáticos, da boa vontade do
Governo Federal, das financeiras e do preço do
gado. Ficamos nessa dependência absoluta e não
temos nenhuma outra alternativa econômica. Preci
samos de muito mais que uma ação efetiva do Go
verno Federal.

Sras. e Srs. Deputados, grande parte da maté
ria-prima produzida no Mato Grosso do Sul é benefi
ciada em outros Estados do Brasil. Por exemplo,
32% do gado produzido foi exportado em pé para
outros Estados. Um passo importante para se incre
mentar a indústria local seria a exportação da carne
já beneficiada, aumentando a produção estadual.
Temos investimentos nessa área - refiro-me princi
palmente aos embutidos - muito acanhados. É ne
cessário ousar mais, é preciso abrir um leque muito
maior para esse tipo de investimento, porque lá está
a matéria-prima, que não gera maior número de em-
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pregos, novas perspectivas. Apesar de tudo isso, o Portanto, é preciso que também façamos um
setor secundário vem aumentando sua participação turismo ordenado, que esteja em sintonia com a ma-
no PIS, que era de 9,4% em 1985 e em 1992 já es- nutenção do ecossistema, mantendo-se assim o
tava em 12,8%. equilíbrio do meio ambiente, porque é claro que

Um meio de promover o desenvolvimento da nada pode ser desordenado para que não atrapalhe
indústria no Mato Grosso do Sul é a implantação de o meio ambiente, que deve ser preservado. Se hoje
maior número de atividades que utilizem como insu- é moda falar em verde, em ecologia, por que não
mo básico a carne, o couro, a soja e outros cereais, maior investimento na área do turismo, para que se
de forma que se agregue mais valor à produção in- implante uma infra-estrutura organizada? Mato
terna. O aumento do emprego e da arrecadação de Grosso do Sul precisa disso.
impostos elevaria a renda estadual, atraindo mais in- Aliás, sabemos que o próprio Governador do
vestimentos para a região. Estado já havia assinado um convênio com o BID,

Um bom modelo é o caso do beneficiamento da com o Banco Mundial. Há interesse internacional,
soja. A produção de óleo e farelo expandiu-se com a mas até agora faltou a implementação de tal convê-
concessão de incentivos fiscais. É um típico exemplo nio. Estamos esperando que o Ministro do Planeja-
de como se aproveitar de uma vocação agropastoril mento, Antônio Kandir, o Ministro da Fazenda, Pe-
para explorar as potencialidades industriais. dro Malan, e o próprio Presidente da República se

É fato que, a partir do momento em que o Go- empenhem para que os recursos cheguem logo. ao
vemo Estadual se empenhou na agroindustrializa- Mato Grosso do Sul, como no Pantanal e em BOnito.
ção do Estado, na segunda metade da década de Vale destacar que um ator norte-americano al-
80, a economia de Mato Grosso do Sul se dinami- tamente conhecido pelos cinéfilos do mundo afora
zou. Desenvolveram-se a indústria de transformação faz parte de uma organização ambiental e está na
e o comércio. Alguns instrumentos de incentivo fiscal região de Bonito. Estamos sendo vistos e despertan-
e financeiro foram fundamentais para isso, como a do interesse muito mais lá fora do que no Brasil, no
Lei ng 701, de março de 1987, bem como os recur- que diz respeito a um maior aprimoramento nesta
sos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste - área.
FCO, que ainda são poucos. Estamos vendo a luta Há um ditado em Mato Grosso do Sul que diz o
dos Srs. Senadores para que isso seja melhor imple- seguinte: não é só de boi que vive o homem. Assim,
mentado. Já tivemos a SUDECO - Superintendência não ficaremos só nessa área específica da econo-
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, órgão que mia. Vamos expandir a indústria de uma forma geral.
não existe mais, enquanto em outras regiões do Bra- E a indústria do turismo entra aí.
sil foi mantido esse privilégio. É público e notório que Existe um projeto da Deputada Marisa Serrano
a Sudeco trouxe muitos benefícios ao nosso Estado. para corrigir uma injustiça que ocorre com a distri-
Hoje, já não os temos mais. buição de recursos do FPE - Fundo de Participação

O Mato Grosso do Sul tem uma vocação natu- dos Estados. Os coeficientes atualmente fix&dos não
ral, seguindo o rumo que hoje todo o Brasil está to- refletem as reais desigualdades territoriais, popula-
mando: a indústria do turismo, que precisa receber cionais e de renda per capita existentes entre as re-
mais incentivos do Governo Federal. Ficamos felizes giões brasileiras. Nosso Estado é um dos menos
quando recebemos a informação de que na baixa aquinhoados. Queremos mudar isso, mas com con-
temporada o Governo Federal, por intermédio da senso e apoio de todos os Parlamentares, porque
Embratur, incentivará as pessoas a viajarem mais cada um representa a sua região, mas não podemos
pelo País, com a oferta de passagens aéreas pro- perder de vista o País como um todo.
mocionais e hotéis com baixas tarifas. Isso já é ne- Geograficamente, o Mato Grosso do Sul é divi-
cessário há muito tempo. Não é possível que em um dido em onze microrregiões, e hoje nossa atenção
País com tamanhas belezas naturais a indústria do estará mais voltada para a microrregião de Doura-
turismo seja relegada a último plano. dos, que, juntamente com a de Campo Grande, abri-

O Mato Grosso do Sul é um Estado privilegia- ga 52% da população do Estado.
do. Lá temos a região de Bonito, que faz jus ao O Município de Dourados está localizado em ri-
nome por ser um dos lugares mais bonitos do País. cas e produtivas terras planas, de clima agradável,
Temos também o Pantanal sul-mato-grossense. In- onde outrora habitavam apenas as tribos Terena e
clusive, as entidades ambientais de todo o mundo se Kaiwá, o que se constitui em motivo de orgulho para
preocupam com ele. toda a população local.
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Dourados é considerada a capital econômica Outro motivo de descontentamento da nossa
do Estado por movimentar importantes recursos nos população é com as rodovias que compõem a malha
setores de serviços, comércio e indústria, tudo com viária existente no Estado do Mato Grosso do Sul,
base em uma agropecuária que luta por modemizar- das quais 8% estão sob a responsabilidade da
se e crescer, tomando mais equilibrada a economia União. Trata-se de importantes estradas que cortam
do Estado. transversalmente o Estado, integrando-o aos gran-

Apesar de tantas qualidades e potencialidades, des centros consumidores do Sul e Sudeste do País.
a região da grande Dourados sofre com inúmeras Entendemos, Sr. Presidente, nobres colegas
mazelas e, da mesma forma que o Estado sul-mato- Deputados, que o setor está marcado pela deficiên-
grossense, de desprestígio junto ao Govemo Federal. cia em toda a Nação. No Brasil, são mais de 51 mil

A grande e verdadeira vocação do Estado de quilômetros de rodovias federais pavimentadas, por
Mato Grosso do Sul e de Dourados é a agricultura e onde trafegam 65% dos veículos em circulação no
a pecuária. Fomos abençoados com um rico solo, País, constituindo um patrimônio de 300 bilhões de
que se tomou a base da economia, e com belos dólares que se estão deteriorando. A falta de con-
campos, onde o gado encontrou hospitalidade. servação, que já vigora por muitos anos, resultou em

No entanto, o setor agrícola vem perdendo ren- péssimas estradas em todo o País.
da desde o início do Plano Real. De acordo com a Queremos registrar a preocupação do atual Mi-
Fundação Getúlio Vargas, tomando por base o mês nistro dos Transportes e de toda a área técnica no
de agosto de 1994, os preços recebidos pelos agri- sentido de que haja um fundo específico para aten-
cultores, no Brasil, cresceram, até maio de 1996, em der às emergências. Não é possivel que nos casos
média, 16,66%. Em contrapartida, no mesmo espa- de calamidade pública, em que a urgência é pre-
ço de tempo, os custos de produção subiram mente e os esforços devem ser logo envidados, não
42,57%. tenhamos recursos reservados para isso. É preciso

A crise enfrentada, no âmbito nacional, pelo que o Ministério tenha essa disponibilidade. O siste-
setor não deve ainda ter fim neste ano, pois, até o ma rodoviário, sob a responsabilidade do Govemo
início da época de plantio, os 5,2 bilhões de reais Federal, padece da falta de cuidados essenciais
prometidos pelo Governo ao setor ainda não haviam para manutenção e conservação da infra-estrutura
sido integralmente liberados. Todas essas questões existente. Se já não se realiza a manutenção do que
do setor agrícola brasileiro repercutem de forma está construído, o que dizer dos investimentos para
muito intensa no desenvolvimento do Mato Grosso ampliação e modemização do sistema?
do Sul. Ser um Estado agropastoril toma-se fator de Queremos registrar, Sr. Presidente, que as
estagnação. Daí a necessidade, como falamos há BRs que cruzam o Estado do Mato Grosso do Sul
pouco, de intensificar, diversificar e incentivar a in- encontram-se num estado de completo abandono,
dustrialização sul-mato-grossense. carentes de sistemática e rigorosa manutenção. A

Se o nosso rebanho é volumoso, devemos ex- falta de recursos é sempre o motivo alegado para
piorar essa riqueza de forma a fazer com que cresça essa lamentável realidade.
a indústria voltada para o beneficiamento das maté- O que toma o quadro mais crítico é que essa
rias-primas daí originárias. No entanto, a falta de in- modalidade de transporte se sobrepõe às demais. A
centivos nos leva a exportar grande parte do gado dependência do sistema de transporte brasileiro das
em pé para ser beneficiado em outros Estados, abdi- rodovias é tão grande que não existem alternativas
cando da renda que daí poderia advir. para ele. Sessenta por cento do transporte de car-

Além de toda a questão econômica, queremos gas no Brasil é realizado pelas estradas, bem como
alertar para o fato de que Mato Grosso do Sul sofre 90% do de passageiros. A ausência de investimen-
com a deterioração dos serviços públicos. Citamos a tos nas rodovias nacionais causa um efeito multipli-
saúde como um dos serviços que se encontra em cador e nefasto em toda a economia nacional.
estado de maior abandono. A situação da saúde pú- Em um País com as dimensões do nosso, em
blica no Estado, em especial em Dourados, é cala- que praticamente tudo é transportado sobre rodas,
mitosa. Existem obras paralisadas, como é o caso pode-se calcular os prejuízos advindos da falta de
da Santa Casa, que possui 240 leitos. Se essa obra conservação da malha viária. Ao privilegiar este
fosse retomada, o hospital poderia atender a mais meio de transporte, o Govemo brasileiro equivocou-
de trinta Municípios da Grande Dourados, com mais se e temos como resultado um sistema de transpor-
de 700 mil habitantes envolvidos. tes com baixa produtividade e grande consumo de
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combustíveis, com conseqüências desastrosas so- Também desejo abordar tema crucial para o
bre o preço das mercadorias. Nossa opção foi pela Mato Grosso do Sul, especialmente para a região da
modalidade menos barata e eficiente. Grande Dourados: a situação de penúria em que es-

Para reabilitar somente as rodovias de maior tão vivendo os índios do Mato Grosso do Sul. Uma
tráfego no País, segundo o DNER, seriam necessá- nação que não cuida de tão valorosa cultura e deixa
rios investimentos da ordem de 1,5 bilhão por ano morrer na miséria um povo e suas tradições não
por um prazo de oito anos. No entanto, em 1995, fo- pode orgulhar-se do que é nem encarar o mundo
ram destinados recursos do Orçamento de apenas com a cabeça erguida.
205,3 milhões para restauração de mil quilômetros e O Governo brasileiro tem o dever de avançar
conservação mínima da malha rodoviária, valor esse na política indígena, e Dourados possui um dos
não ultrapassado no Orçamento de 1996. Para o maiores contingentes do País. Há até uma contro-
Mato Grosso do Sul, foram destinados apenas 8 mi- vérsia, porque um grande número de suicídios entre
Ihões de reais para a conservação das estradas. os índios vinha sendo registrado nas tribos Terena e

Aproveito esse espaço para chamar a atenção Kaiwá. Agora foi feito um levantamento e pudemos
do Líder do Governo na Câmara Federal, do Presi- verificar que não é bem assim. Houve muitos suicí-
dente da República, do Sr. Ministro - com quem já dios, mas na realidade foram homicídios dissimula-
estive por diversas vezes - para a situação da BR- dos. Eram homicídios e não suicídios, e recebi até
463, que liga o Município de Dourados a Ponta Porão fotos que demonstram isso. O que parecia suicídio
Eu já insisti - estou sendo até chato -, com as auto- por asfixia é, na verdade - e muitas pessoas que es-
ridades, porque a situação é tão lamentável e não tudaram a questão comprovam isso -, homicídio dis-
mais existe estrada ali. Existe algo que algum dia foi simulado.
uma estrada pavimentada. Hoje o ponto a que se Esta é a grave situação em que se encontram
chegou é de completa deterioração. Precisamos de os índios do Mato Grosso do Sul, que precisam da
recursos emergenciais urgentes, porque essa é uma atenção do Governo Federal.
realidade que está à frente dos nossos olhos e não Outro assunto que desejo abordar, ainda que
mais podemos esperar. rapidamente, refere-se à violência. Para isso peço a

Para 1997 os prognósticos não são bons. Hoje V. EXª, Sr. Presidente, que autorize a transcrição
a verba de que o Ministério dos Transportes dispõe nos Anais da Casa de editorial publicado na edição
para investimentos na manutenção de rodovias é de de ontem no jornal O Progresso,_de Dourados, que
apenas 0,2% do PIB do Brasil. Esse percentual che- aborda a questão.
gava a 1,2% até 1988. É crescente o número de homicídios em Dou-

Desse pouco destinado à recuperação e conser- rados. Há pouco fomos informados de que foi as-
vação de estradas, um mínimo chega ao Mato Grosso sassinado naquela cidade, na noite de ontem, um
do Sul. Fomos esquecidos pelo Governo Federal no ex-Vereador, Adenilson Azzola Araújo, de 25
momento em que a recuperação da infra-estrutura viá- anos, que não conseguiu se reeleger. O jovem Az-
ria deveria acompanhar o ritmo de crescimento do co- zola levantava temas polêmicos e foi assassinado
mércio provocado pela realidade do Mercosul. ontem à noite.

Deixemos o terreno árido dos números para fa- Registro nossas condolências à família do Ve-
lar do que Mato Grosso do Sul possui de precioso: reador Azzola, assassinado ontem à noite.
nossas belezas naturais por mim já citadas. Esperamos que a lei que proíbe o porte ilegal

Bonito Pantanal? Bonito. Cavernas foram de annas, votada por esta Casa e que ajudamos a
transfonnad~s em catedrais góticas, resultado do elaborar, traga resultados concretos para a socieda-
efeito provocado pela infiltração da água no calcário de, a fim de coibir a violência.
das montanha.s que as escondem. Verdadeira obra EDITORIAL A QUE SE REFERE O
de arte da natureza, natureza esta que levou milha- ORADOR:
res de anos para esculpir, completa-se agora com a
limpidez de lagos e riachos reluzentes que emocio- 14 HOMiCíDIOS NESTE ANO
nam os felizardos que têm o prazer de conhecer tan- Dourados tem uma história de violência. Mas o
tos encantos. Falar do Pantanal sul-mato-grossense que no passado tinha como origem a briga pela pos-
é quase dispensável, já que todos sabem dos poten- se da terra e a defesa da honra (nem por isso a via-
ciais turísticos daquela região, mas precisamos de lência se justifica), hoje em dia ganhou uma nature-
apoio para desenvolvê-lo. za fútil, revanchista, estúpida, cujas vítimas, na
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maior parte dos casos, são pessoas que estão desa- aqui um período de grandes realizações. Levanta-
brochando para a vida. mento do Departamento Intersindical de Assessoria

De janeiro de 1997 até ontem foram registra- Parlamentar avalia, por exemplo, que a Câmara dos
dos 14 homicídios em Dourados, incluindo o crime Deputados, com exceção da fase de elaboração da
cometido em Fátima do Sul. É um dos períodos mais atual Constituição, nunca produziu tanto em tão pou-
violentos que se tem notícia. Em uma semana, são co tempo. Foi um esforço de todos, Deputados e
seis assassinatos. funcionários, que souberam cumprir com as metas

Isso tudo acontece no momento em que o pre- traçadas pela administração do ilustre Deputado
sidente Fernando Henrique Cardoso sanciona a Lei Luís Eduardo Magalhães, que imprimiu aos traba-
nº 9.437, que classifica como crime inafiançável o lhos, sempre de acordo com os demais membros da
porte de arma. Mesa, um ritmo que todos desejávamos.

Sem entrar no mérito dos motivos que levaram Na própria Comissão de Trabalho, de Adminis-
a esses assassinatos, o fato é que esses crimes tração e Serviço Público, cuja Presidência deverei
confirmam a imagem de uma cidade perigosa e in- transmitir na próxima semana, as atividades foram
segura. O requinte de crueldade em uma das mortes recordes. Isso, Sr. Presidente, sem considerarmos o
mostra que os matadores de aluguel ainda se man- fato de termos vivido um 1996 atípico, um ano mar-
têm impunes e totalmente desconhecidos pela polí- cado por eleições municipais que nos levaram a
cia. conviver com dois recessos brancos, e pelas refor-

Drogas, vingança, espírito vil e endemoninha- mas constitucionais tão cobradas pela sociedade,
do, pistolagem, queima de arquivo, assaltos, enfim, que exigiu de todos nós longas noites de insônia e
normalmente os assassinatos estão vinculados a negociações.
uma dessas feridas sociais. Na Comissão de Trabalho, em particular, dis-

. Mas a sociedade não pode admitir que isso cutimos, votamos e aprovamos temas polêmicos,
continue acontecendo porque, ao mesmo tempo em como o contrato temporário de trabalho; avançamos
que são mortas vítimas com passado suspeito, pes- na legislação que regulamentará de uma vez por to-
soas inocentes também podem"cair nas malhas des- das a participação dos trabalhadores nos lucros das
ses assassinos que, cegos pela fúria, não medem empresas; promovemos seminários sobre a partici-
atos e muito menos conseqüências. pação da mulher no mercado de trabalho; sobre a

É nessas horas que se reconhece a importân- regulamentação das atividades profissionais e sobre
cia de leis severas e de uma polícia bem preparada a necessidade da manutenção do tíquete-refeição e
e aparelhada - coisas, infelizmente, que a socieda- do vale-transporte, direitos adquiridos pelos traba-
de não possui. Ihadores, que, entendo, não merecem recuos.

Nào quero fazer apologia individualista, até
Durante o discurso do Sr. Marçal Filho, porque o mérito do que se fez na Comissão de Tra-

o Sr. José Maurício, 1º Suplente de Secretá- balho não pode ser creditado a um ou a outro Depu-
rio, deixa a cadeira da presidência, que é tado individualmente, como também não podemos
ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 4º Secretá- querer louvar o que se realizou neste plenário como
rio. sendo apenas mérito dos que até há poucos dias tão

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Dando bem souberam dirigir esta Casa. Quero manifestar
continuidade ao Grande Expediente, concedo a pala- minha satisfação por ter visto a Câmara funcionando
vra ao nobre Deputado Nelson Otoch, do PSDB - CE. num ritmo nunca antes registrado, contrariando os

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Pronun- profetas do apocalipse.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Para se ter uma idéia, basta lembrar que, nes-
Srs. Deputados, esta Casa acaba de instalar a ter- ses dois anos, aprovamos 457 projetos de leis ordi-
ceira sessão legislativa da qüinquagésima legislatu- nárias, 7 projetos de lei complementar e 11 emen-
ra. Serão, bem sei, mais dois anos de profícuo tra- das constitucionais. Nesses dados não estão com-
balho, com a nova Mesa Diretora, à frente S. Ex!! o putados os projetos de decreto legislativo, aprova-
Sr. Deputado Michel Temer, não medindo esforços ção de acordos intemacionais e outras proposições
para repetir o sucesso que marcou as atividades em fase adiantada de tramitação. São números que
parlamentares iniciadas a 1º de janeiro de 1995. derrubam as teses daqueles que proclamam, num
Esta, caros colegas, é a nossa expectativa. desespero sem justificativas, um Congresso inefi-

Dados oficiais demonstram que vivemos até ciente e paralisado.



A verdade, nobres Deputados, é que a aprova
ção da Emenda da Reeleição, apenas em primeiro
turno, já afetou positivamente a economia, permitin
do um maior fluxo de recursos financeiros para o
Brasil. Existe a certeza de que mudanças virão; e vi
rão porque investidor não coloca dinheiro onde há
incertezas. Desde já, bem sei, os investidores es
trangeiros começam a nos olhar com maior interes
se, sem que se possa imaginar maiores riscos em
seus investimentos.

Em linhas gerais - é o que tenho observado
em infindáveis conversas -, o Brasil conviverá a cur
to prazo com mudanças profundas em sua econo
mia. Posso destacar com certeza que a garantia de
mais um mandato para o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, que tão bem tem dirigido nossos ru
mos, possibilitará aspectos altamente positivos:

- o fluxo de investimentos externos nas bolsas
de valores crescerá com a entrada de investidores
institucionais;

- o ·Custo Brasil", na avaliação feita pelas em
presas de rating, diminuirá sensivelmente;

- o volume de recursos para investimentos di
retos crescerá com a possibilidade de se vislumbrar
um cenário de longo prazo;

- o Governo se fortalece no Congresso, para
acelerar a aprovação das demais reformas constitu
cionais;

- abre-se o caminho para, se necessário, ado
ção de medidas, por mais impopulares que seja,
para reajustes do Plano Real;

- a equipe econômica, que tão bem tem con
duzido os projetos de mudanças, sai fortalecida, em
particular na comunidade econômica internacional;

- a imagem do Brasil, antes desgastada e que
vem melhorando a passos largos, crescerá substan
cialmente no exterior;

- os títulos brasileiros poderão encontrar me
lhor colocação no mercado intemacional;

- as empresas poderão fazer planejamento a
longo prazo.

Por tudo que acabamos de ressaltar, tenho
certeza de que, ao iniciarmos, logo mais, a Ordem
do Dia, quando estará em pauta a votação em se
gundo turno da Emenda da Reeleição, iremos apro
vá-Ia por maioria ainda mais expressiva do que
aquela ocorrida em primeiro turno, para que, em se
guida, seja encaminhada ao Senado.
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Diz-se, Sr. Presidente, que esta Casa é sub- dos 25 bilhões de dólares, contra cerca de 15 bilhõ-
missa ao Palácio do Planalto. É a tese apregoada es de dólares injetados na economia no ano passa-
pelos desesperados, é a tese dos que desconhecem do.
o que é viver em harmonia. A Câmara dos Deputa
dos não é submissa. Se agimos em consonância
com o governo é porque sabemos da importância de
aprovarmos os projetos originários do Executivo; é
porque os partidos aliados, que dão sustentação
parlamentar ao Presidente Fernando Henrique Car
doso, sabem que há um projeto a ser cumprido, uma
meta a ser alcançada. Começamos com a aprova
ção de emendas constitucionais que abriram e mod
ernizaram a nossa economia, como a quebra do mo
nopólio da Petrobras, das telecomunicações e da
navegação de cabotagem. Começamos a mudar a
Previdência Social, cujo modelo arcaico tem causa
do danos irreparáveis ao sistema. Aprovamos a
nova Lei do Imposto Territorial Rural, a Lei de Dire
trizes e Bases da Educação, o Estatuto da Pequena
e Microempresa, a lei de indenização das vítimas da
ditadura militar, a Lei do Rito Sumário para desapro
priação de terras improdutivas para fins de reforma
agrária. Foram decisões que começaram a mudar os
destinos do Brasil.

Com o término dos trabalhos no período de
funcionamento normal desta Casa, iniciamos mais
um período de convocação extraordinária, em que
pudemos deixar a estrada praticamente pavimenta
da para continuarmos mais velozmente nossa joma
da. Isso foi possível com a aprovação, em primeiro
turno, daquela que considero a mais importante de
todas as reformas da Constituição. Refiro-me à
Emenda da Reeleição, que permitirá ao povo recon
duzir os bons governantes aos seus cargos; uma
emenda que, aprovada neste plenário em primeiro
turno, com larga margem de votos, contra apenas
dezessete contrários, permite-nos antever um largo
horizonte de previsibilidades, com maior prob
abilidade de sustentação do atual projeto de estabili
zação e liberalização da economia, principal vetor
dos crescentes investimentos nacionais e estrangei
ros, indispensáveis para alavancar o nosso desen
volvimento.

A possibilidade de o Presidente Femando Hen
rique ser reeleito - fato que particularmente conside
ro quase consumado, em função, principalmente,
dos elevados índices de aprovação do seu Governo
- permite-nos antever uma nova onda de investi
mentos externos no País. Analistas econômicos sus
tentam, a propósito, que os investimentos indiretos 
de risco, nas bolsas e nas privatizações - devem dar
um salto até de 60%, atingindo neste caso a casa
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Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, na qua- Forçoso reconhecer, entretanto, que há muito a
Iidade de homem público e empresário, não poderia ser feito. Mas é inegável que, com o respaldo do
deixar de dar meu testemunho acerca das dificulda- Congresso, o Governo implantará as mudanças a
des que se contrapõem à nossa missão de gerar ri- que se propôs. Vamos recomeçar nossos trabalhos
quezas e criar empregos, a que se somam as exi- votando as reformas administrativa e tributária; va-
gências do plano de estabilização da economia e da mos regulamentar as reformas da ordem econômica;
abertura comercial. Contudo, só venceremos tantos vamos, em síntese, como é nossa obrigação, pro-
desafios, se rompermos, como temos rompido pau- mover as mudanças tão necessárias para o fortaleci-
latinamente, a sucessão de impasses políticos que mento da nossa cidadania, das instituições demo-
protelam as reformas estruturais e o aperfeiçoamen- cráticas e do desenvolvimento nacional.
to do Plano Real. São medidas indispensáveis para . Atualmente, o que se vê no Brasil - e isso é re-
consolidarmos a vitória sobre a inflação e para corri- f1exo das mudanças que o País atravessa - é uma
girmos eventuais distorções na política de juros, economia pujante. Posso dizer, sem medo de errar,
câmbio, produção agrícola e relações trabalhistas. que a indústria não entrou o ano esfriando os moto-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ubiratan res. Pelo contrário, as fábricas trabalham a todo va-
Aguiar. por para atender a uma demanda cada vez mais

O Sr. Ubiratan Aguiar - Deputado Nelson crescente. As vendas continuam aceleradas, e o co-
Otoch, estou atento ao pronunciamento em que V. mércio repõe, a cada novo dia, seus estoques. Não
Ex!!, de forma precisa e percuciente, analisa todo há, portanto, sinais de que haverá desaquecimento
esse processo que vive hoje o Brasil: analisa o as- da economia. Não se pode imaginar, diante disso,
pecto institucional, ressaltando a importância deste um quadro recessivo no País. No que diz respeito à
momento político da conjuntura nacional em que se colocação de mão-de-obra no mercado de trabalho,
consolidam as instituições; mostra que essa relação os números também são otimistas. São Paulo, a
harmônica entre os Poderes cada vez mais se solidi- maior cidade da América Latina, teve uma redução
fica, à mercê do entendimento, e que as reformas na sua taxa de desemprego de três décimos. "É
das áreas econômica e política, a reforma do Esta- pouco·, insistiriam os profetas do caos. Digo, porém,
do, da Previdência, são reclamações da sociedade que é muito, se considerarmos que foi a sexta queda
brasileira. Estão aí as pesquisas comprovando o consecutiva no nível de desemprego registrado pelo
apoio permanente da sociedade às ações do Gover- Dieese.
no Fernando Henrique Cardoso e às posições assu- Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, as mu-
midas pelo Congresso Nacional. Mostra V. Ex!! a im- danças no campo econômico vêm ocorrendo em to-
portância deste momento em que o Brasil se projeta das as regiões brasileiras. Quero destacar a posição
no campo internacional; em que o nosso Presidente marcante do meu Estado, o Ceará, onde o Governa-
é recebido nas maiores universidades do País, sen- dor Tasso Jereissati tem introduzido mudanças das
do laureado com títulos de doutor honoris causa, e mais profundas.
pelos estadistas dos países mais desenvolvidos, le- Na última década - e disso o povo cearense é
vando para o exterior a imagem de um Brasil que testemunha - nosso Estado experimentou uma fase
procura, com base na estabilidade da sua moeda, de verdadeiro crescimento econômico, com reflexos
chegar ao crescimento econômico e ao patamar que diretos nos indicadores sociais e ganhos expressi-
lhe está reservado por todas essas reformas essen- vos nos níveis e eficiência do setor público. A expan-
ciais ao nosso crescimento. Deputado Nelson Otoch, são da economia do Ceará superou em mais de três
louvo V. Ex!! pela maneira clara e inteligente com vezes a taxa de crescimento do Produto Interno Bru-
que aborda o tema, e, neste instante, nós, do PSDB, to nacional, e em quase quatro vezes o crescimento
queremos manifestar nossa alegria em ver que um do PIB da Região Nordeste. Isso a despeito das difi-
Presidente do nosso partido propicia este importante cuIdades que marcaram o período. As mudanças co-
momento da vida nacional com o apoio dos partidos meçaram no primeiro ano do primeiro mandato de
da base de sustentação do Governo, que nos têm Tasso Jereissati, que se estendeu de 1987 a 1990.
permitido alcançar vitórias importantes nesse pro- Naquele tempo, foi iniciado um programa de ajuste
cesso a que V. Ex!! alude com tanta precisão. fiscal dos mais proveitosos. Pelo lado das despesas,

O SR. NELSON OTOCH - Agradeço ao nobre isso representou ajuste na máquina estadual, com o
Deputado Ubiratan Aguiar o aparte, que incorporo fim de acumulações ilícitas de cargos, extinção de
ao meu pronunciamento. órgãos e afastamento dos servidores-fantasmas. O



o Sr. Firmo de Castro - V. Ex!! faz hoje, pe
rante esta Casa, como que uma profissão de fé nes
te País. E, segundo V. Ex!!, essa crença foi propicia
da, em par:ticular, pelo comando do Governo entre
gue ao PSDB, com sustentação na ampla base polí
tica que inclui também partidos como PMDB, PFL,
que têm à sua frente a figura ímpar de estadista,
hoje conhecida internacionalmente, do Sr. Fernando
Henrique Cardoso. É importante que esta Casa per
ceba que se pode extrair da manifestação de V. Ex!!
o que vem de um segmento muito importante da
vida nacional, dos empresários, particularmente da
queles que contribuem para o desenvolvimento do
turismo em nosso País, setor esse que tem em V.
Ex!! uma das figuras mais expressivas da Região
Nordeste. À frente da Comissão de Trabalho, como
seu Presidente, V. Ex!! pôde aqui acompanhar de

Ouço, com prazer, o Deputado Firmo de Cas-
tro.
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que tivemos, então? A redução dos gastos de cus- para 70% dos domicílios da Capital. E há mais, Sr.
teio e a moralização do serviço público. Presidente, Sras e Srs. Deputados: Fortaleza é hoje

De outro lado, quando se trata das receitas, o um imenso canteiro de obras; foram contratados
Ceará, desde aquela época, empreendeu rigoroso 1.300 quilômetros de esgoto, o que transformará a
combate à corrupção, implantando uma administra- cidade na primeira capital brasileira da orla marítima
ção fazendária moderna. Trabalhando com afinco, a ter suas praias completamente despoluídas.
os cearenses, sob a bandeira do PSDB, soluciona- No campo da formação e ocupação da mão-
ram o problema crônico do déficit público. O Estado de-obra, está em andamento o projeto "Capital Ini-
adquiriu capacidade de poupar e, conseqüentemen- cial"; o programa iniciado há apenas um ano já aten-
te, readquiriu a credibilidade antes perdida junto a deu a mais de 80 mil pessoas em 150 Municípios.
organismos financeiros nacionais e internacionais, A geração de empregos e o desenvolvimento
que lhe proporcionaram e lhe proporcionam os re- sustentável da economia - uma das maiores preocu-
cursos necessários para financiar seu desenvolvi- pações do atual Governo - são sinônimos de capa-
mento. cidade produtiva do Estado em bases permanentes.

O Governo das mudanças continuou no Ceará E é isso o que se vê no Ceará.
quando o ilustre homem público Ciro Gomes suce- Tomando como referência apenas a Vicunha, a
deu a Tasso Jereissati no comando do Estado. Hoje, Parmalat e a Grendene, três empresas de atuação
de volta pela vontade do povo ao comando dos des- nacional, posso ilustrar um quadro acerca do que se
tinos do Ceará, esse mesmo Tasso Jereissati, pelas passa no Ceará. Essas empresas, Sr. Presidente,
mãos de quem tive a honra de ingressar nas fileiras investiram em unidades fabris em meu Estado, nos
do PSDB, imprime avanços decisivos para a gente últimos quatro anos, recursos que, somados aos de
cearense. A verdade é que o Ceará, que inovou nas outras inúmeras empresas, atingiram quase 3 bilhõ-
mudanças hoje preconizadas pelo Palácio do Planal- es de reais, em trinta e cinco municípios, e estão ge-
to, tem atraído novos investimentos privados para a rando 38 mil novos empregos diretos.
indústria, a agroindústria e o turismo. Os resultados Merecem destaque ainda o Porto do Pecem e
são públicos, são palpáveis. São números que supe- a Siderúrgica do Ceará, cuja entrada em operação
raram largamente as expectativas iniciais. está programada para o final do próximo ano. A Si-

Permitam-me registrar, por exemplo, que no derúrgica, particularmente, conta com investimentos
campo da educação foi outorgado ao Governo do de novecentos milhões de reais. É um empreendi-
Estado, em novembro do ano passado, pelo Fundo mento que responderá, definitivamente, pela alavan-
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, o cagem industrial do Estado, como foi Volta Redon-
prêmio uCriança e Paz". Isso, Sr. Presidente, é uma da, na década de cinqüenta, para o Sudeste brasilei-
prova inequívoca de que no Ceará o social jamais é ro.
esquecido. Para se ter uma idéia, basta ressaltar o
crescimento de mais de 15% no número de matrícu
las nas escolas da rede pública da Capital e de mais
de 16% no número de matrículas nas escolas do Es
tado, aí incluídas as escolas particulares.

O Ceará, com um Governador tucano, não
pára. Na área da saúde, as conquistas são inúme
ras; se o índice de mortalidade infantil há dez anos
era de quase cem óbitos por mil crianças que com
pletavam o primeiro ano de vida, no ano passado,
esse número caiu para a casa dos 46. Para os próxi
mos dois anos, a meta do Governo cearense é redu
zir para quarenta o número de óbitos para cada gru
po de '"'li I crianças naquela faixa etária e prosseguir
incansavelmente na redução. Isso será possível
através de um audacioso plano de saneamento bási
co, com a aplicação de recursos superiores a 265
milhões de dólares. Isso vai permitir que o índice de
cobertura do esgoto sanitário seja ampliado de 18%



O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoS.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoS - GO. Como
Líder. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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perto, neste seu primeiro mandato, o grande esforço mudanças que têm colocado o B/asil no patamar do
que se desenvolve, não só no Legislativo, como Primeiro Mundo.
também no Executivo, para garantir ao País o desti- Reitero, entretanto, nobres pares, o muito que
no que todo brasileiro está a merecer. Portanto, tem ainda há por se fazer em benefício do povo brasilei-
toda a razão V. EXª em sua profissão de fé, com re- ro. Mas, para que o projeto de mudanças não sofra
lação ao esforço que se faz presentemente, para ga- solução de continuidade, será preciso, acima de
rantir ao País as mudanças de que carece, assim tudo, que lutemos pela manutenção da base de sus-
como a sua inserção, hoje, no cenário mundial, so- tentação do Governo no Congresso Nacional. São
bre o que também já falou, em regozijo pela mani- partidos que, junto com o PSDB, e tendo como Pre-
festação de V. EXª, o nosso companheiro Deputado sidente Fernando Henrique Cardoso, o condutor das
Ubiratan Aguiar. Quero, entretanto, particularmente mudanças, apostam, acreditam e confiam no suces-
aqui, falar da manifestação que V. Ex!! faz perante so do projeto da Social Democracia. É necessário
esta Casa, ao trazer o exemplo muito bem-sucedido salientar, entretanto, que esses partidos precisam se
que hoje se vive no Brasil e no Estado d() Ceará. mostrar cada vez mais fortes. E para isso é neces-
Não há por que esconder que o Ceará, por pequeno sário, acima de tudo, que aprovemos outras refor-
que seja, representou para o País uma indicação do mas que não apenas aquelas sobre as quais nos te-
caminho a seguir. Há cerca de dez anos, particular- mos debruçado ultimamente. É preciso que a refor-
mente no Estado do Ceará, enveredamo-nos pelo ma política entre na Ordem do Dia, sem prejuízo das
caminho da modernização administrativa, pela mora- demais propostas de rnudanças constitucionais.
Iização e racionalização da administração pública. E Temos pela frente uma corrida contra o tempo.

.hoje, após um bem-sucedido programa de sanea- Se queremos partidos fortes, precisamos atacar
mento das finanças públ1cas, estamos em condições pontos delicados. Apelo aqui para meus pares no
de tocar à frente projetos estruturais com a parceria, sentido de que aprovemos de imediato o mecanismo
até então inimaginável, qual seja, aquela que hoje da fidelidade partidária. Só assim acabaremos com
se forma entre o setor público e o setor privado na- as legendas de aluguel. Ao mesmo tempo, precisa-
quele Estado. Portanto, não poderia deixar de me mos criar a cláusula de barreira, vetar as coligações
manifestar neste instante e também cumprimentar V. partidárias para as eleições legislativas e facultar o
EXª pela segura, competente e brilhante exposição, voto a quem quiser votar.
fazendo justiça não somente ao Governo Federal, É o momento de nos unirmos, de nos darmos
que avança a passos brilhantes, como também a as mãos, e de darmos um basta às artimanhas e ar-
uma experiência do nosso Nordeste, que é, sem dú- gumentos tacanhos, às manobras divisionistas e às
'vida alguma, mais significativa para nós que compo- propostas inadequadas que tanto prejudicam, em
mos o Brasil de maneira geral. Parabéns, Deputado época remota, os nossos trabalhos.

Nelson Otoch. Esta, Sr. Presidente, é uma Casa preocupada
O SR. NELSON OTOCH - Obrigado, Deputa- com os destinos do Brasil. O momento é de serieda-

do Firmo de Castro, pelo aparte. de, de trabalho árduo. Não podemos postergar o de-
Não poderia deixar de salientar, Sr. Presidente, senvolvimento do País e travar a história sob o pre-

ainda a respeito do meu Estado, que o Ceará conta texto de acomodar interesses que não sejam os legí-
com a melhor malha rodoviária de todo o Norte e timos interesses da sociedade brasileira.
Nordeste do País. Isso, aliado à construção do novo É preciso mudanças. É preciso ação. É para
Aeroporto Internacional de Fortaleza, cujas obras isto que estamos aqui. Comecemos já.
devem estar concluídas no segundo semestre deste Durante o discurso do Sr. Nelson
ano, permitindo um fluxo de sessenta mil aeronaves
e dois milhões e quinhentos mil passageiros/ano, Otoch, o Sr. Efraim Morais, 4º Secretário,
dará um novo impulso ao setor turístico, atividade deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
para a qual o Estado apresenta grande vocação. pada pelo Sr. José Maurício, 1º Suplente de

Secretário.
Mas, Sras. e Srs. Deputados, se o Ceará é

hoje um Estado emergente em todos os sentidos,
devemos isso não apenas às mãos experientes do
nosso Governador, mas também, e principalmente,
à estabilidade vivida pelo País sob a égide do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, precursor das



A concentração de poder já se vai fazendo
ameaçadora à normalidade institucional e à supre
macia da lei.

Afirma mais ainda a Carta de Macapá:
O agigantamento do Executivo ameaça e de

prime o amplo exercício das demais atividades,
igualmente essenciais ao funcionamento do Estado.

Sr. Presidente, os Presidentes dos Tribunais
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Sras e Srs. Deputados, hoje devemos votar, em se- de Justiça lançam à opinião pública uma avaliação
gundo tumo, a proposta de emenda à Constituição da gravidade que representa esse processo de bru-
que trata da reeleição. tal concentração de poderes nas mãos do Presiden-

Quero reafirmar a posição do meu partido, ca- te da República.
tegoricamente contrária a essa emenda, por consi- Quero, mais uma vez, reafirmar a posição do
derar que ela acentua o caráter antidemocrático e PCdoB. Consideramos que a aprovação da emenda
autoritário do Estado brasileiro. da reeleição significa a concentração excessiva de

Sr. Presidente, o Estado brasileiro, particular- poderes nas mãos do Presidente da República, o
mente a Presidência da República, detém poderes que é altamente danoso para o futuro do País e para
imperiais. Isso faz parte da nossa tradição política; a democracia.
são os remanescentes da ditadura militar. A partir do Queremos alertar o povo brasileiro, os Srs.
momento em que ingressamos num processo demo- Par1amentares, de que continuaremos cumprindo o
crático, o caminho deveria ser o do aperfeiçoamento nosso papel, porque sabemos que o objetivo da ree-
da democracia, o que equivale a dizer um mais justo leição é exatamente acelerar o processo de refor-
equilíbrio de poderes no Brasil. No entanto, o que se mas antidemocráticas do Estado; reformas essas
tem visto, Sr. Presidente, é um agravamento da con- que golpeiam a soberania nacional, que golpeiam os
centração de poderes nas mãos do Presidente da direitos dos trabalhadores, que restringem a demo-
República. cracia.

Todos nós sabemos que no Brasil o Presidente Por isso, o PCdoB, de forma categórica, mani-
controla os recursos públicos, as Forças Armadas, festa o seu repúdio pela eventual aprovação da ree-
os meios de comunicação, tem o poder para nomear leição e exatamente mostra ao povo brasileiro que
e demitir e usurpa poderes do Legislativo. Todos nós não estamos sozinhos. Os Presidentes dos Tribu-
sabemos, e a imprensa anuncia, que o Sr. Fernando nais de Justiça de todo o Brasil manifestaram repú-
Henrique Cardoso foi o campeão na edição de medi- dio por essa brutal concentração de poderes que
das provisórias. S. Ex!! editou 1.202 medidas provi- está em curso em nosso País.
sórias, das quais 74 são novas e 1.128 de reedição. Era o que tinha a dizer.

Dissemos também, Sr. Presidente, que, além O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
de usurpar poderes do Legislativo, o Presidente da Presidente, peço a palavra pela ordem.
República pressiona indevidamente o Judiciário. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

Recentemente, acompanhamos pelos meio de EXª a palavra.
comunicação decisão do Supremo Tribunal Federal O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT -
que acolheu mandato de segurança de alguns fun- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
cionários públicos pleiteando extensão de aumento sidente, Sras e Srs. Deputados, na qualidade de
salarial de 28,86% concedido aos militares. Mas o coordenador da Comissão Externa da Câmara dos
Presidente da República, desrespeitando a Consti- Deputados, constituída pelo ex-Presidente desta
tuição, afirmou: "Eles não pensam no Brasil". Eles Casa, Deputado Luís Eduardo Magalhães, para ave-
quem? O Supremo Tribunal Federal. riguar in loco a situação de tensão no Pontal do Pa-

Há poucos dias, 27 Presidentes dos Tribunais ranapanema, agradeço à Pn;s~dênc~a a opo~unida-
de Justiça dos Estados fizeram uma afirmação que de de t,raze~ a esta Casa ~~ ultimas mformaçoes so-
põe em xeque a aprovação, nesta Casa, da emenda bre a sltuaçao. naquela reglao.
que trata da reeleição. Em manifesto lançado à Na- Sr., Presld~nte" em um m~mento d,e c~nfus~o
ção, disseram os Presidentes dos Tribunais de Justi- todos gritam e mnguem tem razao. Esta e a sltuaçao
ça: no Pontal do Paranapanema. No dia 12 de janeiro,

em uma ação militar, houve um tiroteio com os tra
balhadores rurais sem terra. Três pistoleiros foram
presos, entre eles um cabo da Polícia Militar da ati
va, que estava fora do seu local de trabalho atirando
em trabalhadores rurais.

Desta tribuna alertei as autoridades do País.
Estive com os Ministros Nelson Jobim e Raul Jung
mann; falei com o Governador Mário Covas, com o
Secretário de Justiça do meu Estado, com o Secre-



Enfim, esta é a preocupação não apenas mi
nha, mas do meu partido, o PDT, que sempre mani
festou profunda preocupação com os rumos entre
guistas e desnacionalizantes da política econômica
do Governo Federal e com a falta de sensibilidade
social para a crise profunda que vive hoje este Pais
e os trabalhadores brasileiros.

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, desde que assu-
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tário de Segurança e disse que não passariam 40 atual Presidente assumiu o Ministério da Fazenda,
dias sem que houvesse ali pessoas feridas ou mor- no Governo Itamar Franco, a dívida pública interna
tas, em função do agravamento daquele estado de praticamente triplicou. As nossas contas externas vi-
tensão. vem um desequilíbrio espantoso. Qualquer situação

Poís bem, no domingo, à tarde, trabalhadores de crise, não dos mercados externos mais sensíveis,
rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem como Nova Iorque, Japão ou Europa, pode acarretar
Terra foram atingidos novamente por pistoleiros, na prejuízos gravíssimos para a economia brasileira,
fazenda São Domingos, com oito feridos, um dos porque todas as nossas reservas são de capital pu-
quais ainda se encontra na UTI, com risco de vida. ramente especulativo. E há muito mais volume de
O que há como resposta das autoridades públicas a reservas disponíveis.
essa situação? Vejo o Ministro da Justiça dizer que Se por acaso o Presidente Fernando Henrique
naquele Movimento existe um setor de pessoas que Cardoso tiver mais um mandato de quatro anos,
têm qualificação para o crime. Observo também o com que tamanho de dívida pública terminaremos?
Ministro da Reforma Agrária alegar que serão com- Certamente nosso País terá multiplicado por mais de
pradas novas terras. dez essa dívida pública, e a dívida externa estará

Há um ano e meio, a situação está desse jeito. em valores astronômicos. Enquanto isso, a crise
Isso não pode mais acontecer. Hoje, o Poder Judi- econômica não é discutida, a política cambial é man-
ciário novamente decreta prisão preventiva dos prin- tida da mesma forma, o desemprego se alastra a
cipais trabalhadores rurais, dos dirigentes do Mov!- passos largos e a economia brasileira se atola e se
mento no Pontal do Paranapanema, não por qual- desnacionaliza. E a conversa é sempre a mesma:
quer condição estabelecida no Código de Processo vamos vender as empresas estatais para conseguir
Penal, mas como revanche pelo fato de os quatro recursos, que hoje já são ínfimos em face das ne-
pistoleiros e o filho do fazendeiro da fazenda São cessidades do Brasil.
Domingos terem sido presos em flagrante delito, É um desatino o Governo Federal não fazer
como tentativa de homicídio no domingo. Penso que uma correção imediata de rumos. Para não perder a
não se pode agir desta forma. É necessário que as pose e a empáfia, prefere continuar mergulhando a
autoridades do País tenham umã intervenção direta, economia brasileira num buraco, e o grande prejudi-
rápida e eficaz, porque senão na próxima semana cado será o povo brasileiro, pela falta de emprego,
estarei eu ou algum outro Deputado desta Casa a la- pela crise, pela desnacionalização da nossa econo-
mentar mais uma cena de violência, mais uma cha- mia e pela crise que se avizinha no setor externo, no
cina naquela região do nosso Estado. Por isso, soli- balanço de pagamento, às vistas de todo mundo.
cito que se tomem providências. Sr. Presidente, estranho que não seja compar-

Conversei com o Presidente desta Casa, o De- tilhada essa preocupação pela maioria dos Deputa-
putado Michel Temer, e S. Ex'l autorizou a convoca- dos. Pal'ece-me que vivemos em um mar de rosas.
ção dos Líderes de todos os partidos para uma reu- Discute-se a extensão do mandato imperial do Sr.
nião amanhã no gabinete da Presidência, às 10h, a Fernando Henrique Cardoso, e não se discutem os
fim de que se discuta em profundidade a situação do verdadeiros, graves e profundos problemas do Bra-
Pontal do Paranapanema. sil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

Ex.ª a palavra.
O SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr.ªs e Sr.s Deputados, trago aqui a minha preocu
pação neste momento em que a Câmara dos Depu
tados vai proceder à discussão e votação da emen
da da reeleição do Presidente da República, preocu
pação essa fundamentada na situação explosiva ern
que vivemos.

Sabem os Srs. Deputados que desde que o



Um dos escândalos - e isto apenas para nos
lembrar do triste que foi ver o Banco transitando pelo
noticiário policial - está na figura daquele gerente
(considerado pelo Sr. Manoel Pinto, recém-enjetado
de sua cadeira de vice-rei do BB, como administra
dor-padrão) preso e condenado por um prejuízo da
ordem de 150 milhões que teria provocado com
suas tramóias, enquanto gerente de Jundiaí, em São
Paulo.

É tempo, ainda, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. De
putados, de corrigir esses desmandos. É impossível
admitir que em toda a nossa República não se en
contrem alguns tantos cidadãos mais respeitáveis,
mais cônscios de suas obrigações e, é claro, mais
capazes de dirigir nosso maior banco, um banco
que, nunca é demais repetir, é o Banco do Brasil. O
Sr. Fernando Henrique Cardoso precisa agir com ra
pidez, porque, queira ou não queira, esses prejuí
zos, com essa comprovação de incapacidade admi
nistrativa, acabarão, por certo, por se virar contra
seu próprio Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

Exª' a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, em sua Mensagem ao
Congresso Nacional para o ano de 1997, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso reedita os chavõ
es do glossário neoliberal: o feliz ingresso do Brasil
no processo da globalização; o Brasil que colhe os
frutos da estabilidade econômica e política; o Brasil
que virou a "página negra" na hiperinflação; o Brasil
apreciado pelos investidores estrangeiros etc. Este
pensamento, que obedece a uma matriz única para
os países dependentes, merece comentários de
maior fôlego, no tom adequado à realidade que vive
o povo brasileiro.

Neste momento, gostaria de destacar na men
sagem presidencial o absurdo das sentenças quan
do ao nível de emprego e renda, à distribuição da
renda e ao processo redistributivo na dimensão re
gional. Pelas péssimas conseqüências na vida real,
contesto os efeitos gerais atribuídos ao atual modelo
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miu, há dois anos, a nova Administração do Banco de profissionais que até hoje ainda não entendem
do Brasil conseguiu pelo menos um feito que deve- por que foram considerados, à época, elegíveis elou
remos considerar digno de nota: ela jamais permitiu não-elegíveis, porque, num repente, se viram diante
que o BB estivesse longe do noticiário da imprensa. de uma proposta, a de demissão voluntária, jamais
E isto que, em termos de publicidade e de mercado, ocorrida nesse mais de século de história da empre-
poderia orgulhar-nos a todos acaba §e'ndo, na ver- sa.
dade, motivo de deboche e escárnio, porque essa
permanência no noticiário é escandalosa, seja na
seção de economia dos jornais, seja na seção poli
ciaI.

Primeiro foi a forma fascista com que passa
ram a tratar o pessoal da casa, deslanchando, nos
idos de 1995, a mais virulenta campanha de terror
jamais vista na empresa, nem, de resto, no Brasil;
depois, o maior prejuízo de todos os tempos, não
apenas de um banco brasileiro, mas, possivelmente,
de qualquer banco, mundo afora: afinal, oito bilhões
de dólares é quantia bastante para fazer tremer
qualquer sistema financeiro, seja qual for o país.

Aqui, vale uma observação: na forma como fa
zem, por exemplo, o Ponto Frio e a Arapuã, ou seja,
de forma nada original, o Banco passou a definir me
tas, quotas para cada funcionário vender este ou
aquele produto, vez que intermediação financeira
mesmo, que é coisa boa, já não entra mais nos pia
nos de uma empresa que, quando administrada com
seriedade, é das mais importantes no Brasil. Pois é
de pasmar, Sr. Presidente: todas, absolutamente to
das as t:1uotas foram cumpridas, e mesmo assim o
Banco apresentou o maior prejuízo do mundo!

A empresa, por seus áulicos, deita falação e
busca explicações sociológicas, psicológicas e lógi
cas para o que se sucede. E isto é, de fato, neces
sário, porque aos novos - se podemos considerar
nova uma diretoria que já dirige a casa há mais de dois
anos -, dirigentes que, em vaidade, somente podem
perder para o Sr. Fernando Henrique, essa gente, de
posse do poder, recusa-se a admitir o que é mais que
claro para todo mundo: é um rotundo fracasso!

A nós, como, de resto, a cada cidadão deste
País, todos acostumados a ver no Banco do Brasil
aquela firmeza, aquela certeza de grandes avanços,
de grandes conquistas, a nós todos, repetimos, pas
ma ver como o Governo ainda permite que a maior
empresa financeira da América Latina siga sendo di
rigida de cabresto a rastro, sem que se adotem, de
pronto, as providências necessárias para impedir
seu já anunciado naufrágio.

Aí está o resultado de 1996. Mais uma vez, os
prejuízos beiram os oito bilhões de reais. As medi
das de contenção anunciadas nada mais foram se
não a demissão a toque de caixa de alguns milhares
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econômico, adotado na verdade contra a população Com esse perfil, o Brasil continua absoluto na
deste País. liderança do ranking da desigualdade de renda na

A primeira idéia que o Governo tenta passar é América Latina, mesmo na condição de beneficiário
a de que"A queda da inflação e a ampliação da dis- dos investimentos internacionais no continente. O in-
ponibilidade de crédito possibilitaram o aumento do dicador Hdistribuição de renda" somente apresenta
consumo por parte da população de renda mais bai- perfis positivos no Uruguai e Colômbia, onde os
xa, principalmente de bens duráveis". A segunda anos 90 superaram os anos 80, apresentando algu-
idéia diz que "A redução duradoura da inflação, so- ma melhoria. Este é o ponto de vista do estudo
mada ao crescimento econômico nos anos recentes, "Tendências Econômicas na América Latina ao final
resultou não só em aumento importante da massa do Século XX", elaborado em conjunto pela Comis-
de rendimentos do trabalho, mas também em melho- são Econômica para a América Latina (CEPAL);
ra significativa na distribuição da renda". Na terceira C0!1selho Regional de Economia do Rio de Janeiro
idéia, há uma conclusão de que as disparidades re- (CORECON); e Instituto Brasileiro de Geografia e
gionais foram reduzidas. São três afirmações, como Estatística (IBGE).
já disse, absurdamente falsas. O documento revela o agravamento dos dra-

Iogurte e aparelho de televisão são mercado- mas sociais latino-americanos nos anos 90, com o
rias que passaram a freqüentar o merchandising crescimento das taxas de desemprego aberto nas ci-
dos que cantam as proezas do plano de estabiliza- dades, superando amplamente os níveis de 1980.
ção. Pelo consumo das maravilhas da produção em Na Argentina, onde o receituário neoliberal está
escala industrial, afirmam que o povo brasileiro está mais avançado, o desemprego atinge os 20%, com
colhendo os frutos desse falso milagre. Seriam tais decréscimo na remuneração média real dos traba-
consumidores os que escaparam à sina da pobreza Ihadores ocupados. O Peru - de igual lavra - apre-
absoluta, que hoje atingiria "apenas" 30,4 milhões senta desempenho semelhante e segue a mesma
de brasileiros? trilha.

É a economista Sônia Rocha, do Instituto de E o Brasil deve adotar este rumo? Nele, prolife-
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, que avalia ram armadilhas como a do desemprego. Numa si-
como "preocupante" o fato de uma nação do porte tuação de taxa nula de produtividade, diz o estudo, o
do Brasil ter 20% de sua população vivendo em es- Produto Interno Bruto (PIB) dos países latino-ameri-
tado de penúria, sem a renda necessária para se ali- canos precisaria crescer pelo menos 2,1% ao ano,
mentar. Seu estudo, divulgado na revista Conjuntu- para segurar o aumento do desemprego nos próxi-
ra Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, afirma mos anos.
que, do total de despossuídos (os sem renda para Os economistas Ricardo Paes de Barros, Ro-
necessidades mínimas), 23,1 milhões se concen- sane Mendonça e Marcelo Neri (artigo de Fernando
tram nas cidades e grandes metrópoles e 7,3 milhõ- Dantas, Gazeta Mercantil, 24-2-97) consideram que
es estão "semeados" nos campos. o festejado aumento do consumo dos mais pobres

O Nordeste detém o primeiro lugar no ranking no Plano Real pode obscurecer o fato dramático: a
da pobreza, abrigando 13,5 milhões dos brasileiros distribuição da renda no Brasil continua péssima,
pobres. Isto, num ambiente que permitiu a esta re- possivelmente a pior do mundo. Para os três econo-
gião elevar sua participação no bolo da pobreza na- mistas, "O fim do imposto inflacionário e da indexa-
cional: subiu de 43,57% para 44,31%, entre 1993 e ção, que reduziam o poder de consumo dos mais
1995. A região Sudeste, a mais rica das cinco regiõ- pobres em relação aos mais ricos, é claramente in-
es do País, concentra dez milhões de miseráveis. suficiente para reverter a gritante desigualdade da
Um estudo da Confederação Nacional da Indústria - sociedade brasileira".
CNI, sobre o desempenho da economia e as diferen- Para Marcelo Nen, se for tomada a renda do
ças regionais no período 1985/1995 afirma que o trabalho como indicador, a melhora em termos de
Sudeste e o Sul detêm 78% do PIB do Brasil, e que distribuição depois do Plano Real é insuficiente para
61 % do ICMS vão para o Sudeste, que detém ainda compensar a enorme piora ocorrida nos anos ante-
63% dos postos de trabalho industriais. riores. A concentração de renda foi maior em 1996

Estamos, portanto, diante de uma política que do que em todo os períodos 1985/1992. A renda do
apresenta claros resultados: além de toda a gritante trabalho - diz este economista - mostra o aspecto
desigualdade inter-regional, distribui mais miséria mais estrutural da desigualdade: os ganhos do Pla-
com muita eficácia, eficiência e impacto. no Real foram modestos e devidos em boa parte aos



o Sr. José Maurício, 1º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Heráclito ForteS, tº
Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - pkla
ordem, concedo a palavra ao nobre Deputa.do João
Natal.

O SR. JOÃO NATAL (Bloco/PMD8 - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 'Presidente,
srªs e Srs. Deputados, todos sabem que represento
aqui a Região Centro-Oeste, especificamente o Es
tado de Goiás, Estado predestinado pela própria na
tureza, porque está situado na eqüidistância dos ex
tremos Norte Sul, Leste e Oeste do País, especifica
mente no coração do Brasil. E talvez por isso tam
bém temos o privilégio de abrigar em Goiás pessoas
de várias procedências: gaúchos, cariocas, paulis
tas, paranaenses, nordestinos e nortistas. Isso nos
permitiu fazer com que o Estado de Goiás realmente
oferecesse resposta rápida e eficiente para toda e
qualquer sorte de investimento que ali seja aplicado
na órbita pública e na órbita particular. Realmente,
estou sobremaneira feliz porque, no fim desta sema
na, depois do torvelinho dos acontecimentos desta
Casa, pude fazer um périplo pelos mais variados re
cantos do meu Estado, especificamente e com maior
ênfase na região sudoeste, divisa do Mato Grosso
com Goiás, no Município vizinho de Alto Araguaia,
onde pude reunir-me com lideranças oriundas de um
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aumentos do salário mínimo em um ambiente livre segmento de grande legitimidade junto à nossa so-
de corrosão inflacionária. ciedade, que são os sem-terra e os possuidores de

Segundo Ricardo Paes de Barros e Rosane pequenas áreas de terra. Em nome do Governo de
Mendonça, economistas do Ipea, mesmo nas faixas Goiás, fui levar as condições indispensáveis para
mais altas, a distribuição é reveladora: a camada que as terras férteis produzam mais e com maior efi-
dos 10% mais ricos no Brasil ganha mais de três ve- ciência e que as inférteis sejam transformadas em
zes o que os 10% mais ricos, que vêm em seguida, têrras férteis, tudo isso através de instrumentais que
recebem. É uma proporção superior à dos Estados facilitam o manejo e o amanho da terra. Pude, inobs-
Unidos da América, e bem maior do que a de outros tanta a minha limitação visual, sentir o calor e o en-
países latino-americanos, a exemplo da Argentina a tusiasmo de homens, mulheres e crianças, que exa-
México. "A quantidade de ricos no Nordeste é im- lavam pelos poros a alegria de quem começa a vis-
pressionante, e a desigualdade na região, bem pior lumbrar perspectivas válidas para uma vida mais
do que no resto do País". Além disso, noutro eixo, os digna, mais apropriada para os cristãos.
homens têm salários 42% maior do que as mulhe- Eu quis dividir e repartir com a Casa esta ale-
res. gria minha, porque espero que um dia toda e qual-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Presi- quer unidade da nossa Federação desfrute do privi-
dente Fernando Henrique agita io"gurtes e aparelhos légio que estou desfrutando agora. Há instantes falei
de TV, como se o grave cenário nacional fosse pro- com o Govemador Maguito Vilela, p~rabenizando-o

grama de auditório. A dura realidade que comento pelo trabalho que o Governo de Goiás, junto com a
hoje é irrefutável. A mensagem presidencial deturpa Emater e os Municípios, vem realizando em favor
a realidade. dos sem-terra e dos pequenos proprietários.

Era o que tinha a dizer. Era isso o que tinha a comunicar à Casa, Sr.
Presidente.

O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, temos cotidianamente de
nunciado o descaso do Governo FHC com o social.
O resultado da política intencional de privatização
dos setores sociais, pode ser notado nitidamente.

As universidades federais não têm verba para
funcionar. O Sindicato dos Trabalhadores em Edu
cação do Terceiro Grau do Estado do Maranhão
alerta que a Universidade Federal do Maranhão está
prestes a fechar as portas. Os serviços como água e
esgoto, energia elétrica, limpeza e conservação, cor
reios, publicações, informática, telecomunicações,
xerox, além dos benefícios como vale-transporte e
ticket-alimentação, estão com seus pagamentos
atrasados desde maio de 1996.

Caso o Governo Federal não repasse a verba
necessária, três milhões de reais, a UFMA periga fe
char as portas.

O mesmo quadro de abandono se dá no Hospi
tal Aldenova Belo. Esse hospital, único que atende
pacientes com câncer e outras doenças, está encer
rando o atendimento ao público devido a atraso de
25% dos repasses mensais desde maio de 96. O dé
ficit acumulado tem inviabilizado seu funcionamento.
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Além da falta de repasses, somam-se ao quadro de
abandono dos baixos salários pagos pelo Sistema
Único por Unidade de Serviço.

O abandono da saúde no meu Estado, o Mara
nhão, reflete o descaso do Governo FHC a nível na
cional. No ano de 1996, o valor investido por habi
tante pelo Ministério da Saúde caiu 7,6%. A dotação
orçamentária para Saúde caiu para R$14,1 bilhões.
Isso significa menos leitos nos hospitais, menos re
médio e mais brasileiros que morrem nos corredores
dos hospitais à procura de socorro. E a dotação or
çamentária para Educação e Cultura caiu de
16,55%, para 13,98% em relação ao ano de 1.995.

Exigimos que o Governo repasse as verbas ne
cessárias para garantir o pleno funcionamento des
sas instituições.

Gostaria que se registrassem nos Anais da
Casa documentos das entidades de classe da saúde
e da educação do MaranMo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
o ORADOR:

SINDICATO DOS TRABAU-lADORES EM EDUCAÇÃO
DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO

DO MARANHÃO

Aos Parlamentares Maranhenses (Deputados
Estaduais e Federais e Senadores)

À Governadora Roseana Sarney
Ao Ministro da Educação - Paulo Renato Souza
A Universidade Federal do Maranhão está

prestes a fechar as portas. Os serviços básicos
como água e esgoto, energia elétrica, limpeza e con
servação, correios, publicações, informática, teleco
municações, xerox, além dos benefícios como vale
transporte e ticket alimentação, estão com seus pa
gamentos atrasados desde o mês de maio de 1996.
O montante dessas dívidas equivale a R$
2.411.764,64, conforme quadro anexo.

Daí se pode ter uma idéia de como andam os
investimentos em pesquisa e extensão.

A direção da UFMA informa que as verbas re
passadas pelo Governo Federal, não são suficientes
para que ela funcione em sua plenitude. Desta forma
vemos que o Governo Brasileiro inviabiliza a educa
ção pública e gratuita de 3º Grau. Isto acarreta pre
juízos enormes à nossa nação e principalmente aos
menos favorecidos, que não têm condições de pagar
as altas mensalidades cobradas pelas universidades
particulares.

Diante do exposto, solicitamos a V. EX.a inter
ceder junto ao Governo Federal, para:

1} Repassar urgentemente os R$ 3.000.000,00
restantes da suplementação orçamentária da UFMA
para 1996, a fim de propiciar o pagamento das dívi
das do ano passado;

2} Garantir a aprovação de orçamentos' e re
passes de verbas necessárias ao pleno funciona
mento das universidades públicas brasileiras.

São Luís, 16 de janeiro de 1997. - Sued de
Castro e Silva.
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Exmo. Sr.
Deputado Federal Haroldo Freitas Pires de Sabóia
Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

São Luís, 20 de janeiro de 1997
Senhor Deputado:
O Hospital Aldenora Uelo, única instituição em

nosso Estado que atende pacientes com câncer e
outras patologias está encerrando o atendimento ao
público em decorrência de atraso de 25% dos repas
ses mensais, desde maio/96, até a presente data,
acumulando um déficit que inviabilizou o seu funcio
namento, sem falar nos baixos preços pagos pelo
Sistema Único de Saúde por Unidade de Serviço.

Como homem público e preocupado com a afli
ção dos nossos conterrâneos, solicito a V. Exª. que
interceda 'Jrgentemente junto ao Ministério da Saúde
no sentido de liberar os recursos necessários ao fun
cionamento do Hospital, fazendo com que retome o
atendimento ao público, especialmente as camadas
mais carentes de nossa população que recorrem
constantemente àquele Centro de Saúde na espe
rança de cura para suas enfermidades.

Certo de contar com Vossa atenção.
Cordialmente, Expedito Moraes.
O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. EXª a palavra.
O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, "Façam o que digo, mas não façam
o que faço". Esta frase resume a luta que se trava
na cidade de Macau, Estado do Rio Grande do Nor
te, onde está sendo construída a segunda fábrica de
barrilha do Brasil, cuja entrada em funcionamento é
prevista para 1998, com produção de 300 mil tonela~
das/ano, reduzindo em mais da metade o déficit bra
sileiro a importar.

O refrão citado aplica-se em razão de o grupo
Ansac (consórcio internacional de seis empresas),
com sede em Wyoming, Estados Unidos, estar pon
do em prática poderoso dumping para sufocar e
matar no nascedouro a fábrica potiguar Alcanorte.
Para melhor compreender a força da pressão exerci
da por aquele grupo, informo que o Brasil importa
atualmente barrilha por preço, em média, 30% supe
rior ao preço interno do produto nos Estados Unidos.

Os norte-americanos desde 1918 proibiram o
cartel e o dumping apenas no mercado interno. No
caso específico, fixaram a regra de que as seis em-

presas sócias da Ansac têm que vender os seus
produtos no mercado americano diretamente aos
consumidores, com ampla competição. Entretanto,
no mercado externo, a Ansac, cartel formado por
seis empresas, está liberada para atuar. Em resumo:
o cartel é proibido no mercado interno, mas livre
para operar no mercado internacional. Daí por que
usei o refrão, Sr. Presidente: "Façam o que digo,
mas não façam o que faço."

No Rio Grande do Norte há atualmente um
grande debate em tomo do assunto, que não se vin
cula apenas ao Estado, mas diz respeito à própria
correção do déficit da balança comercial brasileira,
pois na medida em que está sendo construída uma
fábrica de barrilha naquele Estado, que terá produ
ção anual superior a 300 mil toneladas, haverá me
nos um item nas nossas importações, fator que cola
bora com os propósitos do Plano Real. Entretanto,
Sr. Presidente, caso seja vitorioso esse dumping
que nos está sendo imposto - aliás, já houve prática
semelhante na Argentina, que pretendia ter uma fá
brica na Patagônia, e na Arábia Saudita, mas todas
sucumbiram, -, teremos grande prejuízo não apenas
para a cidade de Macau e para o meu Estado, mas
para todo o País, na medida em que levará à morte
empreendimento industrial da maior importância.

Daí por que, Sr. Presidente, o objetivo de meu
discurso, além de trazer à Casa o conhecimento
desses fatos, é fazer um apelo para que urgente
mente a Secretaria de Comércio Exterior do Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo decida
sobre a representação que fez àquele Ministério a
Companhia Nacional de Álcalis, sócia majoritária do
empreendimento a ser realizado no Rio Grande do
Norte.

É preciso que se implantem as práticas da reci
procidade intemacional no sentido de punir e sancio
nar aqueles que adotam, como no caso específico,
dumping para sufocar um concorrente no âmbito
extemo.

Sr. Presidente, oportunamente pedirei, pela via
regimental, informações ao Ministério da Fazenda
sobre os critérios que levaram à cobrança zero ou
quase zero do imposto de importação da barrilha.
Esse fator é igualmente danoso, sobretudo se com
parado às práticas internacionais que prejudicam
nosso comércio nas áreas de suco de laranja, têx
teis e calçados.

Sr. Presidente, acredito que o fato descrito seja
uma exceção nas relações comerciais entre Brasil e
Estados Unidos. A regra tem sido a reciprocidade,
de maneira a fortalecer os laços de cooperação. Po-
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rém, como norte-rio-grandense, não me posso calar, quando disseram que não pagariam o décimo tercei-
em defesa da cidade de Macau, sua população e ro, nós, da categoria dos ferroviários, paramos tudo,
seus jovens,.cujo grande sonho é ter a Alcanorte e, como pararam também os companheiros metroviá-
c?m ela, mais empregos, impostos e bem-estar so- rios. Aí,. começaram logo a arrumar dinheiro para
clal. nos pagar. Mas os companheiros médicos e as com-

Deixo registrada nesta oportunidade, Sr. Presi- panheiras enfermeiras tiveram grande dificuldade, e
dente, para encerrar, a luta, na Assembléia Legislati- até hoje não~ receberam o décimo terceiro salário.
va do Rio Grande do Norte, do Deputado Robson Espero que o Governo do Estado consiga re-
Faria, que traz permanentemente o tema à, discus- solver a. questão. Queremos sediar as Olimpíadas
são, bem como da nossa bancada no Senado da de 2004, mas como, se o Govemo não paga nem o
República, que vem, inclusive, tendo entendimento décimo terceiro salário? Como vamos ter as Olim-
direto com o Presidente da República, para encon- píadas de 2004 no Rio de Janeiro se não conse-
trar solução para o problema. guem nem pagar o elementar, o décimo terceiro sa-

Era o que tinha a dizer. lário dos funcionários? Digo isso a quem apóia as
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, Olimpíadas de 2004 no Rio de Janeiro, pois há

peço a palavra pela ordem. questões principais que têm de ser solucionadas, Sr:
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _. Tem Presidente, como a questão salarial dos médicos,

V. EXª a palavra. das enfermeiras, dos atendentes.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pella or- Esperamos que o Governo do Estado resolva a

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs situaçãoe faça com que o Governo Fernando Henri-
e Srs. Deputados, venho à tribuna para dizer que os que Cardoso mande verbas para nosso Estado a fim
trabalhadores rodoviários do Rio de Janeiro estão de resolver a situação salarial dos funcionários.
em plena negociação por melhoria salarial. Tive o Por isso, reafirmo a necessidade de amanhã
prazer de visitar várias garagens e verificar a situa- os trabalhadores do Rio de Janeiro engrossarem o
ção por que esses trabalhadores hoje passam. movimento dos rodoviários, o que é extremamente

Amanhã, dia 26, iremos fazer uma grande pas- importante, já que esse nãq é um movimento da ca-
seata no Rio de Janeiro, com a.- presença de todos tegoria rodoviária, mas de ~odas as categorias que
os trabalhadores rodoviários, no sentido de reivindi- hoje estão sofrendo com a questão da aposentado-
car melhores condições salariais e de trabalho. Na ria especial.
quinta-feira passada, no Sindicato dos Trabalhado- Vários companheiros com 15, 16, 18 e 20 anos
res Rodoviários do Rio de Janeiro, juntamente com de trabalho acham que vão ter aposentadoria espe-
os sindicatos dos ferroviários - que é a minha cate- cial, mas se enganam. Basta olharmos a última por-
goria -, dos portuários e dos metalúrgicos,foi discu- taria, que restringe isso cada vez mais. Como fica a
tida a situação da aposentadoria especial, e hoje, situação do metalúrgico? Vai ter de trabalhar até 65
baseados numa portaria, vários companheiros que anos ou contribuir por 35 (inos com a Previdência?
trabalham em área insalubre foram requerer sua Como ficará o motorista de ônibus, com problema de
aposentadoria especial. Amanhã, várias dessas Cí3,- coluna, se tiver de trabalhar até 65 anos de idade?
tegorias vão estar engrossando a passeata dos O mesmo ocorre em várias categorias. Estamos
companheiros rodoviários, durante a qual vamos rei- aqui para exigir uma mudança na Previdência Social
vindicar que essa portaria seja estendida no slentido mas no sentido de apoio aos trabalhadores que não
de que tenhamos condições de ter novamentE~ apo- têm aposentadoria especial e deveriam ter.
sentadorias especiais para aqueles companheiros Tem de acabar, sim, aaposentadoria de meia
que trabalham em área insalubre. dúzia que se aposentam com dois ou três anos de

Sr. Presidente, não poderia deixar de vir aqui trabalho, enquanto os operários têm de continua.'
novamente também para reclamar do Governo do trabalhando e se sacrificanc~o cada vez mais.
Estado do Rio de Janeiro, porque o maior hospital Era o que tinha a dizer.
daquela cidade está parado, pois os funcionários pú- O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
blicos estaduais até hoje não receberam o décimo peço a palavra pela ordem.
terceiro salário. Por isso, os funcionários de vários O SR. PRESIDENTE .(Heráclito Fôrtes) - Tmn
hospitais do Rio de Janeiro entraram em greve. Es- V. Exª a palavra.
pero que o problema do salário dos funcionários do O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pela or-
Estado do Rio de Janeiro seja resolvido, porque demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sl!s
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e Srs. Deputados, quero, nesta tarde, falar da esca- Carlos Magalhães pelo jornal. O Senador disse que
lada de autoritarismo existente em nosso País. Lem- estava mandando uma carta para o Govemador do
bro-me de outubro de 1979, ainda num processo de Distrito Federal, só que antes publicara seu teor no
transição, quando presidia o Congresso Nacional o jomal. Isso é um desrespeito ao governo democráti-
então Senador Jarbas Passarinhol por ocasião da co e popular constituído no Distrito Federal.
votação da Lei de Política Salarial, que passava a Já conversei com o Governador. Vamos ajudar
reajustar os salários semestralmente. Naquela épo- nas manifestações pacíficas, até porque o trabalha-
ca, tínhamos as galerias do plenário sem vidraça; o dor que se desloca para a Capital da República age
Congresso não estava transformado neste aquário, de maneira ordeira e pacífica, e a Polícia do Distrito
e suas galerias e corredores estavam tomados por Federal não será usada em hipótese nenhuma para
populares, trabalhadores e lideranças sindicais, reprimir as manifestações no âmbito do Congresso
como o companheiro Lula, que naquele instante Nacional.
despontava como a grande liderança do movimento Este não é o território do Sr. Antônio Carlos
sindical brasileiro. Magalhães, aqui é o Distrito Federal, a Capital da

Lembro-me do processo e da luta por eleições República, onde primamos pela democracia, pelo di-
diretas no Brasil, quando houve a decretação do es- reito, pelo respeito à Constituição. É inaceitável essa
tado de emergência, abrangendo o Distrito Federal e medida do Senador Antonio Carlos Magalhães de
alguns Municípios do Estado de Goiás e Minas Ge- querer cercear o direito líquido e certo da população
rais. O general Newton Cruz comandava a repres- de se manifestar na rampa do Congresso Nacional,
são nesta Capital da República, de chicote em pu- até porque essas manifestações acontecem desde o
nho, batendo nos carros e em quem mais apareces- tempo da ditadura - era esse o local onde nos refu-
se na sua frente. Recordo-me, igualmente, do Depu- giávamos dos gorilas que comandavam a repressão
tado Aldo Arantes, um dos que foi desrespeitado por no Brasil.
aquele general. Não vamos aceitar, de maneira nenhuma, que

Naquele instante, o local em que a população o Sr. Antonio Carlos Magalhães venha proibir as ma-
se refugiava da ditadura era exatamente o gramado nifestações na rampa do Congresso Nacional. E
do Congresso Nacional - justamente sua rampa - apelo à Mesa da Câmara dos Deputados no sentido
de onde a população do Distrito Federal e do Brasil de que também se posicione a respeito do assunto.
acompanhava o processo de discussão das eleições Se o Parlamento brasileiro não respeitar as manifes-
diretas. tações democráticas, direito do povo onde esse

Agora, para minha surpresa, no momento que povo poderá se manifestar senão na rampa.do nos-
estamos vivendo - dizem - numa democracia o que so Congresso Nacional? Fica registrado meu repú-
estamos acompanhando? Neste instante exatamen- dio a essa atitude do Senador Antonio Carlos Maga-
te quando o País consolida-se no processo demo- Ihães e uma cobrança à Mesa da Câmara dos Depu-
crático, aparece o Presidente do Congresso Nacio- tados para que se posicione a respeito desse ato in-
nal, o Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães, proi- digno de proibir as manifestações na rampa do Con-
bindo qualquer tipo de manifestação neste gramado. gresso Nacional.
Acho que S. EXª. está pensando que o Congresso, Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
por mais respeito que eu tenha pelo Estado da Ba- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O as-
hia, é um quintal, uma extensão do seu curral eleito- sunto será levado à Mesa, nobre Deputado.
ral. Isso não vamos permitir. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

No Distrito Federal há govemo instituído, de- dente, peço a palavra péla ordem.
mocraticamente eleito, que não vai usar a Polícia Mi- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Iitar e a Polícia Civil para reprimir trabalhadores que V. Exª. a palavra
comparecerem a manifestações justas, corretas e O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
democráticas na rampa do Congresso Nacional. O Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Senador demonstrou o quanto não respeita os Po- te, srªs. e Srs. Deputados, na semana passada vo-
deres constituídos. Temos um Govemador democra- famos, pela segunda vez, o projeto que altera a con-
ticnmente eleito no Distrito Federal. travenção penal para o porte de arma, com a penali-

Acompanhava o Govemador Cristovam Suar- zação e, portanto, a incriminação.
Que para um seminário em Vitória quando S. EXª. to- Esse projeto foi exaustivamente discutido na
m,-\16 conhecimento das medidas do Senador Antonio Câmara. No Senado estabeleceu-se novas condiçõ-



VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeiâa - PPB;' Elton Rohnelt - PFL;
Francisco Rodrigues - PPB; Luciano Castro 
PSDB; Luis Barbosa - PPB; Moisés Lipnik - PTB;
Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.
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es para o chamado desarmamento e para quais pes- Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Líderes
soas poderia ser autorizado o porte de arma. desta Casa aquele~ que negociaram o projeto do

Essa matéria foi amplamente discutida por to- porte de arma: V. EXªs não valem nada, não têm
das as lideranças, sendo que nenhuma Liderança do condições de ,negociar, porque o ·rei todo-podero-
Governo falou em vetar esse ou aquele artigo. De so· veta o que quer e o que bem entende.
repente, o todo-poderoso Presidente da República, E o pior de tudo é que na quinta-feira, ouvi um
ignorando todos os acordos feitos na Câmara ano zunzunzu.m de que seria vetado aquele artigo. Pro-
Senado no dia imediato à aprovação da lei e s~rn purei algumas Lideranças de partidos que apoiam o
qualquer tipo de negociação, simplesmente veta, por Governo e todos estranharam porque não sabiam do
exemplo, o direito de os policiais civis federais, os ~eto, nem do por quê. O Presidente faz pouco caso
oficiais das Forças Armadas, os policiais auxiliares e dos Parlamentares e também de seus Líderes.
os Srs. Congressistas portarem arma. Tudo is~o " Acho que isso não pode acontecer, Sr. Presi-
está vetado por uma simples vontade do rei todo-po~ dente. Na próxima reunião do Congresso, vamos lu-
deroso tar para que esse veto venha a ser votado de forma

Que tipo de negociação levou o Presidente a prioritária e derrubado, porque um policial civil ou mi-
vetar essa ou aquela condição? Se entende S. Exª. litar não podem ter vetado seu direito ao porte de
que algumas pessoas listadas a terem direito ao por- arma, e nós Congressistas, que fomos atingidos na
te de arma não poderiam tê-lo, deveria ter negocia- verdade somos uns bananas, porque não fazemos
do com suas Lideranças para estabelecer quais des- nada, aceitamos tudo calados, quietos sem tentar-
sas pessoas deveriam ser excluídas do projeto. S. mos uma cobrança.
EXª. não deveria simplesmente acolher todas as pro- Tive o cuidado, Sr. Presidente de não manifes-
postas para vetá-Ias posteriormente. tar na abertura da sessão de hoje por esperar que

Quero saber qual Parlamentar, ao andar em. alguém fizesse isso, mas até agora ninguém se ma-
campanha eleitoral pelo interior do seu Estado, no nifestou porque lamentavelmente nós Parlamenta-
ano que vem poderá fazê-lo sem estar armado. É res estamos vivendo um período de exceção dentro
natural que o Parlamentar ande armado, mas, se o da democracia entre aspas. O Poder Executivo
fizer, cometerá crime. Agora não existem mais exce- pode tudo, faz o que quer e o que bem entende, e
ções e qualquer Parlamentar poderá ser punido pelo os Srs. Parlamentares, que hoje estão aniquilados
porte de arma. em posição subaltema serão achincalhados ao an-

Que brincadeira é essa? O que pensa o Presi- dar nas praças, nas ruas de suas cidades, porque
dente da República? Que nós não somos nada e até não tem mais nenhum poder. O poder é só do Exe-
tem razão, porque nosso poder de reação é total- cutivo. Nós Parlamentares não vaJemos nada infeliz-
mente inócuo, mas S. EXª. não poderia simplesmen~ mente nos calamos, ficamos quietos. Parece que
te vetar o direito ao porte de arma sem pelo menos nada nos está acontecendo, que é no prédio vizi-
discutir com as Lideranças desta Casa. nho, não no Congresso Nacional, na Câmara dos

O que somos aqui? Nada? Isso já foi discutido Deputados. Todos nos calamos, aceitamos, nos
uma vez pela Câmara, uma vez pelo Senado voltou c~rvamos, nos aquietamos e na verda?e acabamos
à Câmara e por sugestão do Ministro da Justiça o virando lamentavelmente - com respeito a algumas
Presidente vetou o direito ao porte de arma a pes- poucas exceções - cacho de bananas.
soas que efetivamente precisam: policiais civis e mi- . O Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presiden-
litares. Entre as pessoas listadas, nós, Congressis- te, deixa a cadeira da presidência, que é
tas, podíamos ter o porte de arma. Hoje, não pode~ ocupada pelo Sr. Michel Temer, presidente.
mos mais, porque S. EXª. vetou e a grande maioria
dos Parlamentares nem se deu conta que o Presi
dente fez isso. É pouco caso para com esta Casa.

S. Exª através das medidas provisórias, cujo
requisito básico é a urgência e a relevância, faz o
que quer e bem entende. Como pode uma medida
provisória ser taxada de urgente e editada pela 10ª,.
15ª, 20ª vez? A urgência era apenas para a primeira
vez ou será que é ad etemum, ad infinitum? Mas
nós não fazemos nada e ficamos quietos.
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Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Gervásio Oliveira 
PSB; Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PPB; Antônio Brasil - Bloco 
PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Geraldo Pastana - PT; Gerson Peres - PPB;
Giovani Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - PTB; José
Priante - Bloco - PMDB; Mário Martins - Bloco 
PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Olavio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha - PT; Raimundo Santos - PFL;
Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Átila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribei
ro - PFL; João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB;
Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavo Pires - Bloco - PMDB; Expedito Júnior - PL;
Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby - Oscar
Andrade - Bloco - PMDB; Silverani Sa.ntos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Chi
cão Brigido - Bloco - PMDB; João Maia - PFL; Os
mir Lima - PFL; Regina Lino - Bloco - PMDB; Roni
von Santiago - PFL; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB;' 00
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Paulo
Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão
Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa

quim Araújo - PFL; César Bandeira - PFL;Costa
Ferreira - PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Mou
ra - PFL; Haroldo Sabóia - PT; Jayme Santana 
PSDB; Magno Bacelar - PFL; Mauro Fecury - PFL;
Nan souza - Bloco - PSL; Neiva Moreira - PDT; Pe
dro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco 
PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio

Balhmann - PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Ar
non Bezerra - PSDB; Edson Ql,Jeiroz - PPB; Ed-

son Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonza
ga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - PCdoB;
José Unhares - PPB; José Pimentel- PT; Leônidas
Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim
Bloco - PMDB; Raimundo Gomes de Matos 
PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 

PPB; B. Sa - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; Heraclito Fortes - PFL; João Henri
que - Bloco - PMDB; Júlio Cesar - PFL; Mussa De
mes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 

PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
Ibere Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB; Ney
Lopes- PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto

- PFL; Armando Abílio Neto - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire
- Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco 
PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco - PMDB; Ricardo Rique - Bloco 
PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonza
ga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio
Oliveira - PFL; João Colaço - PSB; José'Chaves -

·Bloco - PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça
·Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça
Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho 
PFL; Pedro Corrêa - PPB; Ricardo Heráclio - PSB;
Roberto Fontf:!s - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sér-

·gio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Sílvio
Pessoa - Bloco - PMDB; Vicente André Gomes 

.. PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz 
PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonõ 
PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Olavo Calheiros 
Bloco - PMDB; Talvane Albuquerque - PFL.
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Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - PST;
Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB;
José Teles - PPB; Marcelo Déda - PT; Pedro Vala
dares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbert
Martins - Bloco - PMDB; Coriolano Sales - PDT;
Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - PL;
Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco
- PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes
- PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro...., PFL; Ja-
ques Vagner - PT; João Almeida - Bloco - PMDB'
João Carlos Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jo~
nival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José
Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto 
PFL; Luis Eduardo - PFL; Luiz Alberto - PT; Luiz
Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro
PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
Bloco - PMDB; Pedro Jrujo - Bloco - PMDB; Prisco
Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - Blóco - PMDB; Ursicino
Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio de Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta'""" PL; Genésio Bernardino -·Bloco - PMDB'
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu~
nha -PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPB;lsrael Pinheiro
- PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Darc - PT; João
Fassarella - PT; João Magalhães ~ Bloco - PMDB;
José Rezende - PPB; José Santana de Vasconcel
los - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone 
PTB; Márcio Reinaldo Moreira ... PPB; Marcos Lima
- Bloco - PMDB; Maria Elvira - BlocO - PMDB; Ma
rio de Oliveira - -PPB; Mauro Lopes - Bloco 
PMDB;-Narcio Rodrigues -PSDB;-Neif Jabur- PPB;
Nilmário Miranda - PT; Octávio Elísio - PSDB; Odel
mo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo
Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon
Rodrigues - PTB; Raul Belem - PFL; Roberto Brant
- PSDB; Romel Anízio - PPB;Ronaldo Perim - Blo
co - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe 
Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio

Naya - PPB; Silas Brasileiro - -Bloco - PMDB; Sílvio
Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittório Medioli
- PSDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire Re
zende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos San
tana - PT; Cidinha Campos - PDT; Eurico Miranda 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- PTB; Fernando Lopes - PDT; Flávio Palmier da
Veiga - PSDB; Franciso Silva - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson - PPB;
José Carlos Coutinho - PFL; José Carlos Lacerda
- PSDB; José Egydio - PL; José Maurício - PDT;
Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Lind
berg Farias - PCdoB; Marcia Cíbílis Viana - PDT'
Maria da Conceição Tavares - PT; Milton Temer ~
PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco 
PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Paulo
Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto
Jefferson - PTB; Robson Romero - PSDB; Ronal
do Santos - PSB; Ruben Medina - PFL; Sérgio
Arouca - PPB; Simão Sessim - PSDB; Vanessa Fe
Iippe-PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PcdoB; Almino
Affonso - PSDB; Dalila Figueiredo - PSDB; Luiz
Eduardo Greenhalgh - PT; Michel Temer - Bloco 
PMDB.

Santa Catarina

Dércio Knop'" PDT; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; Paulo Paim - PT; Val
deci Oliveira - PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 327 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
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passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 1-C, DE 1995
(Do Sr. Mendonça Filho e outros)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 1
B, de 1995, que dá nova redação ao pará
grafo 5º do art. 14, ao caput do art. 28, ao
inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e
ao art. 82 da Constituição Federal;. tendo
parecer da Comissão Especial pela apro
vação, contra os votos dos Srs. Deputados
Miguel Rossetto, José Genoíno e Adhemar
de Barros Filho (Relator: Sr. Vic Pires
Franco).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento do seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos a V. EXª, nos termos do art. 177

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
adiamento da discussão da Proposta da Emenda à
Constituição nº 1-C, de 1995, por dez sessões.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. 
Deputado José Machado, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como Votam os Srs. Líderes?

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno, considerando que esse assunto já foi bastan
te discutido e votado em primeiro turno, recomenda
aos partidos da base'do Governo que votem não ao
requerimento, para que a emenda seja votada hoje,
em segundo turno.

A Liderança do .Governo, recomenda o. voto
"não" ao requerimento. .

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr." Presidente, a forma como se
votou em primeiro tl,lrno a PEC, que ora se encontra
sobre a mesa, foi marcada pelo atropelo' e pelas
mais variadas pressões sobre os Parlamentares.
Além da questão em si tratada pela emenda; perce
b... :nos hoje que a redação com a qual ela se encon
tra vazada está repleta de incongruências, de defei
tos que merecem...

O SR. PRESIDENTE (MictJel Temer) - Como
vota o requerimento, Sr. Deputado?

O SR. MARCELO DÉDA - Vou encaminhar,
Sr. Presidente.

Como dizia, Sr. Presidente, no minuto regimen
tal que me cabe, a emenda tem uma série de incon
gruências e de defeitos de redação que exigem da
Casa, neste segundo tumo, discussão mais detida
para viabilizar uma redação que pelo menos salve o
texto dos defeitos que tem.

O PT encaminha "sim", pela aprovação do re
querimento.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em
vista tratar-se de uma votação em segundo turno de
emenda constitucional, objeto de profunda análise
pela Casa, de discussões públicas, sensibilizando a
cidadania e em sintonia com o sentimento do povo
brasileiro, nós queremos votar e, portanto, somos
contra.

O PMDB encaminha contra o requerimento.
O SR. ELTON ROHNElT (PFL - RR. Sem re

visão do orador.) - O PFL recomenda o voto "não"
ao requerimento.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - O PPB recomenda o voto "não",
Sr. Presidente,

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto contra o requerimento apresentado
pelo PT.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não", contra o requerimento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, consideramos
da maior relevância o requerimento ora proposto.
Essa questão foi discutida inclusive com os partidos
de Oposição, na tentativa de encaminhar destaque
de votação em separado, o que tem gerado' certa
controvérsia.

Portanto, o ~diamento da votação deverá levar
em conta a necessidade do amadurecimento desse
debate, de ampliar o processo democrático da vota
ção de uma emenda que muda a estrutura do poder
político no nosso País.'

Por isso, Sr. Presidente, o PCdoB pede aos
Srs. Parlamentares que sejam favoráveis ao adia
mento da votação da matéria.

O SR. SílVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é importante que o
requerimento seja aprovado, porque não há prece
dente na legislação pátria, no Direito Eleitoral brasi-
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leiro, de uma modificação como essa que se preten- Parlamentares que queriam votar de acordo com sua
de, já aprovada no primeiro turno, é verdade, mas consciência, colocando aqui Govemadores e Prefeitos,
são públicas e notórias as razões pelas quais ocor- que gastaram o dinheiro público par vir pressionar os
reu a aprovação. Parlamentares para garantir a reeleição, e empresá-

É importante que ao Congresso Nacional, so- rios, que aqui estavam cobrando de Deputados a con-
bretudo à Câmara dos Deputados, sejam deferidos ta do financiamento de campanhas anteriores.
os momentos necessários para as reflexões impres- Houve uma pressão absurda, realizada pela
cindíveis a modificações tão profundas, como a de própria mídia, sobre o Congresso Nacional pela
uma emenda constitucional desse jaez, que altera aprovação dessa emenda.
toda a tradição pátria no que diz respeito ao proces- Essa truculência pós-moderna feriu de morte a
so eleitoral. democracia brasileira. O Poder Legislativo foi trans-

Eis a razão pela qual o PDT vota a favor do re- formado num mero apêndice do Executivo, num ór-
querimento. gão homologatório das decisões tomadas na ante-

O PDT vota "sim". sala do Palácio do Planalto.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Femando Henrique Cardoso é hoje o gover-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mantemos nante que na história do País mais concentrou pode-
a posição do ilustre Vice-Líder Elton Rohnelt. A data res. Transformou-se num verdadeiro déspota, trans-
para votação dessa matéria foi devidamene marca- formou o princípio da independência entre os Pode-
da e o prazo regimental, totalmente vencido. V. Exª res em uma mínima filigrana jurídica.
tem mantido, como em toda a sua administração re- Hoje, temos um Presidente com elevada con-
cente, a isenção necessária para que a instituição centração de poderes, que governa através de medi-
funcione bem, e, portanto, não vemos nenhum moti- das provisórias ou por uma espécie de autoritarismo
vo para que a matéria não seja votada nesta tarde. ilustrado. Mas, não obstante tudo isso, se utilizou da

Dessa forma, Sr. Presidente, o Partido da mistificação para tentar convencer a população de
Frente Liberal recomenda o voto "não" ao requeri- que o único caminho é a manutenção do atual Presi-
mento. dente da República. Por essa mistificação, o Brasil

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou sem Fernando Henrique será o caos. Ele próprio ca-
submeter o requerimento à votação. racterizou essa colocação quando disse o seguinte:

quem, senão eu, pode garantir que o País continue
Os Srs. Deputados que o aprovam permane- no caminho certo?

çam como se encontram. (Pausa.) A propaganda que o PFL e o PSDB fizeram na
REJEITADO. televisão lembrava os tempos do Brasil grande, do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora- MBrasil ame-o ou deixe-oM. Quantos de nós não che-

dores inscritos para discutir a matéria. garam a pensar que em algum momento ai se diria:
Concedo a palavra, para encaminhar contraria- Femando Henrique ame-o ou deixe-o, como sendo

mente, ao Deputado Humberto Costa. praticamente a única alternativa para este País e
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem para o seu povo?

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- Alguns vão dizer que o Presidente tem apoio
putados, essa emenda, em votação em segundo tur- popular e, por isso, a emenda deve ser aprovada.
no, na verdade, representa o maior retrocesso políti- Mas nos tempos da ditadura o Presidente Médici ti-
co da democracia brasileira desde o processo de nha apoio popular. Isso é suficiente para rasgar a
restabelecimento da normalidade democrática. Constituição, para mudar as regras do jogo, para tor-

O Presidente da República, por métodos abo- nar o nosso País uma oligarquia vertical, de cima
mináveis, submeteu o Congresso ao seu desígnio para baixo, do Palácio do Planalto à menor Prefeitu-
de permanecer mais quatro anos à frente do Gover- ra que temos?
no Federal, utilizando-se, por exemplo, da temura, Eles dizem que a esquerda não tem projeto.
oferecendo aos Parlamentares cargos no Govemo, Mas qual é o projeto do Presidente Fernando Henri-
fazendo promessas de apoio político, liberando ver- que? Há dois anos S. ExA apenas colhe os louros da
bas para realização de obras. Se essa emenda não estabilidade econômica. Qual sua proposta para
fosse votada agora, talvez o déficit público brasileiro acabar com a fome, com a concentração de terra e
chegasse à estratosfera. Por outro lado, utilizou o com o desemprego? Qual sua proposta para garantir
chicote para tentar retirar a independência daqueles políticas sociais para o Brasil?
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Sr. Presidente, a esquerda pode não ter proje- dato de quatro anos. É a avaliação do povo sobre
to, mas o deste Governo é apenas aprofundar a gra- aquele governante: se procedeu corretamente, se
vidade das desigualdades sociais em nosso País. sua administração foi boa ou ruim. Em 3 de outubro

Por essa razão, entendemos ser fundamental de 1998, nesse desfecho, é que iremos verificar
que esta Casa faça hoje o que não fez 'ho primeiro isso. Então o atual Presidente poderá novamente
turno: impedir que haja uma absoluta oligarquização candidatar-se a Presidente da república.
deste País. O Governador do meu Estado, Antônio Britto,

Imaginem o que ocorrerá nas cidades do inte- poderá ser candidato à reeleição ou não. As circuns-
rior, onde muitas vezes só há feira quando a Prefei- tâncias é que determinarão.
tura paga o salário dos servidores. Imaginem o enor- Hoje estamos apenas atualizando a Constitui-
me poder que terão um Prefeito e um Governador ção brasileira a fim de permitir que um bom gover-
para garantir sua reeleição. nante, seja Presidente. Governador ou Prefeito pos-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, precisa- sa, ao final do mandato, submeter-se ao veredito po-
mos pensar no futuro do Brasil, que é a liberdade e pular, sendo aprovado para mais um mandato -
a democracia. Essa emenda é negação da liberdade apenas um -, conforme escrito na emenda constitu-
e da democracia, é a oligarquização do poder, é a cional.
garantia do atendimento dos interesses continuistas Era o que tinha a dizer.
do Sr. Presidente da República. Por isso, devemos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
votar contra a emenda. lar contra a emenda, concedo a palavra ao Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- do Aldo Arantes.
do a palavra ao Deputado Adroaldo Streck para falar O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
a favor da emenda. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-

o SR. ADROALDO STRECK -(PSDB - RS. dos, o PCdoB tem manifestado, reiteradas vezes,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. sua posição contrária à emenda da reeleição. So-
Deputados, ouvi atentamente o orador que me ante- mos contra a reeleição porque a consideramos uma
cedeu e faço aqui algumas correções. O atual Go- medida casuística.
vemo é o que menos editou medidas provisórias. O Vemos o Sr. Presidente e seus defensores
atual Governo tem reeditado medidas provisórias, o nesta Casa legislando para a continuidade do man-
que é diferente. dato do atual Presidente da República. Mas não

O orador falou também que os militares não apenas por esta razão. A reeleição irá assegurar a
trataram de instituir a reeleição. É cômico o que o continuidade do projeto neoliberal que golpeia os di-
representante do PT acabou de dizer. Os militares, reitos dos trabalhadores e a soberania nacionaL
por acaso, tinham necessidade de promover reelei- Mas a razão principal e decisiva que leva o
ção? Eles podiam muito mais do que isso. Eles no- PCdoB a ser contra a reeleição é o fato de, nas
meavam quem bem entendessem, algum general condições concretas do Brasil, muito ao contrário de
era escolhido para dar prosseguimento à chamada demonstrar o aperfeiçoamento da democracia, rep-
revolução redentora de 1964. resenta o acentuado caráter autoritário do Estado

A Oposição dá excessiva importância à emen- brasileiro.
da da reeleição, porque permite, inclusive ao atual Muitos que estão no PSDB, que lutaram e criti-
ocupante do Palácio do Planalto, uma nova candida- caram o caráter imperial da Presidência da Repúbli-
tura. Esse é o grande problema da Oposição. Mas, a ca e quando da Constituinte discutiram a necessida-
rigor, essa emenda da reeleição compõe uma elen- de de implantação de um novo sistema político no
co de reformas políticas pelas quais espera o País. Brasil, hoje estranhamente mudaram suas posições.

Essa emenda, que hoje finalmente decidiremos Mantemos nossa posição. O Estado brasileiro
para que esta Casa possa efetivamente começar a é autoritário. Não há que se falar, em tese, sobre
votar as reformas, dará ao Presidente, aos Governa- reeleição. Essa é discutida nas condições concretas
dores e aos Prefeitos a possibilidade de novamente do Brasil, um Brasil que tem Poder Executivo impe-
serem candidatos. Mas se não tiverem exercido um rial, um Presidente da República que controla o di-
mandato de acordo com as aspirações populares, nheiro através do Banco Central, tem as chaves do
d0 nada adiantará. dinheiro público, o controle das Forças Armadas e

A possibilidade da reeleição não significa pror- retira poderes do Legislativo editando mais de 1.200
roga.ção de mandato nem concessão de novo man- medidas provisórias. Fernando Henrique Cardoso é
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O campeão na edição e reedição de medidas provi- do a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, que falará
sórias. a favor.

Mas não é só isso. Agora, em face da decisão O SR. ARTHUR VIRGíuo (PSDB - AM) - Sr.
do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Re- Presidente, srªs e Srs. Deputados, entre a aprova-
pública faz declarações acintosas à autonomia da- ção da emenda que estabelece o princípio da reelei-
quela Corte e faz ingerência aberta ao funcionamen- ção e a votação de hoje, ocorreram alguns fatos
to desta Casa, adota a política do "é dando que se bastante elucidativos do caráter das coisas.
recebe". No início das discussões sobre este tema, que

Nesse sentido não se pode falar que a reelei- é de enorme relevância para a História que vamos
ção venha a representar o aperfeiçoamento da de- escrever neste País, houve uma tentativa de por em
mocracia. Muito ao contrário: a reeleição representa dúvida o que seria ético ou o que, porventura, aético
aumento de poderes nas mãos do Presidente da Re- pudesse ser. E a conclusão a que se chega hoje é
pública. que pode estar havendo até um sentimento tático

Recentemente, os Presidentes dos Tribunais nas respeitáveis figuras da Oposição, que comba-
de Justiça assinaram a Carta de Macapá a fim de tem a idéia da reeleição. Mas elas próprias, e até
demonstrar ao povo brasileiro o risco da excessiva elas, abandonam a preocupação com o ético; sabem
concentraçãq de poderes no Brasil. que não se trata de nada pouco ético, aético ou anti-

Sr. Presidente, penso que matéria de tal rele- ético. Cito alguns exemplos que são ilustres até,
vância deve ser, no mínimo, submetida a um plebi- como o que envolve essa figura corajosa, que é o
scito ou a um referendo. O Governo fez demagogia ex-Prefeito e ex-Governador Paulo Maluf. No mo-
manipulou e acenou com a possibilidade de plebi- mento em que S. Exª libera sua bancada para vo-
scito. E alguns desta Casa na justificativa de que po- tar a matéria de acordo com a consciência de
deria haver um plebiscito, terminaram por apoiar a cada Deputado, avaliza como legítima a idéia de
reeleição que sua bancada possa encaminhar, desta vez

Mas o Governo se desmascarou. O Governo majoritariamente, a favor da tese. Da mesma for-
não quer ouvir a opinião pública, não quer plebiscito. ma, a Oposição à esquerda de Paulo Maluf, Opo-
O Governo quer - isso sim - garantia de reeleição sição por não aceitar a lógica das reformas - em-
do Presidente da República para acelerar as refor- bora anseie por mudanças nos seus corações ge-
mas. nerosos - menciona que isso pode gerar mais po-

Nós do PCdoB, nós'da esquerda, queremos re- der presidencial e teme pela sorte do Congresso.
formas. Mas queremos reformas não para elitizar o Mas .a resposta a ser dada é acacianamente fácil.
poder não para concentrar o poder e debilitar a de:' Reivindica S. Exª o Presidente Fernando Henrique
mocracia, mas para ampliá-Ia. Queremos que esta o direito de poder, se quiser, disputar a reeleição,
Casa tenha maior número de representantes da por uma razão muito simples: exatamente porque
maioria dos trabalhadores urbanos e rurais. Quere- a reeleição é parte do extenso projeto das refor-
mos reformas para garantir o direito dos trabalhado- mas, porque não se conforma S. Exª com a injusti-
res, combater a inflação e garantir a retomada do ça no campo, não se conforma S. Exª com o fato
desenvolvimento, assegurando emprego ao nosso de o Estado hoje pertencer a poucas pessoas, a
povo. Queremos reformas para assegurar uma mais poucas corporações, a poucos conglomerados, e
justa distribuição de renda. Queremos reformas para não servir - até porque não serve mesmo - à
fazer a reforma agrária. maioria do povo brasileiro.

O Governo, que demagogicamente anunciou a As reformas não podem parar. Nós, que com-
sua posição a favor da reforma agrária, na verdade pomos a base deste Governo, estamos profunda-
não adota medidas eficientes para combater a grave mente inquietos e profundamente angustiados com
situação. Dia após dia, trabalhadores rurais são as- este País. Não aceitamos a fome. Não aceitamos a
sassinados no País. distribuição injusta da riqueza, não aceitamos que se

Portanto, de forma categórica, vamos mais confisque do povo, pela taxa alta da inflação, um di-
urna vez nos manifestar contra a reeleição. E convo- nheiro que, na verdade, deverá ser investido câda vez
camos os democratas para, após esta votação, con- mais no bem-estar social desse mesmo povo. Não acei-
tinuarmos a luta em defesa dos direitos dos traba- tarnoS que se possa manter um statu quo que a todos
Ihadores, da democracia e da soberania nacional. nós acorrenta e oprime no convívio com o atraso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Até os ricos são obrigados a conviver com o



O Sr. Inácio Arruda - São apenas alguns se
gundos.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente,
posso conceder?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dentro
do seu tempo não há possibilidade. Como já alertei,
V.Exª. dispõe de apenas quarenta e oito segundos
para concluir seu pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Quando S.Ex!! me
pede o aparte, Deputado, chegamos à conclusão do
debate, que haveria de ser brilhante pelo menos da
parte de S.Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esgota
do o tempo do orador, não poderei permitir o uso da
palavra por ninguém que pretenda fazer apartes.

Mas, Sr. Presidente, de maneira calma, tran
qüila, ponderada, falo à Casa em geral, sem a me
nor pretensão de esmagar quem quer que seja ou
de dividir esta Casa entre vitoriosos e derrotados,
até porque a Democracia se faz pela conjuntura da
vitória de um hoje, que pode ser o derrotado de
amanhã, e o vice pode vir a ser, sem dúvida alguma,
o Versa. Esse é o fundamento da democracia.

Queremos a reeleição para· tocar as reformas,
não para criar um poder autoritário. Queremos a
eleição não para esmagar quem quer que seja, por
que, ao contrário, a vitória que nasce do esmaga
mento é vitória medíocre e feia.

O Sr. Inácio Arruda - Deputado Arthur Virgí
lio, V. Exª me concede um aparte?

O SR. ARTUR VIRGíLIO - Sr. Presidente, se
V. Exi! me der mais tempo, poderei conceder apartes
a todos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O tem
po de V. EXª está esgotado, nobre Deputado Arthur
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Deputado Inácio
Arruda, concederia o aparte a V. Ex!! com o maior
prazer, mas a Presidência me informa que não pos
so fazê-lo. Pela admiração que lhe tenho, cfJnceder
lhe-ia até vinte e quatro horas ininterruptas de apar
tes.
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atraso! Não! Ninguém pode ser feliz em um País do Arthur Virgílio, V. Ex!! dispõe de quarenta e oito
como o nosso de estruturas esclerosadas, um País segundos para concluir seu pronunciamento.
que carece seriamente de reformas. Esclareço ao Plenário que os apartes durante o

Sempre tenho dito àqueles que a nós se opõ- encaminhamento a favor ou contra ocorrerão ape-
em: se as nossas reformas não são perfeitas, se não nas com autorização do orador e serão descontados
são as melhores, se elas não são ideais para o País, do tempo inicialmente concedido.
como teria sido bom para nós - que estamos ansio- O SR. ARTHUR VIRGíliO - Recebi com muita
sos por ver este País reformado, mudado, alterado honra o aparte do ilustre Deputado por Minas Ge-
substancialmente para melhor, pelo lado social - rais.
como ansiaríamos ter recebido a contribuição dos
que a nós se opõem, que nos deveriam ter enviado
um leque de propostas, revelando sensibilidade so
cial e preocupação técnica.

O Sr. Israel Pinheiro - Deputado Arthur Virgí
lio, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência informa que não é possível apartes nes
te momento.

O Sr. Israel Pinheiro -Insisto, Sr. Presidente:
estamos discutindo a matéria. Se não houver apar
tes,. o que vamos fazer aqui neste Plenário? Veja V.
Ex!! que o Regimento permite apartes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ra
zão V. EXª.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Ouço com prazer
o nobre Deputado Israel Pinheiro.

O Sr. Israel Pinheiro - Vamos animar um pou
co este Plenário, eminente Deputado Arthur Virgílio,
afinal somos uma Casa do Parlamento. Quero ape
nas complementar a brilhante argümentação de V.
Ex!! A reeleição é um instrumento de modernização
do processo político. Na medida em que se permite
a reeleição do prefeito, do governante, este é obriga
do a prestar contas no fim de seu mandato. Na ver
dade, ele é obrigado a disputar a reeleição, porque
não disputá-Ia é uma confissão tácita do seu fracas
so administrativo. Na medida em que é obrigado a
disputar a reeleição, ele tem de se conduzir como
um bom administrador durante os quatro anos ini
ciais. Esse argumento, nobre Deputado - e nesse
sentido faço um apelo às Oposições -, é fundamen
tai para a prática democrática. A propósito, quero
corrigir o eminente Deputado Aldo Arantes. Na Consti
tuinte, nós, parlamentaristas, defendemos a reeleição.
A reeleição consta do projeto parlamentarista, a reelei
ção faz parte da tradição desta Casa. Na revisãocons
titucional, votamos a redução do mandato para quatro
anos e começamos a votar a reeleição. A reeleição,
eminente Deputado, é o instrumento mais legítimo
para o fortalecimento da democracia neste nosso que
rido Brasil. Parabéns a V. EXª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
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o SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente,
srªs. e Srs. Deputados, queremos uma vitória, sim
mas a vitória do povo, a modernização do País, não
uma vitória pelo esmagamento das Oposições, não
a vitória pela marginalização de quem quer que seja.
Queremos a vitória que leve, ao fim e ao cabo, este
País a ter o tratamento mais digno, mais elevado,
mais civilizado entre quem faz Governo e quem faz
Oposição, porque, afinal de contas, todos temos res
ponsabilidades para com a necessidade de instaurar
uma ordem democrática, social, justa, humana, ca
paz de dar ao povo as satisfações de que precisa.

Por isso, sem nenhum rancor, sem nada que
não seja a vontade de ver a tese debatida e vitoriosa
em nome do povo, conclamo a Oposição a fazer a
revisão da sua posição, e conclamo a base do Go
verno a votar com coerência, com firmeza, a favor
de um projeto pelo qual as ruas chamam. E a histó
ria, sobretudo, um dia vai dizer que a partir deste
gesto começamos efetivamente a dar um sentido de
projeto estratégico a este País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, que
falará contra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero, inicialmente, rei
vindicar oito minutos, o tempo utilizado pelo orador
que me antecedeu.

Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, temos
de fixar alguns elementos da discussão de mérito
sobre a reeleição. Toda vez que as elites brasileiras
concertam um pacto político e amoldam as institui
ções para servir a este pacto, a democracia sai pre
judicada. É o que quero ressaltar na minha posição.
contrária à reeleição.

Em primeiro lugar, está-se contrariando um
princípio. As regras da democracia não podem ser
alteradas para beneficiar os ocupantes do Poder, e o
que estamos verificando é que o pacto político vito
rioso na aliança PSDB-PFL, que elegeu Fernando
Henrique Cardoso, precisa da reeleição para moldar
seus objetivos nas eleições de 1998.

. Portanto, o que estamos discutindo não é uma
tese acadêmica e abstrata, mas um interesse elitis
ta. É necessária a reeleição para viabilizar esse pro
jeto conservador, para, na figura de Fernando Henri
que Cardoso, melhor se executar a aliança que foi
vitoriosa em 1994. Isso é casuísmo, porque se mu
dam as regras sem consulta à população. O referen
do e o plebiscito foram negados pela maioria gover
nista.
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A democracia, Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, sempre discutiu uma questão polêmica: o que é
permanente e moderno na democracia é a rotativi
dade ou a reel~ição? Digo a V.EXªs. que a rotativida
de no poder é 'mais democrática do que a reeleição,
porque esta, no modelo republicano e presidencialis
ta, contraria o princípio de limitação do poder.

Vejam o exemplo que estamos vivendo hoje:
da parte do presidencialismo, as medidas provisó
rias e, no que se refere aos Governadores e aos
Prefeitos, os precatórios. Imaginem V.EXªs., na vés
pera das eleições, Prefeitos e Governadores emitido
títulos. Ainda bem que essa questão está vindo à
tona na CPI do Senado. Portanto, a reeleição privile
gia a permanência dos ocupantes no poder, em vez
de facilitar a limitação.

Ora, Sr. Presidente, outro princípio da demo
cracia é a separação entre o poder e o ocupante do
cargo, e a reeleição o contraria. Tocqueville disse
isso. Bobbio e Touraine também, assim como todos
os teóricos da democracia. Quando se misturam, no
presidencialismo, o poder e o ocupante do cargo,
não está sendo observado um pressuposto da de
mocracia: a competição, a disputa. A falta de com
petição dá uma vantagem a priori, define de ante
mão quem é o vitorioso, e isso não é democrático.

Eu poderia debater essas teses academica
mente. Vamos discutir nossa tradição republicana,
que diz que o nosso Estado sempre foi altamente
centralizador de poder e, ao mesmo tempo, oligarca,
patrimonialista e clientelista. E a emenda da reelei
ção, ao ser introduzida, reforçará o sentido centrali
zador do presidencialismo e o sentido oligárquico e
clientelista do poder local.

Ora, Sr. Presidente, o Deputado que me ante
cedeu disse que não se trata de uma discussão éti
ca. Não concordo: é, sim, uma discussão ética. Por
ocasião da votação no primeiro turno, houve pressõ
es, promessas e constrangimentos nesta Casa, para
que o Governo tivesse aquela maioria, exatamente
para servir ao ocupante do Palácio do Planalto.

.Temos no Brasil uma tradição: a democracia
sempre foi prejudicada por essa visão centralista e
oligárquica. E a possibilidade de reeleição, no meu
modo de entender, vai fazer envelhecer a democra
cia, não vai aperfeiçoá-Ia. Somos contra a emenda
da reeleição porque os atuais governantes foram
eleitos sem que houvesse essa possibilidade, mas
temos de pensar também no futuro, porque essa
medida institucional não é neutra. Ao contrário, ela
está sendo votada para servir aos atuais ocupantes
do Poder. E, ao votarmos um projeto de emenda
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constitucional para beneficiar os ocupantes do po- reeleição, mas com a possibilidade de que o Presi-
der, estamos atendendo a um conjunto de interesse. dente Fernando Henrique seja novamente candidato

Por isso, Sr. Presidente, a emenda da reelei- à Presidência da República. Dizem que deveríamos
ção, da maneira com que foi discutida no Congresso fazer uma consulta popular.
Nacional, como estão discutindo agora as reformas Eu, Deputado com assento nesta Casa, tenho
políticas, acaba servindo a um processo de oligar- conversado com empresários, com pessoas simples,
quização das instituições, e não de democratização com pessoas de todas as classes da nossa socieda-
delas, já que os ocupantes de mandatos executivos de e constato que há vontade da população de que
- Prefeitos, Governadores e Presidente da Repúbli- essa emenda aprovada. E mais, Sr. Presidente, as
ca - vão disputar a reeleição apenas no sentido ho- pessoas com quem tenho conversado são favorá-
mologatório. veis não apenas à emenda da reeleição, mas tam-

Em vez de discutirmos a emenda da reeleição, bém à reeleição do Presidente Fernando Henrique
deveríamos estar debatendo grandes reformaI? insti- Cardoso.
tucionais, como um instrumento de controle dos ocu- E por que a Oposição tem medo da possibilida-
pantes de cargos executivos, de fiscalização do Po- de de que o Presidente seja candidato novamente?
der Executivo, um instrumento democrático da rela- Porque o povo tem dado aprovação ao atual Gover-
ção entn9 os três Poderes. Nesse sentido, a aprova- no. E por que o povo apóia o atual Governo? Primei-
ção dessa emenda não é o melhor caminho para a ro, porque a inflação foi dominada, as pessoas que
democracia, nem é apenas uma formalidade demo- comiam mal estão hoje tendo condição de comer um
crática. pouco melhor. Até mesmo quanto ao supérfluo:

Quero chamar a atenção dos meus colegas no quantas pessoas que não podiam sonhar nem mes-
sentido de que, muitas vezes por conta da formalida- mo com um carro velho estão agora comprando um
de democrática, vamos privilegiar interesses de bu- carro novo, andando melhor na cidade e no País em
rocratas, de oligarquias, interesses políticos, que que vivemos?
dessa forma vão defender os seus objetivos. Os membros da Oposição dizem que temos de

Por isso, o meu partido, o Partido dos Traba- consultar o povo, temos de realizar um referendo,
Ihadores, tem uma posição clara contra a emenda um plebiscito. Os que defendem essa posição dizem
da reeleição, porque fere as regras para os atuais que a população precisa ser consultada porque o
ocupantes de cargos executivos e também porque é povo é quem sabe o que deve sér feito. Sr. Presi-
um atalho na democracia. Estamos numa democra- dente, eu também concordo com essa afirmativa,
cia incipiente. Em vez de a ampliarmos, de a aperfei- mas apresento uma questão àqueles que querem o
çoarmos, em vez de avançarmos nos mecanismos plebiscito: e sou contrário à pena de morte, mas, já
de controle, estamos adotando uma medida que vai que a população tem condições de responder sobre
fazê-Ia envelhecer, vai exatamente burocratizá-Ia, todos os temas e precisa ser consultada em todos
vai exatamente fechar o Poder Executivo, facilitando eles, vamos perguntar-lhe se é contra a pena de
para aqueles que tem o poder de demitir, de assinar morte ou se é a favor dela. Nesse caso, a oposição
contratos, de interferir administrativa, econômica e fi- diz que não devemos consultar o povo sobre a pena
nanceiramente na vida das pessoas e na vida do de morte porque, senão, irá aprová-Ia. Que vontade
País. é essa se somente consultaremos o povo quando

Por isso, somos contra a emenda da reeleição. soubermos que o resultado será favorável á oposi-
Era o que tinha a dizer. ção?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- Sr. Presidente, SrDs. e Srs. Deputados, venho

lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Carlos a esta tribuna com a convicção de que, votando a fa-
Apolinário. vor da emenda da reeleição, estou dando aos che-

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (BlocoIPMDB- fes dos poderes executivos municipais, estaduais e
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srts. federal a possibilidade de se candidatarem à reelei-
e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta tribu- ção. Mas, sim, também estou dando ao atual Presi-
na colocar-me favorável à aprovação da emenda dente da República, Fernando Henrique Cardoso, a
que permite a reeleição dos Prefeitos, dos Governa- possibilidade de ser candidato à reeleição; não por
dores e do atual Presidente da República. ser bom para o PMDB - isso não, senhores - não

Percebo da parte daqueles que se dizem de por ser bom para o PFL, mas porque a possibilidade
Oposição uma preocupação não com emenda da de Fernando Henrique Cardoso continuar Presidente
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da República é bom para a população do País. E,
Sr. Presidente, quem diz que a reeleição ae Fernan
do Henrique é algo bom não são os Senadores, não
são os Srs. Deputados, é a população.

Por isso, Sr. Deputados, estou tranqüilo e con
clamo todos os partidos para aprovar essa emenda.
Aliás, não posso dizer que poderíamos contar com
aqueles que fazem parte do MSR. Os Deputados sa
bem que agora existe um novo movimento no Brasil:
o MSR. Os Deputados que fazem parte do Movi
mento Sem Rumo do nosso País não sabem para
aonde vão e tem medo de combater o atual Presi
dente.

Então, Srs. Deputados, encerro as minhas pa
lavras conclamando os que fazem parte do Movi
mento Sem Rumo do Brasil para votar a reeleição.
Vamos votar em Fernando Henrique e fazer com
que o Brasil continue andando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art.178, § 2º, do

Regimento Interno, encerramento da discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nº1-C, de 1995.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. 
Deputados Benito Gama, Líder do Governo; Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL; Geddel Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar (PMDB/PSD/PSL); Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB, e Gerson' Peres,
Vice-Líder do PPB.

O SR. CHICO VIGILANTE' - Sr. Presidente, o
art. 178, § 2º dispõe que será permitido o encami
nhamento da votação pelo prazo de cinco minutos,
por um orador contra e um a favor, no caso do re-.
querimento. Portanto, peço a palavra para encami-
nhar, contra o requerimento. . .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra, para encaminhar.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-,
são do orador.) - Sr. Presidente, quero encaminhar
contra esse requerimento porque entendo ,que é fun~

damental o prosseguimento da discussão no Plen.á
rio da Câmara dos Deputados.

O meu partido entrou no requerimento pedindo
o adiamento por dez sessões. Fomos derrotados em
nossa pretensão. Portanto, estamos requerendo dar
oportunidade aos Deputados aqui presentes de dis
cutir amplamente esta matéria hoje, antes da vota
ção. Isso é fundamental.

Compreendo, Sr. Presidente, que a reeleição

não é relevante nem urgente. As próximas eleições
se darão em 3 de outubro de 1998. Há questões
muito mais importantes e muito mais relevantes a
serem debatidas. Por exemplo, a questão da refor
ma agrária, o reajuste dos servidores públicos, a im
plantação de uma política salarial no Brasil, o com
bate às doenças que estão surgindo a todo momen
to aliás, a dengue toma conta do País, até mesmo
aqui do Distrito Federal, que julgávamos imune a
tudo isso -, a questão da violência que é praticada
no campo. Todas essas questões são fundamentais,
e não a questão da reeleição.

Ouvi há pouco um orador dizer que alguns De
putados estavam sem rumo. Quero dizer que quert;l
está sem rumo é quem vai à tribuna neste momento
fazer campanha para o atual Presidente, Fernando
Henrique Cardoso. O Deputado Carlos Apolinário foi
à tribuna pedir que votássemos no Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Por mais respeito que eu
tenha à Igreja Católica, a eleição para Presidente da
República não pode ser igual à eleição de Papa, em
que parece que só existe um cardeal no mundo pre
destinado a ser Papa. Aliás, parece até que só exis
te um homem predestinado a ser Presidente da Re
pública eternamente.

Faço votos de que o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso tenha muitos e muitos anos de vida.
Fico imaginando se de uma hora para outra - todos
somos mortais - esse homem faltar, o que será das
viúvas de S. Ex! Parece-me que o Governo não têm
uma proposta política, porque, se tivesse, não have
ria essa PJeopupação apenas com urn homem.

Fico muito preocupado também em ver Prefei
tos que não têm sequer dois meses de mandato e
cujos 'Municípios estão completamente falidos gas
tando dinheiro para virem a Brasília, hospedando-se
em hotéis cinco estrelas, para fazerem campanha
pela reeleição. Isso, como diz Boris Casoy, é uma
vergonha. Este País precisa ser passado a limpo,'
para que esse tipo de coisa acabe.

Em vez de discutir reeleição agora, não seria o
casQ .de aprofundar a questão da CPI dos Precató
rios e de·fazer a CPI do Sistema Financeiro? Assim,
esses corruptores poderão ser julgados pelo Poder
Judiciário. Não podemos ficar preocupados somente
com a discussão da reeleição, como se isso fosse
fundamental para o Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, em meu nome, em
nome do Partido dos Trabalhadores e em nome de
quem tem bom senso nesta Casa, quero encami
nhar contra esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
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encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla-
Sandro Mabel. reço aos Srs. Líderes que está sendo encaminhada

O SR. SANDRO MABEl (BlocoIPMDB - GO. a votação de requerimento para o encerramento da
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. discussão.
Deputados, esse requerimento quase se' faz desne- Concedo a palavra ao Deputado Arlindo Var-
cessário para o encerramento da discussão. A ques- gas.
tão da reeleição está nas ruas, já foi debatida e já está O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
decidida. É o povo que quer a reeleição, não é o Presi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
dente Fernando Henrique Cardoso. O povo busca uma balhista Brasileiro entende que o assunto foi ampla-
vida melhor para o nosso País. Acho que já passou da mente discutido e vota "sim" ao requerimento.
hora de votarmos o segundo tumo da reeleição. O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi-

A reeleição não deixará viúvas, não deixará são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
ninguém. Se alguém deixar viúvas não será reeleito. O SR. lUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
Este é um processo democrático: dar a quem é bom orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".
oportunidade de disputar uma eleição. O SR. SílVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi-

Portanto, Sr. Presidente, encaminho a favor, são do orador.) - Sr. Presidente, quero enunciar as
para que acabemos essa discussão e possamos vo- razões pelas quais o PDT vota "não". Trata-se do
tar. Assim, o Brasil poderá continuar indo à frente. seguinte: já não bastam as conseqüências autoritá-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- rias da proposta de emenda constitucional ora em
tação o requerimento. deliberação e desejam os requerentes também con-

O SR. MARCONI PERlllO - Sr. Presidente, fiscar o direito de que a matéria seja debatida. Esta
peço a palavra pela ordem. não é uma modificação simples e singela numa le-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. gislação ordinária qualquer. Trata-se de uma modifi-
Ex! a palavra. cação profunda da Constituição Federal. A referida

emenda constitucional é da maior importância, traz
O SR. MARCONI PERlllO (PSDB - GO. Sem conseqüências insofismáveis à vida pública deste

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a sociedade País. Quero pelo menos os debates e as discussões
brasileira já debateu este tema à exaustão. Há mais sejam ensejados, no sentido de que a matéria seja
de dois anos que este Congresso debate a emenda elucidada, diminuindo-se, por conseguinte, as con-
que possibilita ao Presidente da República, aos Go- seqüências autoritárias contidas na proposta. Por
vernadores e Prefeitos o direito à reeleição. isso, o PDT está inconformado com o requerimento.

Desta forma, Sr. Presidente, tendo a consciên- O nosso voto na matéria é "não".
cia de que debatemos exaustivamente esta matéria O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
e tendo a certeza de que a população brasileira está· Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, sintoniza-
absolutamente consciente de todos os aspectos re- do com a vontade da Nação, o PMDB vota "sim" ao
lacionados com a emenda da reeleição, o PSDB requerimento, desejando passar ao processo de vo-
vota pelo encaminhamento da discussão. tação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que tação o requerimento.
o assunto foi devidamente discutido, com quatro ora-

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
dores encaminhando a favor e quatro contra. Portan-

çam como se encontram. (Pausa.)
to, a matéria já está devidamente esclarecida. Por
isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal re- APROVADO.
comenda o voto "sim", para o encerramento da dis- Está encerrada a discussão.
cussão. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- mesa o seguinte requerimento:
são do orador.) - Sr. Presidente, o nosso partido, no Senhor Presidente,
primeiro turno, esteve dividido, isto é fato público e Requeremos a V. Ex!!, nos termos do art.
notório. Entretanto, a questão está em aberto, pois 193, § 12, do Regimento Interno da Câmara dos
não há qualquer tipo de recomendação para votar- Deputados, o adiamento da votação da Proposta
mos contra a reeleição. Particularmente, o Vice-Lí- de Emenda à Constituição n2 1, de 1995, por cinco
der votará "sim". sessões.



O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. SílVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa

se a votação da matéria. Concedo a palavra ao De
putado Milton Temer, para encaminhar contraria
mente.

O SR. MilTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
o resultado dos requerimentos recém-votados mos
tra que pouco valerão os argumentos na discussão
do mérito da reeleição. Trata-se muito mais de cha
mar a atenção, e quero fazê-lo com o máximo de so
lenidade que a dispersão e a desorganização desta
Casa permitem.

Houve um episódio recente da história deste
País que confirmou tudo aquilo que nós, do Partido
dos Trabalhadores, estivemos denunciando com
respeito ao caráter autoritário embutido na proposta.

Dizíamos que há uma diferença grande entre
continuidade programática econtinuísmo personalis
ta. Continuidade programática é aquela que se ga
rante independentemente do Chefe do Executivo,
porque ela cumpre uma verdade, uma proposta co
letiva. Há uma corrente de pensamento de um parti
do que se apresenta à sociedade e vem a hegemo
nia. Continuísmo personalista é o que está sendo
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Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. - feito agora. O Presidente Fernando Henrique Cardo-
Deputado José Machado, Líder do PT. so demonstra absoluto desprezo pelos seus próprios

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- pares, que aqui, humilhados, vêm prestar homena-
tação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes? gem a S. ExIl, muito embora ele publicamente tenha

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. dito: "Para encaminhar esse projeto, só eu posso ser
Sem revisão do orador.) :... Sr. Presidente, o Partido o responsável pela tarefa". Ou seja, os próprios pa-
da Frente Liberal recomenda o voto "não". res para S. Exª nada valem, a não ser para referen-

O SR. GEDDEl VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB _ dar a vontade do Governo. Não porque o Presidente
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o da República seja autoridade maior ou déspota ab-
PMDB recomenda o voto "não". soluto desta Nação, mas porque é o melhor agente

O SR. BENITO GAMA (PFL _ BA. Sem revi- dos.verdadeiros donos do poder do Brasil.
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- Para lembrar a preocupação de um dos Líde-
vemo recomenda o voto "não". res do partido do Presidente da República a respeito

O SR. ODElMO lEÃO (PPB _ MG. Sem revi- das corporações que controlam o Estado e têm de
são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB recomenda ser substituídas, devo dizer que nós, do Partido dos
o voto "não". Trabalhadores, concordamos principalmente com o

afastamento da corporação dos banqueiros das de
cisões que se tomam nesta Nação. E digo isso com
tranqüilidade, Sr. Presidente. O autoritarismo é
apontado não apenas no posicionamento do PT,
mas na posição consensual saída do Poder Judiciá
rio, que nem na ditadura havia chegado a tal ponto
na denúncia do Executivo. A carta do Poder Judiciá
rio foi tirada de reunião que congregou Presidentes
de Tribunais estaduais, tendo à frente o Presidente
do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, trata
se de um coletivo com características conservado
ras, que agora, em nome da democracia, vem atacar
o Poder Executivo, mostrando claramente que não
precisamos esperar pela reeleição para ter o autori
tarismo implantado.

Isso já ocorreu anteriormente nesta Casa. La
mentavelmente, amaioria acovardou-se, vendeu-se.
E depois o Congresso se preocupa em atacar a im
prensa quando a mesma diz que a instituição é com
prável. O processo de votação da emenda da reelei
ção mostrou isso. O Congresso é comprável porque,
dessa forma, submete-se ao autoritarismo do Presi
dente. Cabia a nós ter um mínimo de compostura
diante do que fez o Poder Judiciário.

O Partido dos Trabalhadores está com a cons
ciência tranqüila e tem certeza de que não tardará
muito para que a sociedade reconheça que mesmo
sendo minoritários fomos nós que defendemos as
instituições, a democracia, e tivemos a coragem de
assumir a denúncia da pusilanimidade. E digo isso
não daqueles que por convicção acreditam na linha
do Presidente, mas daqueles que se venderam para
se manterem perto das tetas do poder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, para falar a
favor da emenda.
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O SR. ARTHUR VIRGíuo (PSDB - AM) - Sr. vicção de que rumos têm de ser mudados, com
Presidente, SrDs e Srs. Deputados, eu consigo en- enorme força para dar o tom que ele quiser, até o de
tender o arroubo da excelente figura pública que transformar este País numa autarquia. Mas se o pro-
acaba de usar esta tribuna, mas não posso concor- jeto é bom, se o povo a ele se afeiçoa, se o povo o
dar que quem quer seja desta Casa ·se venda" para considera justo é conveniente e bom para a Nação,
ficar perto das benesses do poder. Não posso. Não não se tem razão para não submetê-lo ao crivo do
posso aceitar que se lance contra um coletivo de voto.
513 pessoas que se representam as mazelas, sim, Falava-se em amordaçamento do Judiciário, e
mas também as qualidades da sociedade brasileira, não vejo nada disso. Vejo o Judiciário cotejando o
invectiva dessa ordem. seu poder legítimo com o poder legítimo do Sr. Pre-

Portanto, com~ço com um claro e veemente sidente da República.
desagravo aos meus colegas de quaisquer latitudes, A ditadura chegou a ser, há pouco, elogiada, e
até porque quando combato a Oposição jamais par- eu jamais a elogiaria. Até perdôo quem dela partici-
to da premissa de que - patriótico eu e impatriótica pou ou quem possa elogiá-Ia, mas eu jamais elogia-
ela - a minha razão seria santa. Jamais ajo assim, ria ditadura alguma, jamais poderia compactuar com
jamais penso assim. Eu apenas cotejo, porque pro- o autoritarismo. É o que tenho a afirmar de maneira
curo ser dialético, as minhas idéias com as idéias clara, irrevogável, porque essa é a minha convicção.
dos que a elas se opõem, para chegarmos, se pos- Esta Casa claramente discutirá hoje sobre qual
sível, à melhor síntese que aperfeiçoe a minha com- é o seu melhor destino.
preensão, a compreensão do meu interlocutor, para Quero lembrar que, no tempo da ditadura, par-
que a Nação possa ganhar com o choque inteligen- lamentar era cassado; Rubem Paiva era assassina-
te, livre, limpo de idéias, conformando uma Demo- do; jornalista não podia escrever; juiz não podia jul-
cracia madura. gar livremente. É um tempo que foi sepultado pelo

Por isso, aprendo quando ouço até insultos ao avanço civilizatório da sociedade brasileira. É um
Congresso. Aprende o Congresso quando ele ama- tempo que não volta mais, que não retrocede, e nós
durece, ao perceber que alguns de seus membros políticos temos de construir as bases de uma Demo-
também precisam aprender com o convívio demo- cracia verdadeira, de cor claramente social. Nossa
crático. preocupação só vai ser resolvida se formos capazes

É claro que a Casa não se sente ofendida, por- de revolver as estranhas esclerosadas das estrutu-
que sabe da generosidade de quem aqui proferiu ras econômicas, sociais e políticas da sociedade
palavras impensadas. Estas não são suficientes brasileira.
para macular sequer o conceito de que desfruta Antes, no 1964, juiz não falava, juiz era preso.
esse ilustre companheiro perante os nossos olhos, Antes, parlamentar não podia bradar contra o Gover-
perante o concerto de seus colegas. no, parlamentar era cassado. Antes, o povo não pc-

Aqui ninguém se vende. Aqui pode haver gente dia se organizar, o povo não tinha o direito mínimo
equivocada, aqui pode haver gente que está atrasa- de organização que a ele deve caber para combater
da diante da História, aqui pode haver gente que ou apoiar, cassado miseravelmente pelos atos de
não compreende que o mundo está mudando e que força que a todos nós vitimaram, e que também viti-
o Brasil tem de mudar também e que cada um deve maram o Uustre, o bravo Deputado que fez uso des-
apresentar o seu melhor projeto de mudança. Essa ta tribuna ainda há pouco.
é tônica a ser consagrada, para que se mantenha o Concluo, Sr. Presidente, retomando - até por-
clima de respeito que deve caracterizar a atuação que jamais sai desse tom - a serenidade que me faz
dos parlamentares sérios. Gosto muito quando confiar no alto discernimento desta Casa. A Casa é
aprendo com a Oposição e quando aprendo na luta livre e soberana. Ela poderia tranqüilamente ter der-
com os companheiros que fazem, ao meu lado, a rotado a tese e dado outro rumo para a decisão so-
construção desse projeto de reformas. bre a matéria. Mas, se a Casa opta - e sei que ela

Sr. Presidente, há muito o que dizer e, ao mes- opta, tudo indica que ela opta - pela abertura no
mo tempo, pouco é necessário de ser dito para que rumo da reeleição, que vai servir a quem tiver um
a Casa compreenda, se é que lhe falta algum enten- bom projeto e, na contrapartida, vai significar o opré-
dimento, o porquê de se aprovar essa emenda. Se o bio político e eleitoral para quem não tiver merecido,
projeto político não é bom, ele será derrotado nas nos seus quatro anos iniciais, o respeito popular,
umas e ascenderá ao Poder aquele que tem a con- que a Casa deixe o povo julgar. Chega de medo do



O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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pOVO. Deixemos o povo julgar. Se o projeto não for no esquecimento da mídia, mas o que é dito pelos
bom, o povo o derrubará, mas que ninguém pense amigos do Presidente costuma causar comoção. O
que esta Casa vai compactuar com alguma forma de que está acontecendo é um processo cesarismo, de
-boa- recordação em relação ao triste e lamentável bonapartismo, aquilo que o filósofo Gianotti, amigo
tempo da ditadura militar. do Presidente advertiu: está-se caminhando para um

Era o que tinha a dizer. desportismo esclarecido. E o pior é que cada dia
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- que passa mais despótico fica esse projeto e menos

lar contra a proposição, tem a palavra o Deputado esclarecido ele se mostra.
Marcelo Déda. Hoje temos oportunidade de convidar os Parla-

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE)- Sr. Presi- mentares brasileiros a fazerem uma reflexão. Peço
dente, srªs. e Srs. Deputados, dirigia-me à tribuna, e licença para encerrar esta intervenção citando um
um dos mais eminentes Parlamentares desta Casa dos Parlamentares que já integram a história desta
comentava comigo que esta sessão forma um anti- instituição, o ilustre Deputado Almino Affonso, do
clímax. As coisas estão definidas, os rumos estão PSDB de São Paulo, que, em separata que fez di-
dados. É como se me perguntasse: o que vai fazer a vulgar, registra sua posição a respeito do tema. Diz
Oposição nesta tribuna? Que capacidade terá a o eminente representante paulista:
Oposição de barrar uma maioria consolidada e defi- Peço a Vossas Excelências, Srs. Deputados,
nida? um instante de reflexão. Arrolem numa seleção críti-

Sr. Presidente, veio-me à memória os primei- ca algumas Lideranças políticas dessas que por
ros anos deste século. A França, possuída pelo anti- desgraça ainda possam ser cogitadas como presi-
semitismo o Estado francês através do seu exército, denciáveis, e me respondam se haveriam sem crise
se lança contra o jovem oficial Alfred Dreyfus, usan- de consciência exercendo o direito à reeleição, sa-
do-o como bode expiatório para criar na sociedade bendo que no balcão da política venderiam até a
uma coesão muito perto da catarse. alma ao diabo a troco da continuidade do poder.

Ali, Sr. Presidente, havia o senso comum. Ali, Quero ouvir - desafia Almino Affonso - dos eminen-
Sr. Presidente, havia uma maioria óbvia. Mas o tes colegas que sustentam com seriedade a tese:
grande Émile Zola tomou da pena, enfrentou o Esta- ainda assim continuariam cegos e surdos à realida-
do francês, pôs o dedo em seu rosto e disse: "Eu de? Os que defendem a reeleição - continua o emi-
acuso-. nente Deputado de São Paulo - encamando-a na fi-

A Oposição brasileira vem a esta tribuna dizer gura do Presidente Fernando Henrique Cardoso su-
a esse pacto formado pelo PSDB e pelo PFL - que pondo que se irritam com as objeções aqui levanta-
busca transformar de forma criminosa a Constituição das. Por acaso, pensam que essa reforma política
em um paletó ao gosto do manequim daqueles que se esgotará nesta gestão presidencial, dentro de
estão exercendo um processo de concentração do dois anos? Que faremos com o instituto da reelei-
poder porque querem, com esse poder concentrado ção, quando para escândalo nacional algum malan-
viabilizar a concentração da riqueza e a exclusão so- dro ressurgido assumir o poder? Recorrer-se-á, a to-
cial - com a tranqüilidade de quem sabe que possi- que de caixa, a uma nova emenda constitucional ou
velmente esse resultado, mais uma vez, demonstra- - conclui o ilustre Parlamentar - conspiraremos?
rá a força dessa maioria, que acusa esse processo Sr. Presidente, a Oposição brasileira a oposi-
de golpe, de subversão da ordem democrática e de ção de esquerda deste País não é dada a conspira-
afirmação dos vícios do presidencialismo, como se tas, e é por ter uma tradição de defesa da democra-
fosse virtudes salvadoras cia que desde o início percebeu os perigos desse

Nós viemos aqui, Sr. Presidente para reafirmar projeto continuísta. E é por vocação democrática,
o que estamos dizendo ao longo desse processo: por respeito ao Brasil, que conclamamos a Câmara
está havendo o rompimento do pacto político que foi dos Deputados e encaminhamos, com muito orgu-
celebrado pela Constituição de 1988. E não se está lho, o voto "não-, o voto de quem diz: eu te acuso,
produzindo esse rompimento em nome de uma vo- Fernando Henrique Cardoso, por trair a democracia.
cação de melhoramento da democracia brasileira, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
de nenhum aperfeiçoamento da República, de ne- lar a favor, tem a palavra o Deputado Mendonça Fi-
nhum avanço significativo na modernização das ins- lho.
tituiçães.

O que é dito pela Oposição muitas vezes cai



Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado para a expressão ·os Governadores de Estado
e do Distrito federal, os Prefeitos· constante da reda
ção dada pelo art. 1º ao § 5º do art. 14 da Constitui
ção Federal.

Justificação

O destaque visa restringir a reeleição ao cargo
de Presidente da República. A reeleição é um insti
tuto maléfico como concentrador de poder. Mas ree
leição de governadores e prefeitos é ainda pior. As
dificuldades de controle do uso da máquina adminis
trativa em dezenas de governos estaduais e milha
res de prefeituras é praticamente impossível, seja
pela Justiça Eleitoras seja por entidades da socieda
de civil. Isso apenas contribuiria à manutenção no
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já dei a teza aprovadas pelo Congresso Nacional, mas além
palavra ao Sr. Deputado Mendonça Filho, Deputado de estabilidade econômica é necessário também
Humberto Costa. que o Brasil tenha estabilidade política.

O SR. HUMBERTO COSTA - Mas, pela or- Creio, Sr. Presidente, prezados companheiros
dem é possível ter a palavra? Parlamentares e Srs. Líderes, que a emenda da ree-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depois leição é uma porta aberta à consolidação da estabili-
do Deputado Mendonça Filho, por favor. dade política deste País e facultará aos Governos

O SR. HUMBERTO COSTA - Mas é sobre o Municipal, Estadual e Federal pelo menos a pers-
volume do som. pectiva do médio e do longo prazo. Sabemos inclusi-

O SR. PRESIDENTI;: (Michel Temer) _ Então, ve que boa parte das dificuldades vivenciadas pela
tem a palavra V. Ex'!. Deputado Humberto Costa. nossa sociedade não são enfrentadas por parte dos

seus governantes, tendo em vista que o fato real é
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- que os Governos têm uma perspectiva de muito cur-

visão do orador.) - Coincidentemente, quando' fala to prazo, ou seja, apenas quatro anos de mandato.
um Parlamentar da oposição, o som diminui e se tor-
na inaudível aqui estamos. Então, peço a V. Ex'!. A aprovação da emenda da reeleição não sig-
que garanta um volume que seja inaudível, pois nificará de forma alguma a renovação automática de
pode ser que alguém queira ouvir, para mudar ou qualquer Governo. Mas o Governo sério, competen-
manter sua posição. te, que corresponda às expectativas da população,

seja ele do PT, do PFL ou do PPB, merecerá respei-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter- to do eleitorado e da população, podendo natural-

mino à Secretaria da Mesa que examine o volume mente ter direito a mais quatro anos de mandato.
do som, para atender aos Srs. Deputados.

Por tudo isso, Sr. Presidente e caros compa-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- nheiros do Congresso Nacional, neste instante digo

do a palavra ao Deputado Mendonça Filho. de forma absolutamente convicta que as alegações
O SR. MENDONÇA FILHO (PFL - PE. Sem da Oposição não têm qualquer fundamento. Esta

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. De- Casa não se vendeu.
putados a Câmara dos Deputados reúne-se esta ta'r-
de para decidir, em segundo turno, sobre a PEC da Esta Casa, na verdade, esteve e está sensível

a uma demanda da nossa sociedade e aprovará areeleição. A rigor, eu poderia dizer neste instante
que a decisão política esta casa já tomou há cerca emenda da reeleição, porque é o desejo da popula-
de trinta dias. A decisão política já foi referendada ção brasileira.
por esta Casa do Congresso Nacional, atendendo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
inclusive à expressão maior do pensamento da so- dência dá conhecimento ao Plenário de que foram
ciedade brasileira. esta Casa respondeu positiva- apresentados os seguintes destaques:
mente à população e aprovou a emenda da reelei- DESTAQUE DA BANCADA DO PCdoB
ção, em primeiro turno, há cerca de trinta dias.

Hoje se faz cumprir o texto constitucional. Hoje
se atende ao preceito constitucional de se submeter
uma emenda constitucional à segunda discussão e
votação. Com certeza, mais uma vez esta Casa do
Parlamento brasileiro não faltará à sociedade e fará
com que a emenda da reeleição se consolide no mo
delo institucional e democrático brasileiro.

Creio claramente que a esrnagadora maioria da
população tem no instituto da reeleição a ampliação do
universos de julgamento popular, a ampliação da pos
sibilidade de julgamento, por parte dos nossos eleito
res, com relação aos nossos governantes: Prefeitos
Governadores e Presidente da República.

Conquistamos, há pouco tempo, a chamada
estabilidade econômica, a duras penas. Precisamos
de outras medidas, que devem ser e serão com cer-



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos artigos 161 e 162

do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da expressão
·os Governadores de Estado e do Distrito·, contida
na redação dada pelo art. 1º, do texto aprovado em
1º Turno, ao § 5º, do art. 14, da Constituição Federal.

Sa:a das Sessões, 25, de fevereiro de 1997.
Cep. José Machado, Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos artigos 161 e 162

do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da expressão
·Os Prefeitos", contida na redação dada pelo ar. 1º,
do texto aprovado em 1º Tumo, ao § 5º, do art. 14,
da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 25, de fevereiro de 1997.
Dep. José Machado, Líder do PT.

DESTAQUE DA BANCADA DO PCdoB

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado para a emenda de redação nº 3, que altera a
parte final do § 5º do art. 14 da Constituição Federal,
na redação dada pelo art. 1º.

Justificação

Trata-se apenas de explicitar na regra para
reeleição, na redação para o segundo turno de vota
ção, que a reelegibilidade será permitida para um
único mandato subsequente, já que esta é a inten
ção do legislador. Há necessidade de não se deixar
dúvida sobre esse propósito.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997 
Aldo Arantes - Líder do PCdoB - Marcelo Déda
Vice-Líder do PT

Senhor Presidente,
Requeremos Vossa Excelência, nos termos do

artigo 161, " e 162, do Regimento Interno, Destaque
para votação em separado da Emenda de Redação
nº 01, apresentada à Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 1-C, de 1995.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997 
Marcelo Déda Vice-Líder do PT.
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poder das velhas e novas oligarquias, significando O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
um retrocesso político e eleitoral de décadas na His- dência comunica ao Plenário que, com base no art.
tória do Brasil. 162, inciso IV, deixa de acolher os seguintes desta-

Sala da Sessões, 25 de fevereiro de 1997. De- ques.
putado Aldo Arantes - Líder do PCdoB. Destaque assinado pelo nobre Líder do Pedo B,

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DA Deputado Aldo Arantes:
BANCADA DO PT Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do

Regimento Interno, destaque para votação e separa
do para a expressão ·os Governadores de Estado e
Distrito Federal, os Prefeitos·, constante na redação
dada pelo art. 1º ao § 5º do art. 14 da Constituição
Federal.

Destaque assinado pelo nobre Líder do PT,
Deputado José Machado:

Requeremos, nos termos do art. 161 e 162 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des
taque para votação em separado da expressão "os
Governadores de Estado e do Distrito Federal·, con
tida na redação dada pelo art. 1º do texto aprovado
em primeiro turno ao § 5º do art. 14 da Constituição
Federal.

Destaque assinado pelo nobre Líder do PT,
José Machado:

Requeremos, nos termos do art. 161 e 162 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados desta
que para votação em separado da expressão "os
Prefeitos", contida na redação dada pelo art. 1º do
texto aprovado em primeiro tumo ao § 5º do art. 14
da Constituição Federal.

Estes destaques deixaram de ser acolhidos.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!!. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, a questão de or
dem que formulo a V. Ex!!. diz respeito à decisão da
Mesa que preside o processo de deliberação do Ple
nário, que jamais pode impedir a expressão do voto
dos membros da Câmara dos Deputados. O desta
que sobre Governadores e Prefeitos não está inver
tendo o sentido do parágrafo.

O inciso IV do art. 162 do Regimento Interno é
claro.

Art. 162 .
IV - não será permitido destaque de expressão

cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a
modifique substancialmente.

O destaque que estamos apresentando restrin
ge o princípio da reeleição, não o inverte. A reelei
ção é mantida, o instituto é garantido. Há Deputados
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que podem votar a reeleição para Presidente e não
para Governadores ou para Governador e não para
Prefeito.

Portanto não estamos invertendo o conceito da
reeleição. O instituto da reeleição está niàntido, repi
to.

Em segundo lugar Sr. Presidente, qual o objeto
da emenda? A reeleição. Não estou invertendo o ob
jeto da reeleição, estou dizendo no meu destaque,
apresentado pelas Lideranças do PT e do PC do B,
que o princípio da reeleição não deve ser estendido
a Prefeito e a Governador. E a Mesa não pode impe
dir que os Deputados deliberem sobre essa matéria.

Sr. Presidente, V. EXª. poderia dizer que esta
ríamos deixando um vácuo na Constituição. Ora, se
a emenda estende a reeleição para Prefeito, Gover
nador e Presidente, e excluo Governador e Prefeito,
mas mantenho a reeleição para Presidente embora
seja contra, não vejo como se pode argumentar que
haja vácuo. Alguém poderia dizer que haveria urn
vácuo na legislação estadual ou municipal. Não é
verdade, porque em matéria eleitoral a legislação é
federal. E me apóio na própria lei complementar,
que, nos termos do art. 14, § 9º da Constituição, es
tabelece outros casos de inelegibilidade.

Sr. Presidente, entendo que os Deputados não
podem deixar de dizer no seu voto se querem a ree
leição mais ou menos ampla. Esse é o objeto dos
dois destaques. Por isso discordo respeitosamente
da decisão de V. EXª. e solicito que reexamine o in
deferimento desses destaques, para que o Deputa
do diga, através do destaque supressivo, se quer ex
cluir da emenda da reeleição Prefeito e Governador.
Há Deputados que querem a reeleição sem envolver'
Prefeitos; outros a querem sem estendê-Ia a Gover
nador. Não podemos impedir que o Plenário, de ma
neira transparente, expresse essa vontade e diga
em que termos a emenda será aprovada: se de for
ma ampla ou restrita. Gostaria que V. EXª. reexami
nasse o indeferimento dos destaques para votação
em separado.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito
que a resposta de V. EXª. à questão de ordem está
totalmente correta.

O dispositivo que trata do Presidente da Repú
blica, dos Governadores e Prefeitos é o mesmo. No
momento em que V. EXª. aceitar um destaque su-

pressivo para a eleição de Governadores e Prefei
tos, haverá urna rnodificação substancial, e não é
verdade o que disse o ilustre Deputado José Genoí
no. Ocorreria claramente o caso de vacatio legis,
uma legislação vaga a respeito do assunto, o que
poderia permitir aos Governadores e Prefeitos se
rem candidatos à reeleição tantas vezes quantas
quisessem. Portanto, inverte substancialmente a es
sência do que nós, legisladores, desejamos fazer
nesta noite: permitir que se candidatem a apenas
uma reeleição.

Além do mais, o nobre Deputado citou uma lei
complementar que trata dos três cargos: Presidente
da República, Governador e Prefeito Se não fosse
assim, essa lei complementar não estaria legislando
também para Governadores e Prefeitos.

Portanto, Sr. Presidente não procedem os ar
gumentos do ilustre Líder José Genoíno. A decisão
de V. EXª. é correta e tem todo o apoio do Partido da
Frente Liberal e de todos aqueles que desejam a
isenção de um Presidente da Câmara no processo
decisório das matérias mais importal'ltes para a vida
do País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Decido
a questão de ordem levantada pelo Deputado José
Genoíno.

Quero esclarecer aos Srs. Deputados, desde
logo, que a rejeito sob os seguintes fundamentos, e
este é o momento em que podemos, mais do que
nunca, homenagear o princípio federativo. Todos sa
bemos que nossa Constituição estabelece três or
dens jurídicas distintas, com poderes distintos e
competências determinadas, todas elas igualadas
entre si: União Estados e Municípios.

Pergunto a Presidência da Câmara: seria ou
não possível uma emenda constitucional proporcio
nar a reeleição apenas aos Governadores? Supo
nhamos uma emenda constitucional dessa natureza.
E agora, no segundo turno, se viéssemos a suprimir
essa hipótese, estaríamos modificando substancial
mente a redação inaugural.

De modo, Srs. Deputados, que a emenda
constitucional, ao tratar da reeleição, não tratou ape
nas da reeleição do Presidente, mas das três esfe
ras do Poder, autônomas e independentes entre si:
a União, os Estados e os Municípios. Nem por isso
tratou diferentemente da reeleição do Presidente, da
reeleição de Governadores e de Prefeitos. Portanto,
sob esse ângulo, não há como acolher a questão de
ordem de S. EXª.

Por outro lado, é importante enfatizar o que
lembrava o Deputado Inocêncio Oliveira: que a



Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá início em
1ºde janeiro do ano seguinte ao da sua elei
ção:

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Como votam os Srs. Líderes?
O Sr. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o PPS repete o voto do primeiro turno, lem
brando que na Constituintes de 1946, 1986 e em
1993 votamos a favor do princípio da reeleição.

Lamentamos que, infelizmente, não acompa
nhou essa votação a aprovação de um referendo
popular. A consulta popular, voltamos também a
repetir, deverá ser um instrumento cada vez mais
utilizado pelas democracias modernas.

Já temos a base técnica para isso a partir da
informatização das eleições municipais, e, portan
to, entendemos que uma consulta neste momento
daria o respaldo popular à decisão que esta Casa
tomou.

A alternância de poder entre pessoas que es
tão no cargo, Sr. Presidente, impedirá o princípio
do instituto da reeleição? Levar-me-ia ao limite de
tentar estabelecer que um partido, ao assumir o
poder, não poderia disputar a eleição para conti-

Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para mandato

-Art. 14 ..
§ 5º O Presidente da República, os

Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos para o período subseqüente.
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emenda constitucional, na verdade, visa substituir o de quatro anos, realizar-se-á no primeiro do-
§ 52 do art. 14. Se a esta altura eliminarmos a possi- mingo de outubro, em primeiro turno, e no
bilidade de reeleição para Governadores e Prefeitos, último domingo de outubro, em segundo tur-
poderemos até levantar uma questão jurídica rele- no, se houver, do ano anterior ao do término
vantíssima, que é a possibilidade de Governadores do mandato de seus antecessores, e a pos-
e Prefeitos reelegerem-se indefinidamente. se ocorrerá em 1º de janeiro do ano subse-

Poder-se-ia dizer, como o Deputado José Ge- qüente, observado, quanto ao mais, o dis-
noíno, que a lei complementar poderia dispor sobre posto no art. 77.
essa matéria. Mas qual é a garantia de que a lei .
complementar irá fazê-lo? Se invocarmos o princípio Art. 29 ..
da simetria entre as entidades federativas, e como a 11 - eleição do Prefeito e do Vice-Pre-
reeleição do Presidente foi tratada como emenda feito realizar-se-á, no primeiro domingo de
constitucional, a condução do Estado e dos Municí- outubro do ano anterior ao término do man-
pios só poderia ser feita constitucionalmente. Daí dato dos que devam suceder, aplicadas as
por que indefiro a questão de ordem de S. EXª. regras do art. 77 no caso de Municípios com

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço mais de duzentos mil eleitores.
a palavra pela ordem. . ..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Art. 77. A eleição do Presidente e do
EXª. a palavra. Vice-Presidente da República realizar-se-á,

simultaneamente, no primeiro domingo de
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- outubro, em primeiro turno, e no último do-

são do orador.) - Sr. Presidente, respeitosamente, mingo de outubro, em segundo turno, se
recorro da decisão de V. Ex!!. Acho que essa é uma houver, do ano anterior ao do término do
matéria muito importante, porque a lei complementar mandato presidencial vigente.
já existe. Se o Senado da República processar essa
alteração, como ficará a questão constitucional da
Federação? Portanto, tratando-se de assunto muito
importante e polêmico recorro da decisão de V. Ex!!.
e encaminho à Mesa as razões deste recurso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. De
putado, serão encaminhadas à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos a Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 1, de 1995, ressalvados os destaque:

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 § 5º do art. 14, o caput do art. 28, o
inciso 11 do art. 29, o caput do art. 77 e o art. 82 da
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação:



O SR. SílVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o processo legisla
tivo permanece paralisado. Há muitos meses os in
teresses governamentais voltam-se exclusivamente
para essa emenda em deliberação.

Sofismam e sofismam muito. Chegam a dizer
os signatários da proposta que não se trata de ree
leição, mas de recandidatura.

Ora, Sr. Presidente, a legislação eleitoral mais
tradicional, há muitos anos existente neste País, que
impunha aos governantes a necessidade de desin
compatilização, está sendo confiscada pela própria
emenda em deliberação. Não é recandidatura, é
uma reeleição com a população inteira anestesiada;
é um processo anestésico impiedoso, enganador.
Essa é a medida que se incumbe de erguer nova
mente neste País, esse é um processo autoritário
semelhante àquele que outorga se verificou.

Outro questionamento do PDT, Sr. Presidente,
versa sobre a legitimidade do Congresso Nacional
ordinário para esse tipo de modificação. Veja V. Exª
que até a Assembléia Nacional Constituinte de 1988,
com toda a legitimidade que detinha e de que dispu
nha, ao decidir sobre a forma de governo, ensejou a
consulta popular através de plebiscito. Portanto,
nem a Assembléia Nacional Constituinte ousou esse
tipo de modificação. Por essa razão, Sr. Presidente,
aqui está o PDT inconformado, indignado, sentido
se injustiçado, juntamente com o Estado de Direito,
para dizer "não" a essa emenda.
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nuar no poder. Aí, sim, existiria a alternância. Ne- vai deixar a questão em aberto, e este Parlamentar
nhum partido seria mantido, porque simplesmente votará contra a reeleição, como votou no primeiro
mudar nome dentro de uma mesma filosofia ou de turno, por entender ser essa discussão casuística.
um mesmo sistema não muda absolutamente nada. Gostaria de dar um exemplo, Sras. e Srs. Par-
Veja o que aconteceu com a democracia mexicana, lamentares: o Presidente Fernando Henrique Cardo-
em que se alternam nomes no poder há anos e o so, em campanha, esparramava sua mão e dizia
sistema continua o mesmo! O que fez a ditadura? que diminuiria o desemprego que estava solapando
Não podemos comparar o processo democrático este País; as desigualdades sociais e regionais,
que estamos vivendo com o que aconteceu durante priorizaria a reforma agrária. E nada disso aconte-
a ditadura. Por isso, no avanço do processo demo- ceu. Este País tem de criar vergonha e este Con-
crático e das instituições políticas brasileiras, reafir- gresso tem de mostrar ao Sr. Fernando Henrique
mamosnosso voto a favor da reeleição. Cardoso que esta é, sim, uma Casa de lei e tem in-

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem dependência.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero manifes- Portanto, Sr. Presidente, o Partido Socialista
tar minha discordância com o encaminhamento que Brasileiro encaminha a votação contrária à reelei-
V. Exª deu à questão de ordem. ção, mas deixa a questão em aberto, porque a maio-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É maté- ria dos Parlamentares do partido, CGm exceção de
ria decidida, Deputado. três, votou a favor da reeleição.

O SR. ALDO ARANTES - É uma questão ven- O SR. DUlllO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
cida, Sr. Presidente, mas considero não termos per- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-
mitido que este Plenário decidisse sobre uma ques- nha, como no primeiro turno, o voto Asim" à reelei-
tão importante. ção.

Nesse sentido, requeiro - como já foi feito 
que o Plenário da Comissão de Constituição e Justi
ça avalie essa questão. Mas, Sr. Presidente, o
PCdoB reafirma sua posição contra .a emenda da
reeleição. Primeiro, por considerá-Ia antiética e ca
suística e, segundo, por considerar que a reeleição
está a serviço da continuidade de uma política con
trária aos interesses dos trabalhadores.

Mas a questão fundamental, Sr. Presidente,
que nos leva a nos posicionarmos de forma categóri
ca contra essa emenda não é meramente o fato de
sermos contra a reeleição do Sr. Fernando Henrique
Cardoso - é também isso -, não é meramente pelo
caráter antiético dessa emenda, mas sobretudo por
consideramos que o caráter do Estado brasileiro é
autoritário e que essa medida, longe de representar
um avanço para a democracia, turva o debate.

Essa emenda acentua o caráter autoritário do
Estado brasileiro que advém da ditadura militar, do
Estado Novo. Caberia àqueles que são pela demo
cracia lutar pela descentralização do poder político.
Aí, sim, está o caminho da democracia.

Portando, o PCdoB, de forma categórica, vota
Anão", contra a reeleição.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PSB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no primeiro turno, o Partido Socialista Bra
sileiro encaminhou a tese da reeleição de forma fa
vorável. No dia 2 de fevereiro, através de uma reso
lução, encaminhou o voto contrário à reeleição, mas
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O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi- Por esta razão, Sr. Presidente, o PSDB não só
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos tra- reafirma o voto do primeiro turno como tem certeza
balhadores está inconformado, indignado, mas está de que outros Parlamentares, por convicção e por
aqui de cabeça erguida, com toda sua dignidade, sensibilidade, virão somar-se àqueles que já vota-
com toda sua tradição de compromisso com a de- ram no primeiro tumo a favor da reeleição.
mocracia, c?m as I~t~s sociais e com as grandes O SR. GEDDEl VIEIRA liMA (Bloco/PMDB -
transformaçoes brasileiras. BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chego

Não nos intimidamos diante do contexto que a este microfone hoje com muito mais tranqüilidade
cerca esta votação. do que chegou V. EXª, nosso Líder de então e hoje

Estamos aqui para dizer, de forma categórica e Presidente desta Casa, na memorável sessão em
convicta, que não podemos aprovar a emenda da que votamos e aprovamos em primeiro tumo a
reeleição pelas razões já sobejamente conhecidas e emenda da reeleição. Chego com mais tranqüilida-
aqui reiteradas hoje por vários companheiros do PT de, Sr. Presidente, porque encontro meu partido to-
que me antecederam. talmente pacificado e tendo superado questões cir-

Queremos dizer, mais uma vez, a toda a Na- cunstanciais que fizeram com que, naquela oportuni-
ção brasileira que aqui se perpetra um grande golpe dade, por discordância não quanto ao mérito, mas
contra a democracia. quanto à data de votação, lideranças importantes e

Por essa razão, com muita firmeza, convicção respeitadas do partido preferissem abster-se daque-
e compromisso com a Nação Brasileira, o Partido le processo. Chego com mais tranqüilidade ainda,
dos Trabalhadores vota Nnão". Sr. Presidente, porque, após votarmos a emenda da

O SR. lUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do reeleição em primeiro turno, pudemos verificar que
orador.) - Sr. Presidente, o PL deixa a questão em foi sábia e correta nossa decisão. Ouvimos a mani-
aberto. festação das ruas, que entenderam aquele nosso

O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi- gesto como uma homenagem ao senhor supremo da
são do orador.) - Sr. Presidente não havendo ne- democracia que é o povo, que, a partir daqui, terá o
nhuma recomendação especial d~ bancada com re- direito ~e deci~i.r se quer .o~ nã~ a manute~ção de
lação à matéria, esta Liderança libera sua bancada um projeto ~~htlco e administrativo que esta sendo
para votação. posto em pratica.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- Portanto, consciente e convicto de que tomou a
são do orador.) - Sr. Presidente, é sintomático que o decisão acertada no primeiro turno, o PMDB vota
ambiente em que estamos votando o segundo turno Nsim", unido e respeitando a vontade majoritária da
da emenda reeleição seja distinto daquele em que sua bancada.
votamos o primeiro turno. É distinto porque a vonta- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
de majoritária da Câmara dos Deputados expressa Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois do
no primeiro turno encontrou amplo respaldo na so- último resultado do primeiro turno, quando esta
ciedade brasileira. Tínhamos já sinais eloqüentes e Casa, por 336 votos, aprovou a PEC da Reeleição,
fortes de que a maioria da sociedade queria a reelei-, acredito que este País mudou muito. Mudou porque
ção. Depois da votação em primeiro turno, vimos es- passamos a ouvir dos diferentes segmentos da so-
ses sinais mis fortes ainda, e não só em tomo da ciedade o apoio total à tese da reeleição. Diferente-
reeleição como expediente para beneficiar este ou mente de alguns Líderes que neste momento procu-
aquele, mas da reeleição com tese que contempla raram dizer que se tratava de medida antiética, de
Presidente, Governadores e Prefeitos. Esse fato po- casuísmo, a partir daí passamos a entender a pro-
lítico tão singelo não foi percebido pela Oposição, posta de reeleição como primeiro item da ampla re-
mas ele está aí aos olhos de todos nós. forma política que se deseja fazer no País.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, há a própria Golpe, Sr. Presidente, quando se decide atra-
questão da reforma política. vés do voto? Não! Aqui se está decidindo, para o fu-

Finalmente, nosso voto aqui pela reeleição ini- turo, o que existe de mais democrático em toda a
ciou o processo de reforma política e iniciou pelo vida do nosso País: o direito de o eleitor livremente
ponto mais importante, ou seja, aquele que transfere escolher, através do voto, aqueles que devem conti-
ao eleitor e à eleitora a cidadania fortalecida, o direi- nuar dirigindo seu destino.
to de escolher se quer ou não continuar com aquele Não serão todos reeleitos, Sr. Presidente. Não
governante. se queira confundir prorrogação de mandato com
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reeleição. Não! Com uma imprensa atuante como a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
nossa, com um Congresso Nacional vigilante, até Deputados, queiram selecionar seus votos.
mesmo com a Oposição, que todo dia critica - e é Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
bom que o faça, porque não queremos democracia cadas queiram acionar o botão preto do painel até
sem oposição -, com um Tribunal de Contas vigilan- que as luzes dos postos se apaguem.
te'e com uma Justiça Eleitoral estruturada, não temos O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
dúvidas de que haveremos de fazer justiça àqueles peço a palavra pela ordem.
que bem se conduzirem em seu primeiro mandato. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sr. Presidente, por isso a reeleição estimula, Ex!! a palavra.
sobretudo, os ocupantes de cargos executivos... O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-

(Tumulto no plenário.) são do orador.) - O PT vota MnãoM, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, parece-me que estou pertur- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

bando um pouco os partidos de Oposição. COI1')O eu Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
ia dizendo, a reeleição estimula os ocupantes de da Frente Liberal recomenda o votQ Msim".
cargos Executivos a bem executar seus mandatos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Com a consciência tranqüila e a certeza de que Deputados que não registraram seus votos queiram
não se pode fazer alterações no Capítulo da Ordem fazê-lo nos postos avulsos.
Econômica e Financeira e a chamada reforma do Es- O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
tado sem a política, é importante que, neste instante, o peço a palavra pela ordem.
Congresso Nacional mostre que está consoante com a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
opinião do País e diga Msim" à reeleição. Ex!! a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi- O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- revisão do orador.) - O PCdoB vota MnãoM.
dos, no primeiro turno o Plenário da Câmara dos De- O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB - SP.
putados confirmou, em votação expressiva, exatamen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
te o que a opinião pública brasileira sempre pleiteou. co/PMDB recomenda o voto MsimM.

A reeleição é democrática, foi debatida em to- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
dos os rincões do País, principalmente aqui na Casa revisão do orador.) _ O PSDB encall)inha o voto MsimM.
do povo. Neste segundo turno, vamos confirmar o O SR. RICARDO IZAR (PPB _ SP. Sem revi-
primeiro e a vontade esmagadora da população bra- são do orador.) _ O PPB libera sua bancada.
sileira de querer a reeleição para Presidente, Gover- O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB _ SP.
nadores e Prefeitos. Sem revisão do orador.) - O PMDB e seu Bloco re-

Por isso, a Liderança do Governo recomenda o comendam o voto IIsimM, Sr. Presidente.
voto Msim

M
. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- revisão do orador.) - O PSDB, em consonância com
tação a Proposta de Emenda Constitucional nº 1, de as ruas, vota MsimM.
1995, em segundo turno, ressalvados os destaques. O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. ,Sem

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
dos que tomem seus lugares a fim de darmos início MsimMe Osvaldo Biolchi vota MsimM.
à votação pelo sistema eletrônico. (Pausa.) A SRA. VANESSA FELIPPE - Sr. Presidente,

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- peço a palavra pela ordem.
cadas queiram registrar seus códigos de votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, Ex!! a palavra.
peço a palavra pela ordem. A SRA. VANESSA FELlPPE (PSDB - RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, apenas
Ex!! a ""avra. para ratificar meu voto. Vanessa Felippe, Rio de Ja-

<J.c;R. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- neiro, vota MsimM.
são do orador.) - O PT vota "não·, Sr. Presidente. O SR. PRISCO VIANA (PPB - BA. Sem revi-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, tenho preocupação
revisão do orador.) - A Liderança do PSDB encami- com a fidelidade do posto em que votei. Portanto,
nha o voto "sim". quero reafirmar meu voto MnãoM.
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O SR. SANDRO MABEl (Bloco/PMDB - GO. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confir-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim". mo meu voto "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo
confirmar meu voto, porque temo que na mesa em meu voto "não".
que votei tenha havido uma falha. Acenderam as lu- O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
zes do "sim" e da "abstenção", e meu voto é "sim". palavra pela ordem.

O SR. PAUDERNEY AVEllNO (PPB - AM. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em virtude Ex!' a palavra.
de a votação ser muito importante, também desejo O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
confirmar meu voto "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o

Sr. Presidente, também desejo fazer um voto voto "sim" e pede a toda a sua bancada que permane-
de louvor ao Partido Progressista Brasileiro, que Ii- ça em plenário, pois ainda teremos outra votação.
berou sua bancada para votar "sim". O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem

O SR. JOÃO RIBEIRO (PPB - TO. Sem revi- revisão do orador.) - Voto "sim".
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo retificar meu O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
voto. Confesso que me equivoquei no momento de revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
votar. Queria registrar meu voto "sim" e saiu "não". confirmar meu voto "não", em razão de dúvida quan-
Meu voto é "sim", portanto. to ao funcionamento do posto. Meu voto é "não".

O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB - PA. O SR. MARCELO TEIXEIRA (Bloco/PMDB -
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Mar-
de dúvida no funcionamento do painel no momento ceio Teixeira, PMDB, Ceará, voto "sim".
da votação, reafirmo meu voto "sim". O SR. JOSÉ CHAVES (PSDB - PE. Sem revi-

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, eu, José Chaves,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo reafir- voto "sim".
mar meu voto "sim" para que-não aconteça o que O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA Sem revi-
ocorreu no primeiro turno. são do orador.) - Sr. Presidente, contra as oligarquias

O SR. OSMAR lEITÃO (PPB - RJ. Sem revi- e contra o autoritarismo, confirmo meu voto "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim". O SR. WAlTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Sem revi- peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden· Exfl a palavra.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. visão do orador.) - Sr. Presidente, acho que V. Ex!'
EXª a palavra. deveria dizer aos Deputados que aguardassem o re-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. sultado no painel, porque só assim será possível
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido conferir se houve ou não erro em alguma votação.
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. De-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- putado, depois de encerrada a votação pelo painel,
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". não há como retificar voto. Quem quiser fazer a reti-

O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço ficação deverá fazê-lo neste momento.
a palavra pela ordem. O SR. Luís BARBOSA - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. a palavra pela ordem.
Ex!' a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. OSVALDO REIS (PPB - TO. Sem revi- Exª a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, para modernização O SR. Luís BARBOSA (PPB - RR. Sem revi·
da democracia brasileira, meu voto é "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, quero reafirmar

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão meu voto "sim".
do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu voto O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
·sim". peço a palavra pela ordem para abordar um aspecto

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (BlocoIPMDB - sobre a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
Ex!! a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. MARCELO DÉDA {PT - SE. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, se V. EXª admitir Ex!' a palavra.
que há razões para que os Srs. Parlamentares ve- O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
nham aos microfones confirmar seus votos, V. Ex!! revisáo do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um
estará demonstrando dúvidas a respeito do funciona- apelo a V. EXª Na verdade, estamos assistindo a um
mento do painel eletrônico. Se essa dúvida existe, V. espetáculo deprimente, a uma situação que nunca
Exª deverá, então, discutir com o Plenário a possibili- aconteceu nesta Casa, e estou aqui há quatorze
dade de realizar votação nominal. Senão, Sr. Presi- anos. O que está ocorrendo é uma imoralidade.
dente, com o devido respeito e a vênia que V. Exª me- Quem tiver dúvida que a esclareça posteriormente.
rece, isso aqui vai se tran~forma~ numa brinca?eira, Esta Casa está sendo presidida hoje pelo De-
onde Parlamentares buscarao reafirmar ~ua fidelidade putado Michel Temer. Já foi presidida durante rl],uito
ao Governo corno_se fosse u~ prestaça~ de contas. tempo pelo Deputado Ulysses Guimarães. Na época
Este Parlamento nao merece ISSO, Sr. PreSIdente. da Constituinte, Ulysses decidia de forma muito cla-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- A Mesa ra: "Quem errou que corrija o voto; prevalece o que
pede a todos os Srs. Deputados que tiverem dúvidas estiver no painel". Essa é a regra. O mais é achinca-
com relação a seus votos e queiram fazer retificação lhe, Sr. Presidente.
que o façam neste momento. Temos de ter dignidade nesta Casa. Nossa ca-

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, beça deve estar levantada, senão vamos estar neste
peço a palavra para contraditar a questão de ordem. Plenário como pessoas que estão falando aqui para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ques- receber o cheque. Isto é uma imoralidade que não
tão de ordem já está resolvida, Sr. Deputado. podemos aceitar.

a SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
visão do orador.) - A dúvida existente não é por Srs. Deputados, estamos em processo de votação.
parte de apenas alguns Deputados. Eu mesmo, Nel- Não vou aceitar nenhuma manifestação que não
son Otoch, estou em dúvida e quero reafirmar meu seja respeitante aos votos. Quem quiser retificar
voto "sim". voto poderá fazê-lo; quem tiver dúvida, poderá es-

O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB. clarecê-Ia. Não haverá considerações sobre o pro-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou com cesso de votação.
receio de ter me enganado na ocasião de digitar A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
meu voto e quero informá-lo: meu voto é "sim". peço a palavra pela ordem.

O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Sem re-. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
visão do orador.) - Sr. Presidente, como há uma Ex!! a palavra.
desconfiança geral em relação ao painel, quero con- A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
firmar meu voto "não". Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero é "não".
esclarecer aos Srs. Deputados que não há defeito O SR. WILSON CUNHA (PFL - SE. Sem revi-

. algum no painel. Apenas aqueles que tiverem dúvida são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
ou que queiram retificar o voto é que poderão fazê-lo O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
agora. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE - (Michel Temer) - Tem
a palavra pela ordem. V. ExB a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
ExB a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi- da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e ao mes-
são do orador.) - Sr. Presidente, usando da faculda- mo tempo faz um apelo aos Srs. Deputados para
de que a Mesa concedeu, considerando que posso que permaneçam em plenário, a fim de que possa-
ter errado e que se trata de uma votação importante, mos votar os demais destaques.
em que temos de ter a responsabilidade de votar Durante a Assembléia Nacional Constituinte,
corretamente, quero reafirmar meu voto "sim". havia uma decisão de que o voto manifestado no
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painel eletrônico seria o válido. Posteriormente, hou- Como não podemos compactuarmos com isso,
ve uma modificação do Regimento Interno, que é eu próprio quero confirmar o meu voto "sim".
mais justa e permite ao Parlamentar que anuncie a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou es-
maneira como quer votar. Portanto, Sr. Presidente, clarecer aos Srs. Parlamentares que a Mesa só vai
quando há dúvida de qualquer Parlamentar, nada tolerar a expressão "sim" ou "não", nenhuma consi-
mais justo que S. Exª utilize o microfone e deixe re- deração a mais.
gistrado o seu voto. A SRA. CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a

Considero, Sr. Presidente, essa prática correta, palavra pela ordem.
séria e, portanto, não vejo nenhum demérito para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
qualquer Parlamentar, ou mesmo para esta Casa, EXª a palavra.
em se querer registrar o voto. A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi-

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, são da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
peço a palavra pela ordem, para orientar a bancada O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
do PT. revisão do orador.) - Sr. Presidente, com toda a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu- bancada do pedoB voto "não".
tado Marcelo Deda, V. EXª já orientou, mas poderá A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
fazê-lo novamente. Tem V. EXª a palavra. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revi- é "sim" à reeleição.
são do orador.) - Sr. Presidente, na verdade pedi a O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
palavra porque respeito V. EXª e o cargo que exerce. peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, considerando que se transfor- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
mou em prazo a utilização do microfone para se EXª a palavra.
confirmar o voto - até o defeito, em alguns casos, O SR. CHICO VIGILANTE - (PT - DF. Sem
pode não ser do painel, mas da consciência - con- revisão do orador.) - Sr Presidente, antes de decla-
vocamos os Parlamentares do PT a também usarem rar meu voto, peço a V. EXª que encaminhe aos Srs.
o microfone para dizer "não" a essa reeleição e a Deputados os procedimentos que devem seguir para
este projeto que avilta o Brasil e esta Casa. votar, já que desaprenderam tão rapidamente.

Vamos usar o microfone para dizer "não". O SR. lUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço
Sr. Presidente, o Deputado Marcelo Deda vota a palavra pela ordem.

"não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. VÂNIO DOS SANTOS - Sr. Presidente, EXª a palavra.

peço a palavra pela ordem. O SR. lUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. do orador.) - Sr Presidente, desejo registrar meu

EXª a palavra. voto "não".
O SR. VÂNia DOS SANTOS - (PT - SC. Sem O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caso meu
"não", e bem alto. voto não tenha sido registrado, quero reafirmá-lo:

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. votei "sim".
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, voto "sim", O SR. JOÃO FAUSTlNO (PSDB - RN. Sem revi-
com convicção. são do orador.) - Sr Presidente, confirmo meu voto ·sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
palavra pela ordem. Srs. Deputados, vamos cuidar de encaminhar bem a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. sessão. faço um apelo aos Srs. Deputados, ao Srs.
EXª a palavra. Líderes, para que mostremos ao povo brasileiro que

O SR. JOSÉ ANIBAl (PSDB - SP. Sem revi- somos capazes de chegar a uma boa solução, sem
são do orador.) - Sr. Presidente, faz dez minutos entreveros no plenário. Vamos permitir - repito -
que peço a palavra para poder orientar minha ban- apenas o voto "sim" ou "não". Caso contrário, toma-
cada. O PSDB vota "sim", pede aos seus ParIamen- remos a liberdade de desligar os microfones, e para
tares que permaneçam no plenário e registra profun- tanto desde já peço licença a todos.
do desconforto com o fato de até a dúvida estar sen· O SR. LlNDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
do criminalizada. peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. que votei "não". Nesse sentido, uso o microfone
ExB a palavra. para reafirmar o meu "não" à reeleição.

O SR. LINDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem O SR. MURILO PINHEIRO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, meu voto é revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não". "sim".

o SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr Presidente, meu voto é "sim"

O SR. ADYLSON MOITA (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr Presidente, reafirmo meu voto
"não".

O SR. MAGNO BACELAR (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, houve uma
pane no painel. Quero registrar meu voto "sim" e pa
rabenizar V. Ex" pela maneira correta como está
presidindo a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço a V. Ex".

Os Srs. Deputados que quiserem enunciar
seus votos deverão fazê-lo declinando, juntamente,
seus nomes para o divido registro pela Mesa.

O SR. GERALDO PASTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. GERALDO PASTANA (PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, meu voto é
"não".

O SR URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, meu voto é
"sim".

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Sem
revisão da oradora.) - Sr Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. ADEMIR CUNHA (PFL - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr Presidente, meu voto é "sim".

O SR. RONALDO SANTOS (PSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. ANIVALDO VALE (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr Presidente, meu voto é "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. FRANSCISCO RODRIGUES (PPB 
. RR. Sem revisão do orador.) - Sr Presidente, meu

voto é "sim".
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr Presidente, estou convicto de

O SR. ODILlO BALBINOITI (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, meu voto é "sim".

O SR. OSMIR LIMA - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem para fazer um esclarecimento,
ainda que rápido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra, se for referente ao processo de vota
ção.

O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~ente, quero es
clarecer que, por duas vezes, houve equívoco neste
painel com relação à minha votação e, para isso, fui
chamado à Mesa até para trocar de senha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é
o voto de V. EXª?

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Inclusive a Mesa re
conhece que vai trocar este painel. Portanto, não se
trata de brincadeira. É uma votação séria. Por isso
quero ratificar meu voto "sim".

O SR. GERALDO PASTANA (PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para dirimir
quaisquer dúvidas, meu voto é "não".

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
e "sim".

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo
meu voto "sim".

O SR. OLAVIO ROCHA (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

Presidente, meu voto é "sim".
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, assim como no
primeiro turno, gostaria de ratificar meu voto. Votei
"sim" novamente e não vejo por que tenta polêmica,
já que o painel é público, e toda a imprensa registra
o nosso voto. Se há dúvidas de que o painel apre
sente defeito, não vejo por que o Parlamentar não
possa aqui, na Casa do povo, manifestar-se. Quan
do é do interesse da Oposição, querem voto aberto
no microfone; quando não, querem proibir que o De
putado se manifeste.

Sr. Presidente, na verdade, este pessoal não
sabe perder.



É aprovada em segundo turno a proposta de
emenda à Constituição n!! 1/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Alceste Almeida - PPB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik PTB - Sim c

Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não

368

112

5

485

Rondônia

Sim:

Não:

Abstenções:

Total:
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O SR. SílVIO ABREU - Sr. Presidente, peço O SR. JOSÉ ANíBAl- Sr. Presidente, peço a
a palavra pela ordem. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra. EXª a palavra.

O SR. SíllVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
são do orador.) ..:. Sr. Presidente, o PDT votou "não", são do orador.) - Sr Presidente, a Deputada Veda
reitera a recomendação à sua bancada pelo voto Crusius votou, no entanto, embora apareça o nome
"não" e convida seus Parlamentares para confirma- de S. Exª, não aparece seu voto. Espero que, no sis-
rem o voto "não· neste microfone. tema, esteja computado o voto "sim" de S. EXª.

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
peço a palavra pela ordem. Líder, no computador está registrado o voto da De-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. putada Veda Crusius.
ExA a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a

O SR FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem re- aos Srs. Deputados um pouco de paciência pois
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não". houve sessenta retificações de voto.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PSB - AP. Sem O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que não peço a palavra pela ordem.
pairem dúvidas, meu voto é "nãoN

• O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem Ex!! a palavra.

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é O SR. SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Sem
"simN

• revisão do orador.) - Sr. Presidente votei ·não" e
O SR. SÉRGIO NAYA (PPB - MG. Sem revi- não consta meu voto no painel.

são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "simN
• O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. De-

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão putado, fica registrado em ata o voto de Exª.
o orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não·, por- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
tanto contra o continuísmo autoritário de Fernando Mesa vai anunciar o resultado da votação.
Henrique Cardoso. VOTARAM:

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, consciente de
que votei "não", reafirmo mais uma vez: não temos
problema com a senha do plenário, alguns têm dúvi
da e falta consciência, talvez para estabelecer a se
nha do banco.

Meu voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer

rada a votação.
O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"
e no painel aparece abstenção. Como isso é possí
vel?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agora
não mais é possível. A retificação de voto só pode
ser feita durante o processo de votação. Constará
em ata.
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Munlo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMOB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco - PMOB - Sim
Elcione Bamalho - Bloco ... PMOB - Sim
Geraldo Pastana - PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - POT- Não
Hilário Coimbra - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMOa ... Sim
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Nícias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSOB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazona.

Alzira Éwerton - PSOB - Sim
Arthur Virgílio - PSOB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMOB - Sim
Luiz Femando - PSOB - Sim
Paudemey Avelino - Bloco!PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMOB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMOB - Sim
Expedito Júnior - PL - Sim
Marinha Raupp - PSDe - Sim
Moisés Bennesby - Sem Partido - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMOB - Sim
Silvemani Santos - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - PFL - Não
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - PFL - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - Bloco - PMOB - Sim
Ronivon Santiago - PFL - Sim
Zilá Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Oolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMOB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSOB - Sim
Udsón Bandeira - Bloco - PMOB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMOB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PFL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PFL - Sim
Harottio Sabóia - PT - Não
Jaylt'le Santana - PSOB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Neiva Moreira - POT - Não
Pedro Novais - Bloco - PMOB - Sim
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSOB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMOB - Sim
Antônio Balhmann - PSOB - Sim
Antônio dos Santos - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSOB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Edson Silva - PSOB - Sim
Firmo de Castro - PSOB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMOB - Sim
lnacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristina - PSOB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMOB - Sim
Nelson Otoch - PSOB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMOB - Não
Pimentel Gomes - PSOB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMOB - Sim
Raimundo Gomes - PSOB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
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Sim

Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSOB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSOB - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMOB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não·
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB -.Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim.,
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim.
Ricardo Rique - Bloco - PMDB -Abstenção
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim,
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Sim

José Chaves - Bloco - PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Corrêa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco - PMDB - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Sim
Wilson Campos...,. PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSOB- Sim
Femando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahi~

Alcides Modesto - PT- Não
Aroldo Cedraz - PFI, -Sim
Benito Gama - Pf:=L - Sim
Claudio Cajado - PFL -:- Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões- PL ~ Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel VieiraÜma - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
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Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Cameiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Cameiro - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Annando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Femando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Abstenção
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Dare - PT - Não
João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - Bloco - PMDB - Sim

José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PMDB :- Sim
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim
Neif Jabur - PPB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Octavio Elisio - PSDB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philernon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
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Carlos Alberto Campista - PFL - Sim Carlos Nelson - Bloco - PMOB - Sim
Carlos Santana - PT - Não Celso Russomanno - PSOB - Sim
Cidinha Campos - POT - Não Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Eurico Miranda - PPB -Sim Cunha Lima - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim Dalila Figueiredo - PSOB - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Sim De Velasco - Bloco - PSO - Sim
Fernando Lopes - POT - Não Delfim Netto - PPB - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSOB - Sim Ouílio Pisaneschi - PTB - Sim
Itamar Serpa - PSOB - Sim Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não Eduardo Jorge - PT - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não Fernando Zuppo - POT - Não
João Mendes - PPB - Sim Franco Montoro - PSOB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim Hélio Bicudo - PT - Não
José Carlos Coutinho - PFL - Sim Hélio Rosas - Bloco - PMOB - Sim
José Carlos Lacerda - PSOB - Sim Ivan Valente - PT - Não
José Egydio - PL - Sim Jair Meneguelli - PT - Não
José Maurício - POT - Não João Mellão Neto - PFL - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Sim João Paulo - PT - Não
Lima Netto - PFL - Sim José Aníbal- PSOB - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não José Augusto - PT - Não
Márcia CibiJis Viana - PDT - Não José Coimbra - PTB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não José de Abreu - PSOB - Sim
Milton Temer - PT - Não José Genoíno - PT - Não
Miro Teixeira - POT - Não José Machado - PT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMOB - Sim José Pinotti - Bloco - PMOB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco - PMOB - Não Jurandyr Paixão - Bloco - PMOB - Sim
Paulo Feijó - PSOB - Sim Koyu lha - PSOB - Sim
Roberto Campos - P.PB - Não Lamartine PoseUa - Bloco - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim Luciano Zica - PT - Não
Robson Romero - PSOB - Sim Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB - Sim
Ronaldo Santos - PSOB - Sim Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Não
Rubem Medina - PFL - Sim Luiz Gushiken - PT - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim Luiz Maximo _ PSOB - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim Maluly Netto - PFL - Sim
Vanessa Felippe - PSOB - Sim Marcelo Barbieri _ Bloco - PMOB - Não

São Paulo Marquinho Chedid - Bloco - PSO - Sim
Adhemar de Barros Filho - PPB - Não Marta Suplicy - PT - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMOB - Sim Maurício Najar - PFL - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não Michel Temer - Bloco - PMOB - Abstenção
Almino Affonso - PSOB - Não (Art. 17 § 12 do RICO)
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMOB - Sim Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Sim Paulo Lima - PFL - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não Salvador Zimbaldi - PSOB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Sim Silvio Torres - PSOB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMOB - Sim teima de Souza - PT - Não
Ayres da Cunha - PFL - Sim Tuga Angerami - PSOB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim Vadão Gomes - PPB - Sim



Abelardo Lupion - PFL - Sim
Affonso Camargo - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antonio Ueno - PFL - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida Cesar - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB - Sim
. Dércio Knbp - PDT - N~o

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Abstenção
João Pizzolatti ~ PPB - Abstenção
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim
Vânio dos Santos - PT - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - PFL ~ Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoS - Não
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco -: PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco- PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco -:- PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Rubens Cosac - Bloco," F?MDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Sim·
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim .

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMOB - Sim
Flávio Derzi - Bloco - PPB - S!m
Marçal Filho - Bloco - PMDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco -I?~DB - Sim
Nelson Trad - P~B - Sim .
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Valdemar Costa Neto - PL - Não Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Vicente Cascione - PTB - Não Saulo Queiroz - PFL - Sim

Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim Paraná
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSOB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Oipp - POT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- POT - Não
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMOB - Sim
Enio Bacci - POT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSOB - Sim
Fetter Junior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMOB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMOB - Sim
Jair Soares - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - P$DB - Sim
Odacir Klein - Bloco - PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPB - Sim
Valdeci Oliveira - PT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim

O SR. PRESIPENTE (Michel Temer) - Foram
oferecidas quatro emendas de redarão, das quais
dou conhecimento ao Plenário:

-N2 1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 1-C, DE 1995

(Do Sr. Mendonça Filho e outros)

Dá nova redação ao § 5$1 do art. 14,
ao csputdo art. 28, ao inc. 11 do art. 29, ao
csput do art. 77 e ao art. 82 da Constitui
ção Federal.

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se a seguinte redação ao § Sº, do art. 14,
da CF, contido no art. 12, do Texto aprovado:

·Art.14 .

§ Se O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos para um único período sub
seqüente."

J....tificação

Deve ser explicitado na redação da emenda
aquik> que o próPrl<> mlator declarou em seu voto,
que a reeleição será por apenas uma única vez.

Entendemos que na forma como se encontra
redigida a matéria, não fica claro que a reeleição
será possível por apenas uma vez, razão pela qual,
de acordo com a vontade do nobre relator e dos de
mais parlamentares, sugerimos que a redação final
incorpore a expressão ·um único", para figurar entre
as expressões ·para" e ·período·, evitando futuras
dúvidas e, quiçá, ações jurídicas na Justiça Eleitoral.

Sala da Comissão, 25 de fevereiro de 1997. 
Deputado José UqFhado, Líder do PT.

-N2 2-

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se a seguinte redação ao § 52, do art. 14,
da CF, contido no art. 1º. do Texto aprovado:

·Art. 14 .
§ 5º O Presidente da República, os Governa

dores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso
dos mandatos poder~o ser reeleitos para o período
imediatamente subseqüente uma única vez.·

Justificação

Oeve ser explicitado na redação da emenda
aquilo que o próprio relator declarou em seu voto,
que a reeleição será por apenas uma única vez.

Entendemos que na forma como se encontra re
digida a matéria, não fica claro que a reeleição será
possível por apenas uma vez, razão pela qual, de
acordo com a~ do nobre relator e dos demais
parlamentares. SUQQrjmos que a redação final incorpo
re a expressão -ifflediatarnente·, para figurar entre as
expressões .períQdo. e ·subseqüente", bem como a
expressão ·uma~ vez·; evitando-se futuras dúvi
das a. quiçá. ações jurídicas na Justiça Eleitoral.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. 
Deputado Joaé Machado, líder do PT.

-N2 3-

Na redação dada ao § 5º do art. 14, pelo art.
1º, onde se lê: ·para o período subseqüente·, leia
se: ·para um único período subseqüente·.
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Justificação

Trata-se apenas de explicitar na regra para
reeleição, na redação para o segundo turno de vota
ção, que a reelegibilidade será permitida para um
único mandato subseqüente, já que esta é a inten
ção do legislador. Há necessidade de não se deixar
dúvida sobre esse propósito.

-N2 4-

Dê-se à referência ao artigo 52 da Constituição,
no art. 1º da PEC nº 1/95 a seguinte redação:

..."§ 52 O Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido ou substituído no curso
dos mandatos poderão ser reeleitos por um período
imediatamente subseqüente".

Justificação

Suprimidos os termos da proposta do relator
que se referiam à possibilidade de concorrer para
quaisquer cargos no exercício do poder, resta ainda
a correção para explicitação de que a reeleição só é
possível por uma vez no período subseqüente.

Sala das Sessões. - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVE!RA (PFL - PE. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retirar essa
emenda O grande objetivo era de que não pairasse a
menor dúvida sobre o que queríamos, ou seja, apenas
que a reeleição seja por um período único.

Como dois dispositivos do· texto da Constitui
ção trata dessa matéria, acrescentando as palavras:
"imediatamente subseqüente", e como o texto do
ilustre Líder do PT, Deputado José Machado, é mais
explícito - aliás, esse texto teve o apoio de todos os
Líderes com assento nesta Casa -, e para que não
paire a menor .dúvida sobre o que gostaríamos que.
fosse aprovado, retiro minha emenda de redação.

Peço a V. Ex!! que, como se trata de emenda
de redação, ela seja votada pelo consenso, para que
esta Casa demonstre que deseja a reeleição apenas
por um único período subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
da a Emenda de Redação n2 4 do Deputado Inocên
cio Oliveira.

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - TemV.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, retiro a Emenda nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Aldo Arantes, V. EXª mantém sua emenda?

O SR. ALDO ARANTES - Mantenho a emen
da, Sr. Presidente.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço um esclareci
mento. Se for aprovada uma emenda de redação,
cuja decisão for tomada pelo Plenário, com unanimi
dade dos partidos, haverá necessidade de essa
emenda retomar à Comissão para depois ser enca
minhada ao Senado? Gostaria que V. Exi esclare
cesse essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A reda
ção final será aprovada neste plenário, Sr. Deputa
do.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com
a palavra o nobre Relator, Deputado Vic Pires
Franco.

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que as
Emendas nlls. 2 e 4 foram retiradas, o Relator ana
lisa as Emendas n2s. 1 e 3, que são iguais, e deci
de acatar as presentes emendas, ficando o § 52 do
novo texto com o seguinte teor:

§ 511 - O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos por um único período sub
seqüente.

A intenção do Relator era deixar bem claro no
texto - um único período. Por isso, o Relator acata
asemendas..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela
tor acolhe as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação as Emendas de Redação n2s 1 e 3, com pare
cer favorável do Relator.

-Nº1-

Dê-se a seguinte redação ao § 52, do art. 14,
da CF, contido no art. 12 , do texto aprovado:
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"Art. 14 .
§ 5º O Presidente da República, os

Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos para um único período sub
seqüente."

-N2 3-

Na redação dada ao § 5º do art. 14, pelo art.
1º, onde se lê "para o período subseqüente", leia-se
"para um único período subseqüente".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
Estão prejudicados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final:

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 1-D, DE 1995

Dá nova redação ao parágrafo 52 do
art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso II do
art. 29, ao caput do art.'n e ao art. 82 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º O parágrafo 51! do art. 14, oca
put do art. 28, Ó inciso 11 do art. 29, o caput
do art. 77 e o art. 82·da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:

'"Art. 14. .. : ..

§ 5º O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem Os ho~ver sucedido
ou substituído no curso dos mandatps pode
rão ser reeleitos para um único período sub-
sequente. ' .,' ,.'

"Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-á no primeiro do
mingo de outubro, em primeiro tumo, e no
último domingo de outubro, em segundo tur
no, 'se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a pos-

se ocorrerá em 1I! de janeiro do ano subse
qüente, observado, quanto ao mais, o dis
posto no art. n.

"
"Art. 29 .

/I - eleição do Prefeito e do Vice-Pre
feito realizada no primeiro domingo de outu
bro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras
do art. 77 no caso de Municípios com mais
de duzentos mil eleitores.

"Art. 77. A eleição do Presidente e do.
Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último do
mingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.

"Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá início em
1º de janeiro do ano seguinte ao da sua elei
ção."

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. 
Deputado João Henrique.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aque
les que forem pela sua aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado.Federal.
,O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa e vai à publicação a seguinte Declaração
devoto

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do art. 182 do

Regimento Interno, estou encaminhando à Mesa,
para'publicação, declaração escrita de voto, referen
te à votação nominal realizada na sessão de ontem,
quando da apreciação da Proposta de Emenda à
Constituição nl! 1/95, em segundo turno.

Conforme orientação da liderança do meu par
tido, o PPB, registrei, com convicção, o meu voto na
bancada em que me encontrava, onde permaneci
atento aos discursos sobre o tema em questão.

No decorrer das discussões, estando havendo
um ou outro embate de ideologias, comum e próprio
dos parlamentos, dirigi-me até a sala reservada dos



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

NILSON GIBSON - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de apensação da
Indicação nº 741, de 1997, de autoria do requerente,
ao Projeto de Lei nº 1.21O-A, de 1995, de autoria do
Deputado Luciano Zica.

MARCONI PERILLO - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre autorização de funcionamento dos cursos de
Letras e Direito.

Requerimento de informações ao Ministérjq do
Planejamento e Orçamento sobre o Programa' de
Crédito Produtivo e Popular do BNDES e sobre 'as
Organizações Não-Governamentais vinculadas' 'à
instituição. , ,

EDISON ANDRIN0 - Projeto de lei que dispõe
sobre a determinação da base de cálculo do .lmp'osio '
de Renda e da Contrib,uição Social sobre' Ó Luc~o

das pessoas jurídicas que se dedicam a atividades'
sazonais. . ,.

GONZAGA PATRIOTA E OUTROS-Proposta
de emenda à Constituição que dispõe sobre o acrés
cimo de inciso ao art. 52.

EDUARDO JORGE - Projeto de lei que esta
belece que o porte legal de armas de fogo será ex- '
clusivo para militares. ,

SÍLVIO PESSOA - Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputados de consignação nos
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Srs. Parlamentares, de lá retomando apenas quan- Anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do
do anunciava-se o resultado da respectiva votação. ex-Deputado Gileno de Carli.

Qual não foi minha surpresa ao perceber que o LUIZ GUSHIKEN - Requerimento de informa-
meu registro de voto não aparecera no painel eletrô· ções ao Ministério da Fazenda sobre o Fundo de
nico. Ga~ntia do Tempo de Serviço - FGTS.

Estando, a esta altura, os microfones desliga- FERNANDO GABEIRA - Requerimento de in-
dos e não podendo registrar o fato ao Plenário, in- formações ao Ministério das Relações Exteriores so-
clusive para os Anais da Casa, dirigi-me à Mesa, de- bre emenda à Convenção da Basiléia, proibitiva da
sesperado, a fim de notificar o ocorrido. exportação de resíduos perigosos para países me-

Esta é a razão, Senhor Presidente, da presente nos industrializados.
Declaração de Voto, que me foi colocada como op- MOISÉS L1PNIK - Projeto de lei que cria o
ção para reparar a falha havida. Fundo de Apoio à Região Norte - FARN, com o ob·

Esperando vê-Ia publicada, nos termos regi- jetivo de financiar ações governamentais de comba-
mentais, declaro que o meu voto à Reeleição é te à violência no âmbito dos Estados de Roraima,
"Sim". Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Pará.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997. - PAULO ROCHA- Requerimento de informaçõ-
Deputado Wigberto Tartuce - PPB/DF. es ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - sobre o processo de desapropriação da fazenda
APRESENTAÇÃO DE PROPOSiÇÕES Campos Altos e Gleba Angelim, no Estado do Pará.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a ALEXANDRE CARDOSO - Requerimento ao

apresentar poderão fazê-lo. Presidente da Câmara dos Deputados de instituição
de Comissão Externa destinada ao acompanhamen
to das ações concernentes ao envolvimento do setor
de transporte coletivo com a chacina de menores na
Baixada Fluminense.

GIOVANNI QUEIROZ- Requerimento de infor
mações ao Ministério Extraordinário de Política Fun
diária sobre custos de desapropriação nas Regiões
Norte e Centro-Oeste.

, , ,Requerimento de informações ao Mini~tério

das Comunicações sobre custos da reforma do pré
dio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ECT, em Redenção, Estado do Pará.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Aeronáutica sobre avião
particular.'

, ' , ÃL,VÀRO GAUDÊNCIO NETO - Requerimento
de informações ao Ministério da Fazenda sobre a
extinção do Centro de Processamento e Serviços de
COllJunicações - CESEC, Banco do Brasil de Cam
pina Grande, Estado da Paraíba.

DALILA FIGUEIREDO - Projeto de lei comple
mentarque cria o Fundo de Socialização para Ado
lescentes - FUSA, ,e dá.outras providências.

MATHE,US SCHMIDT E JOSÉ MACHADO 
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de gestão junto ao Presidente do Congresso
Nacional para realização de sessão solene em ho
menagemao Senador Darcy Ribeiro.

JOFRAN FREJAT E OUTROS - Recurso ao
Presidente da Câmara dos Deputados contra apre-
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ciação conclusiva, pela Comissão de Finanças e Tri
butação, sobre o Projeto nº 1.869-A, de 1996.

JOFRAN FREJAT - Projeto de lei que dispõe
sobre o direito real de habitação aos cônjuges casa
dos sob o regime de comunhão universal ou parcial
de bens e aos conviventes de união estável, quando
do rompimento da sociedade.

Projeto de lei que altera o caput do art. 16 do
Decreto-Lei nº 3.200, de 1941, que dispõe sobre a
proteção da família.

VII-ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Rio de Janeiro

Osmar Leitão - PPB.

São Paulo

Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB; Antô
nio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha 
PFL; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nel
son - Bloco - PMDB; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha lima - PPB; De Ve
lasco - Bloco - PSD; Delfim Netto - PPB; Duilio Pi
saneschi - PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB;
Eduardo Jorge"- PT; Fáusto Martello - PPB; Fer
nando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio
Bicudo - PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Va
lente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto 
PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
José Anibal - PSDB; José Augusto - PT; José
Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Ge
noíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti - Blo
co - PMDB; Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu
lha - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano Zica
- PT; Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gus
hiken - PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto 
PFL; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho
Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício
Najar - PFL; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo lima
- PFL; Ricardo Izar - PPB; Robson Turna - Bloco 
PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes 
PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione
- PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Sa
lustiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTB;
Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB; Ro
drigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Teté Be
zerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Pl.

Distrito Federal

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

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; lídia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB;
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão
- PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco 
PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Ro
cha - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - Bloco - PMDB; Marilu Guimarã
es ""'" PFL; Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson
Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo
Queiroz - PFl.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida Cesar - Bloco - PMDB; Fernan
do Ribas Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes
Parcianello - Bloco - PMDB; João Iensen - PPB;
José Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Piz
zatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer
PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - PT;
Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato
Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PFL; Ricardo
Gomyde - PCdoB; Valdodiro Meger - PFl; Werner
Wanderer - PFl.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Edinho
Bez '7 Bloco - PMDB; Edison Andrino - Bloco 
PMDB; Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB;
José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB;
Milton Mendes - PT; Neuto de Conto - Bloco -
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PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen 
PFL; Paulo Gouvea - PFL; Valdir Colatto - Bloco 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco 
PMDB; ~nio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezí
dio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano
Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi - Bloco 
PMDB; Jair Soares - PFL; Jarbas Lima - PPB;
Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Mi
guel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PSDB;
Odacir Klein - Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi 
PTB, Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz 
PDT; Telmo Kirst - PPB; Waldomiro Fioravante 
PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Cru
sius- PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Amapá

Eraldo Trindade - PPB; Fátima Pelaes 
PSDB; Raquel Capiberibe - PSB.

Rondônia

Eurípedes Miranda - PDT.

Maranhão

Márcia Marinho - PSDB.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - PL; Eduardo Mascarenhas 
PSDB; Laura Carneiro - PFL.

São Paulo

Cunha Bueno - PPB.

Goiás

Maria Valadão - PFL.

Paraná

Basílio Villani - PSDB.

Santa Catarina

Serafim Venzon - PDT.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 26, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 151, I, -j", do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 335-A, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo, nº 335, de 1996, que aprova o texto do

Acordo sobre Quarentena Vegetal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da China, em Beijing, em 13 de
dezembro' de 1995; tendo pareceres das Comissões:
de Agricultura e Política Rural, pela aprovação (Re
lator. Sr. Gervásio Oliveira); e de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator. Sr. Nnson Gibson).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 336-A, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo, nº 336, de 1996, que aprova
o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, cele
brado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em
Brasília, em 18 de junho de 1996; tendo parece- .
res das Comissões: de Viação e Transporte, pela
aprovação (Relator: Sr. Lael Varella); e de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nílson Gibson).
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

i-EMENDAS
Prazo de 5 sessões para apresentação de Emen

das (Art. 216, § 1º do RiCO).

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 106, DE 1996
(DO SR. MENDONÇA FILHO)

liAcrescenta parágrafo ao art. 43, do Regimento
Interno."

PRAZO - 22 DIA: 26-2-91
ÚLTIMO DIA: 3-3-97

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 109, DE 1996

"Altera o art. 32 do Regimento Intemo, aprovado pela
Resolução nº17, de 1989, criando a Comissão Permanente
para Assuntos de Discriminação e Preconceitos."
PRAZO - 22 DIA: 26-2-97
ÚLTIMO DiA: 3-3-97

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 111, DE 1996
(DO SR. JAQUES WAGNER)

liAcrescenta parágrafo único ao art. 7º e inciso I
ao art. 8º, renumerando-se o atual inciso I e os subse
qüentes, todos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989."
PRAZO - 22 DIA: 26-2-97
ÚLTIMO DIA: 3-3-97

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 112, DE 1996
(DO SR. ANTÔNI9 JORGE)

"Altera e acrescenta dispositivos ao Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 21 de
setembro de 1989'-
PRAZO - 2º DIA: 26-2-97
ÚLTIMO DIA: 3-3-97

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 113, DE 1996
(DO SR. FRANCO MONTORO)

"Cria a Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, alterando dispositivos do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados.li

PRAZO - 22DIA: 26-2-97
ÚLTIMO DIA: 3-3-97

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 117, DE 1996
(DO SR. RONALDO PERIM)

."Proíbe a realização de convenções partidárias no
Plenario da Câmara dos Deputados."
PRAZO - 22 DIA: 26-2':97

ÚLT1í\iíO DIA: 3-3-97

11- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 1º
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com ART.132, § 2º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

N2 4.586-B/90 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre
o transporte multimodal de carga e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N24.797-CI94 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA)
- Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fede
ral de Primeiro Grau da 1ª Região e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NS! 982-B195 (PAULO PAIM) - Acrescenta dispositivo
à Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que
dispõe sobre os estágios de estudantes, alterada
pela Lei nº 8.859, de 23 de março de 1994.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.076-A/95 (IBRAHIM ABluACKEL) - Acrescenta
parágrafo único ao art. 95 da Lei n2 9.099, de 26
de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Jui
zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências"•

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NS! 1.628-CI91 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o
livre acesso às praias de terrenos de marinha e
seu uso público.

- Apenso a este o PL n2 1.009/91 - ver 1.2 e 1.3.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 172-8/95 (JACKSON PEREIRA) - Altera o parágra
fo único do art. 6º da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social e dá outras providên
cias".

PRAZO - 42 DIA: 26-2-97

ÚLTIMO DIA: 27-2-97
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~ 1.607-Al96 (ALMINO AFONSO) - Revoga o art. 27
do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941
- Lei das Contravenções Penais.

PRAZO - 4º DIA: 26-2-97
ÚLTIMO DIA: 27-2-97

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON
TRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N2 157/95 (TELMA DE SOUZA) - Dispõe sobre o Plano
de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 395/95 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Acrescenta
dispositivo ao artigo 389 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2657195 (EDINHO ARAÚJO) - Dispensa a exigência de
diploma de curso superior nos casos que especifica.
(Apensado PL nº 658195 do Dep. Edinho Araújo)

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 728195 (CHICO VIGILANTE) - Concede prioridade
na liberação de financiamentos através do Siste
ma Financeiro de Habitação e dá outras provi
dências. (Apensado PL nº 1.000/95 do Dep.
Pedro Valadares)

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 736195 (WALDOMIRO FIORAVANTE) - Regula
menta o processo de cancelamento de benefícios
previdenciários, e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 854195 (ALEXANDRE CERANTO)- Dispõe sobre a
responsabilidade solidária dos contabilistas de
empresas.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97

Nº 1.462196 (ROBERTO PESSOA) - Dá nova redação
ao artigo 45 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, que Ndispõe sobre a organização da Segu
ridade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providênciasN.

ÚlTIMO DIA: 25-2-97

Nº 1.480/96 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA
lHO) - Cria cargos na Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da Segunda Região e dá'
outras providências.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.484/96 (MOISÉS LlPNIK) - Concede anistia aos
acréscimos patrimoniais a descoberto apurados
na declaração de Imposto de Renda das pessoas
físicas relativa ao exercício financeiro subseqüen
te ao da publicação desta lei, com tributação
atenuada e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.581196 (MÁRCIO FORTES) - Dispõe sobre a
unificação das datas das férias escolares.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.647/96 (NILSON GIBSON) - Acrescenta dispositi
vo ao artigo 843 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, dispondo sobre a função do
preposto na Justiça do Trabalho.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97

Nº 1.677196 (PAULO DElGADO)- Permite a utilização
do Programa de Integração Social- PIS, Progra
ma de Patrimônio do Servidor Público - PASEP e
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
na aquisição de partes societárias das empresas
estatais e sociedades de economia mista.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.789196 (SENADO FEDERAL) - A!Jtoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Picos, no Estado do Piauí.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97

N21.804196 (PIMENTEL GOMES) - Dispõe sobre o uso da
~~~t~osw~~oomm~ooWrn

porte coletivo de escolares e dá 0l.Ibas providêr)cias.
ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 1.812196 ( lUIZ MAINARDI) - Toma obrigatória a
inclusão do ensino de língua estrangeira nos currícu
~ plenos dos estabelecimentos de 12e 2º graus nos
termos que estabelece e dá outras providências.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97

Nº1.814196 (AGNELO QUEIROZ) - Estabelece exigências
para a obtenção ou renovação de Carteira Nacioml
de Habilitação, em todo o território mcional.

ÚlTIMO DIA: 26-2-97
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N2 1.869/96 (JOFRAN FREJAT) - Estabelece que
o pagamento do Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA, parcelado
ou não, possa ser efetuado em agências ban
cárias oficiais de qualquer Unidade da Fede
ração.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N9 1.928/96 (JORGE ANDERS) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de exposição, em local visível
nos postos revendedores, dos preços de com
bustíveis e lubrificantes, e dá outras providên
cias.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.945/96 (CARLOS NELSON) - Altera a descrição
da rodovia BR-373, constante do anexo à Lei
n2 5.917, de 10 de setembro de 1973, que"
aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NS! 2.162196 (MOISÉS LIPNIK) - Altera o parágrafo 29

do artigo 12 da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação
e dá outras providências".

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.243196 (RÉGIS DE OLIVEIRA) - Proíbe a comer
cialização de bebidas alcoólicas ao longo das
rodovias federais.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.351/96 (WIGBERTO TARTUCE) - Autoriza o uso
ininterrupto da bandeira dois pelos permissioná
rios do serviço de táxi durante o mês de dezem
bro.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS
SÃO-ART. 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TER
MOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 1º
.INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º
'combinado com ART.132, § 2º

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURI·
DICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº316196 (ARTHUR VIRGíLIO NETO e OUTROS) - Dá
nova redação ao "caput" e acrescenta parágrafos
4º e 5º ao artigo 46 da Constituição Federal.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 34195 (JAQUES WAGNER) - Acrescenta parágrafos

ao artigo 8º da Lei Complementar nº 69, de 23 de
julho de 1991,que "dispõe sobre normas gerais para
a organização, o preparo e o emprego das Forças
Armadas", para exigir a aprovação prévia do Con
gresso Nacional quando o emprego se der para
defesa da lei e da ordem.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETO DE LEI:

N9 1.009191 (PAULO RAMOS) - Dispõe sobre o livre
acesso a praias, rios, lagos e lagoas.

- Apensado ao PL nº 1.828/91 - ver 1.1
ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N9 1.737196 (JAIR BOLSONARO) - Revoga o artigo
204 do Decreto-Lei n9 1001, de 21 de outubro de
1969 - Código Penal Militar.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N9 3.950193 (PAULO BERNARDO) - Dispõe sobre
sistema de segurança na instalação de tanques
de armazenamento de combustíveis em todo o
território nacional.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NS! 90196 (SERAFIM VENZON) - Altera o artigo 29 da
Lei Complementar n9 70, de 30 de dezembro de
1991, que "institui contribuição para financiamen
to da Seguridade Social, eleva alíquota da contri
buição social sobre o lucro das instituições
financeiras, e dá outras providências·.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N!! 149191 (ZAIRE REZENDE) - Dispõe sobre a realiza
ção de plebiscito para a criação do Estado do
Triângulo.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97
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N2 202192 (REDITÁRIO CASSOL E OUTROS) - Dis
põe sobre a realização de plebiscito para a criação
do Estado de Aripuanã.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 97195 (EULER RIBEIRO) - Dispõe sobre a realiza
ção de plebiscito para a criação do Território Fe
deral do Alto Solimões e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 98195 (EULER RIBEIRO) - Dispõe sobre a realiza
ção de plebiscito para a criação do Território Fe
deral do Rio Negro e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2119195 (ALEXANDRE CARDOSO) - Determina a con
vocação plebiscitária da população do Estado do
Rio de Janeiro com o objetivo de apurar a opinião
quanto à criação do Estado da Guanabara, corres
pondente ao atual Município do Rio de Janeiro.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 120195 (ROBERTO ROCHA) - Dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Estado
do Maranhão do Sul.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NSI 129196 (ANTONIO JOAQUIM) - Dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Territó
rio Federal do Araguaia.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NSI 166196 (ANTÔNIO FEIJÃO) - Dispõe sobre a reali-'
zação de plebiscito para a criação do Território
Federal de Marajó.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 204195 (ANA JÚLIA) - Susta os efeitos da Portaria nº
441, de 6 de novembro de 1995, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NSI 248196 (SEVERIANO ALVES) - Institui o Prêmio
Jorge Amado de Literatura Brasileira.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2~66196 (OSMIR LIMA e CARLOS AIRTON) - Disrõe
sobre a realização de plebiscito para a criação do
Território Federal do Abuná.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 267/96 (PAUDERNEY AVELlNO) - Dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Territó
rio Federal do Juruá.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETOS DE LEI:
Nº 1.465189 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre a correção

financeira dos débitos trabalhistas.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 4.063/89 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
publicação das obras completas de Tobias Barre
to pelo Instituto Nacional do Livro e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 1.297191 (JOÃO MENDES) - Dispõe sobre a criação
do Centro de Tecnologia Ambiental- CTA.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.308191 (PAUDERNEY AVELINO) -"Dá nova reda
ção ao dispositivo da Lei nSl 7.965, de 22 de
dezembro de 1989, que cria Área de Livre Comér
cio no Município de Tabatinga, no Estado do
Amazonas, e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 1.686191 (JOÃO MENDES) - Cria incentivos e be
nefícios para pequenas e médias empresas bra
sileiras de capital nacional.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

NSI 3.317/92 (JOÃO MENDES) - Dispõe sobre a trans
posição da Categoria Funcional de Agente de
Segurança de Tráfego Aéreo para o Grupo
Dacta - Código 1301 - Técnico de. Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, níveis NS
25 e NS-14.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 3.460192 (JACKSON PEREIRA) - Concede isenção
dos Impostos sobre Produtos Industrializados e
sobre Importação de Produtos Estrangeiros aos
equipamentos de segurança para veículos, quan
do importados pelas montadoras.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº4.316193 (EDISONANDRINO)-Consideradependente
de pessoa física, para fins do Imposto de Renda,
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menor carente sob sua dependência econômica
para fins educacionais.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 4.799194 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) 
Cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Segunda Região e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 3195 (ADYLSON MOTTA) - Institui o "Benefício
Odontologia" para atendimento dos trabalhadores
de baixa renda e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 92195 (ADHEMAR DE BARROS FILHO) - Dis
põe sobre a descentralização político-admi
nistrativa e a participação das comunidades
nas ações governamentais de saúde e de as
sistência social, nos termos dos artigos 198,
incisos I e 11I, e 204, incisos I e 11, da Consti
tuição Federal.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2300t95 (CUNHA UMA)-Dispõe sobre benefícios fiscais
na área do Imposto sobre a Renda concedidos a
pessoas jurídicas que empreguem trabalhadores
com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 520195 (JOSÉ JANENE) - Concede isenção de
tributos e de contribuições sociais aos aposenta
dos e servidores públicos inativos. (Apensado PL
nº 1.109/95, do Dep. Roberto Fontes)

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N21.250/95 (JOSÉ CARLOS VIEIRA) - Concede isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializad,os
(IPI) na aquisição de caminhões, quando adquiri
dos para o transporte autônomo de carga. (Apen
sado PL nº 1.372/95, do Dep. José Rocha)

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº ~.059/96 (RÉGIS DE OLIVEIRA) - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
aos automóveis e utilitários adquiridos por oficiais
de justiça nas condições que especifica.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.115/96 (TUGA ANGERAMI) - Dispõe sobre apli
cação de multas sobre débitos para com a Fazen
da Nacional.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 2.227/96 (JAIR BOLSONARO) - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
para os catalisadores resutilizados em veículos.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2..230/96 (JÚLIO REDECKER) - Isenta do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), Constri
buições para Financiamento da Seguridade So
cial (COFINS) e Programa de Integração Social
(PIS) os veículos denominados "motorhome" e
"trailer".

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA
DE - ART. 164, § 1º
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO
ART. 164, § 2º e § 3º)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 164, § 2º

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 12191 (SANDRA STARLlNG) - Susta a vigência do
artigo 3º do Decreto Executivo S/Nº, de 12 de
fevereiro de 1991 , que cria o Programa de Fomen
to à Competitividade Industrial, e determina outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

Nº 158192 (SANDRA STARLlNG) - Susta a aplicação do
disposto nos itens 1.1 e 7.1 , constantes da Portaria nº
3.092, de 27de fevereiro de 1992, do Ministro de
Estado do Trabalho e Previdência Social.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 235/96 (JOÃO CÓSER) - Susta a aplicação da
Instrução Normativa nº 59, de 19 de dezembro de
1995, da Secretaria da Receita Federal.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETOS DE LEI:

Nº 3.223/89 (SAMIR ACHÔA) - Institui o Código Na
cional de Porte e Uso de Armas.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97
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N2 4.614/94 (SENADO FEDERAL) Considera crime o
porte de arma de fogo nas condições que especi
fica, e dá outras providências. (Apensados: PL nº
4.606/94, do Dep. Armando Pinheiro; PL. nº
189/95, do Dep. Ushitaro Kamia; PL nº 203/95,
do Dep. Gonzaga Patriota; PL nº 486/95, do Dep.
Carlos Apolinário; PL nº 2.276/96, do Dep. Chico
Vigilante).

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2464195 (VIC PIRES FRANCO) - Estabelece critérios de
proteção e de integração social aos portadores de
defICiência e dá outras providências. (Face a aprova
ção do Projeto de Lei n23.403I92 na CSSF)

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 908195 (JOSÉ THOMAZ NONÔ) - Dispõe sobre
compensação financeira entre sistemas de previ
dência social diversos.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 970195 (JOVAIR ARANTES) - Determina a partici
pação em partes iguais, no lucro líquido, resultan
te da comercialização de inventos, para
professores, pesquisadores, e empregador.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 1.884/96 (PEDRO CANEDO) - Dispõe sobre a
adoção do -air-bag- como equipamento obriga
tório nos automóveis a serem fabricados no
País. (Face a rejeição do Projeto de Lei nº
1.029195)

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 360196 (LUIZ GUSHIKEN) - Susta a aplicação do
Decreto nº 1.510, de 1º de junho de 1995, alterado
pelo Decreto nº 1.539, de 27 de junho de 1995.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 374197 (PAULO PAIM) - Susta a aplicação do
disposto no artigo 2º da Medida Provisória n2

1.523/96, editada no dia 13 de outubro, que pro
move alteração no artigo 148 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

PROJETOS DE LEI

N2 2.558196 (ANTÔNIO FEIJÃO) _ Autoriza a Caixa
Econômica Federal-CEF a aplicar recursos no
Distrito de Serra Pelada, Município de Curionópo
Iis, Estado do Pará, nos termos que especifica.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.61M)6 (VITTORIO MEDIOLI) - Dispõe sobre a obri
gatoriedade das emissoras de televisão veicularem
programas adequados aos deficientes auditivos.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.672/96 (ARUNDO CHINAGUA) - Altera as atribui
ções e composição da Comissão de Especialistas
em Ensino Médico do Ministério da Educação e
do Desporto, proíbe a criação de novos cursos
médicos e a ampliação de vagas nos cursos exis
tentes nos próximos 10 anos e determina outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.299196 (UMA NETTO) - Determina que sejam
recalculadas as aposentadorias com data de iní
cio de concessão de benefício entre 12de abril de
1990 e 4 de abril de 1991. (Em virtude da apro
vação do Projeto de Lei n2 231195).

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

N2 2.609196 (HÉLIO ROSAS) - Dispõe sobre a institui
ção do Dia Nacional de Reverência do Policial
Vitimado em Serviço.

ÚLTIMO DIA: 26-2-97

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos do
artigo 137, § 1º do RI. Prazo para apresentação
de recurso artigo 137, § 2º (5 sessões). As seguin
tes proposições:

Data

26

27

28

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- FEVEREIRO DE 1997 -

Dia da Semana Hora Nome

4~-feira 15:00 Gonzaga Patriota
15:25 César Bandeira

5ª-feira 15:00 Antonio C. Pannunzio
15:25 Nestor Duarte

6ª-feira 10:00 Walter Pinheiro
10:25 Luiz Alberto
10:50 Chico Vigilante
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 05157

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 2-A/95-EDIÇÃO DE MEDIDAS,

PROVISORIAS

PAUTA N° 1/97

Horário: 10 horas
Local: Plenário 12, Anexo 11
Apreciação do Parecer do Relator.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 2-A, de 1995 - do Sr. Roberto Magalhães 
que "dá nova redação ao artigo 62 da
Constituição Federal" (Apensadas: PEC 8, 13,
18, 26 E 52/95) (Edição de Medidas
Provisórias).
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

PAUTA N° 1/97

Horário: 14h30min
Local: Plenário 13, Anexo 11

Apreciação do Parecer do Relator
1- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 96-A, de 1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que
"introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário".
(Apensada: PEC nO 112-A/95, do Sr. José
Genoíno e outros).
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

PAUTA N° 1/97

Horário: 14h30min
Local: Plenário 5, Anexo 11

Assuntos Internos.
COMISSÃO ESPECIAL

PEC 96-A/92 - ESTRUTURA DO PODER 1

JUDiCIÁRIO

Comissão Especial destinada a estudar os
Projetos Públicos Federais de Irrigação e
Recursos Hídricos e apresentar propostas ao
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Orçamento da União, no sentido de viabilizar a
execução dos mesmos.
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO.

COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE TERRAS· ASIÁTICOS

PAUTA N° 1/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

11 - COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO.

(53 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA)

Horário: 10:00 horas
Local: Plenário 02, Anexo 11.

Horário: 10 horas
Local: Plenário 11, Anexo 11 1 - Para análises acerca do Orçamento/9?

CONVIDADO:
- Dr. Eduardo de Souza Martins, Presidente do
IBAMA.

COMISSÃO ESPECIAL,
PETROLEO

PAUTA N° 7/97

Horário: 10 horas
Local: Plenário 7, Anexo I(

Continuação da discussão do Parecer
oferecido pelo Relator, Deputado Eliseu
Resende.

NOTA:
~S EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONiVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00

1 - PROJETO DE LEI N° 1.210, de 1996, que
"altera a redação da Lei nO 2.004, de 1953, que
"dispõe sobre a Política Nacional d.o Petróleo e
define as atribuições do Conselho Nacional do
Petróleo, institui a sociedade por ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá
outras providências" (Apensados: PLs.
1.319/95" 1.386/95, 1.678/96, 1.449196,
2.142/96, 2.178/96 e 2.260/96).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE

Para obter informações sobre a tramitação .de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 3 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes --------- 6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas ------- 7052
Serviço de CPls ----------------------------------- 7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6876/877



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 4º da Lei nº
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na
forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada
MARGARIDA MARIA CORTES SANTOS, para exer
cer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor
Administrativo, CNE-07, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 1º
da Resolução nº 23, de 17 de junho de 1980, com
binado com o artigo 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7
de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 25 de fevereiro de
1997. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a MARGARIDA MARIA COR
TES SANTOS, ponto nº 10975, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-7 do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Socialista Brasileiro.

Câmara dos Deputados 25 de fevereiro de
1997. Michel Temer, Presidente.
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(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 30 minutos.) WAGNER CÂNDIDO DE FREITAS, ocupante de
ATOS DO PRESIDENTE cargo ~a ~~tegoria.Funcional d~ !écni.co Legisla.!i

vo atnbUlçao Assistente Administrativo, Padrao
30, ponto nº 4403, para exercer "na Diretoria Legis
lativa, o cargo de Assessor Administrativo, CNE
07, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 1º da Resolução nº
23, de 17 de junho de 1980, combinando com o ar
tigo 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de
1992.

Câmara dos Deputados, 25 de fevereiro de
1997. Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a WALDO SILVA, ponto nº
11228, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-7
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados
que exerce na Diretoria Legislativa.

Câmara dos Deputados ·25 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, resolve dispensar, a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso 11,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JAYME WAGNER CÂNDIDO DE FREITAS, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
Padrão 30, ponto nº 4403, da função comissiona
da de Assistente de Gabinete FC-05, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exer
ce na Diretoria-Geral.

Câmara dos Deputados 25 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, JAYME

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alíne3 a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso na
forma do artigo 9º parágrafo único, da Lei nº 8.112,
citada, combinado com o artigo 13 da Resolução nº
21, de 4 de novembro de 1992, ENOQUE BARBO
SA REGO, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Agente de
Serviços Legislativos, "padrão 30, ponto nº 2117,
para exercer, na Diretoria-Geral, a função comis
sionada de Assistente de Gabinete FC-05, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformada pelo artigo 32 do Ato da Mesa nº 15,
de 26 de maio de 1987, combinando com o artigo
55 da Resolução nQ 21, de 4 de novembro de
1992.

Câmara dos Deputados, 25 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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ATA DA la REUNIÃO ORDINJíRIA CONJUNTA DOS
CONSELHOS DELIBERATIVO E CONSULTIVO,
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 1995.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de hum mil,
novecentos e noventa ecil1~ às onze horas, reuniu-se ordinariamente os Conselhos
Deliberativo e Consultivo do Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC, em
sua sede, situada ao Anexo I da Câmara dos Deputados, 25° andar, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Heráclito Fortes, com a presença
dos Senhores Conselheiros - Deputados Manoel Castro, Márcio Fortes, Zila
Hezerra, Doutores Daso Coimõra-e..Hãtotâõ. Sãnfõr~ pelO Consemo Detiberativo
e do ex-Senador e ex-Presidente do IPC, Passos Porto representando o Conselho
Consultivo. Presentes, também, o Doutor Afrísio Vieira Lima Filho, Diretor
Executivo e o Doutor Raymundo Urbano, Consultor Jurídico, funcionando como
Secretário dos Conselhos. Observado o quórum regimental, o Presidente deu
inicio aos trabalhos dizendo que esta reunião conjunta havia sido convocada e
estava sendo realizada por força do disposto no artigo 13 da Lei n° 7.087/82, que
trata sobre a programação administrativo-financeira do IPC para ó ano
subsequente. O Presidente disse que antes de começar a pauta dos trabalhos,
gostaria de trazer do conhecimento do Conselho infonnações sobre o projeto de
governo sobre a previdência social em relação ao IPC. Continuando, disse que o
Colégio de Lideres no Congresso, em reunião decidiu que a questão do IPC ficaria
para ser tratada no momento da elaboração da Lei Complementar. Disse que
achou bom, porque se teria mais tempo para fazer estudos mais apurados no
sentido de se encontrar uma fónnula conciliatória . O Presidente propos ao
Conselho o envio de uma correspondência de agradecimentos à todos os
parlamentares que se engajaram nesta nossa luta. Com destaque aos Deputados
Jonival Lucas, Prisco Viana, Jacksál1 Wagner, Ibraim Abiakel e ao nosso
companheiro Dep. Manoel Castro. O Conselho aprovou a proposta do Presidente.
Feitas essas considerações, o Presidente passou a discutir a pauta dos trabalhos e
detenninou ao Secretário a leitura da Ata da Reunião Ordinária anterior, realizada
no dia 27 de setembro de 1995 - Após a leitura, a Ata foi colocada em discussão
seguida de votação, tendo sido aprovada sem restrições. Continuando, o
Presidente apresentou e fez distribuir com os membros presentes, demonstrativos
financeiros sobre a atual situação do Instituto, deles, constando as atuais
disponibilidades pecuniárias, as aplicações a curto prazo, os investimentos de um
modo geral, o realizável a longo prazo e, finahnente, a receita oriunda dos aluguéis
dos imóveis do !PC. Ainda sobre essa matéria, o Presidente prestou infonnações
complementares, na medida que ia sendo solicitado. Em seguida, o Presidente
apresentou e forneceu a todos os membros do Conselho, uma pasta contendo to$s
as cópias da documentação relativamente a Programação Administrativo
Financeira do IPC para o exercício de 1996. Em seguida, o Presidente fez a leitura
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em voz alta do seu Relatório, fornecendo todos os elementos e explicações sobre
tudo que lhe era perguntado. Após a leitura do Relatório, o Presidente colocou a
matéria em discussão evotação, tendo sido aprovada por unanimidade pelos dois
colegiados. Continuando, o Presidente colocou em discussão, seguida de votação
os Balancetes Contábeis referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de
1995, o com pareceres favoráveis pelo Relator, Conselheiro Nilson Gibson.
Colocada em votação, todos os senhores Conselheiros acompanharam o voto do
Relator, sendo assim, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente
colocou em discussão o Relatório do Senador Nabor Júnior pelo indeferimento ao
Processo nO 1929/95, do ex-Deputado Otto Santos Cunha, que pede sua exclusão à
folha de pensionitas, depois de ter pedido sua reclusão em caráter irrevogável da
referida folha. O Presidente, determinou ao Secretário a leitura desse relatório, o
que foi feito. Após a leitura, o Conselheiro Passos Porto disse que esse assunto
não deveria esgotar-se por esse parecer, propos que essa matéria fosse
condicionada a uma sindicância por se tratar de um beneficio extensivo a fanúlia
do requerente. Se for o caso, deve-se ouvir a advocacia da União ou mesmo ao
TCU.. Acha~ que até a família do interessadof deve ser ouvida. O Deputado
Manoel Castro manifestou-se dizendo que, a princípio estava na mesma linha de
pensamento do Relator Senador Nabor Júnior, mas acha que a proposta do ex
Senador Passos Porto tem um enfoque muito importante. Manoel Castro disse
que deve-se resguardar os direitos da família. Todos os outros membros dos
Conselhos, acolheram a proposta do ex-Senador Passos Porto. O Presidente,
retirou a matéria da pauta dos trabalhos e detenninou ao Consultor Jurídico do IPC
adotar providências para a realização da sindicância proposta. Continuando, o
Presidente anunciou o último Item da pauta. Apreciação de processos diversos,
deferidos por ele ad-referendum do Conselho Deliberativo, num total de 865,
sendo 383 de auxílio-doença deferido, 05 auxílio-doença indeferido,446 de
Inscrição de Segurados Facultativos, 024 de Pensão, 02 de Revisão de Pensão, 01
de Auxílio-Funeral, OI Integralização de Carênciae OI de Cancelamento de
Inscrição. Colocados em discussão e votação, foram todos referendados pelo
Senhores Conselheiros. Continuando, no último item destinado ao que ocorrer, O
Presidente disse que trazia ao conhecimento dos senhores Conselheiros uma
preocupação em relação ao pecúlio requerido pelos herdeiros do Dr. Ulisses
Guimarães. Disse que através de sentença judicial, a morte do Dr. Ulisses tinha
sido presumida. Resultante esse fato, os herdeiros estão se habilitando ao pecúlio.
Disse que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estão
encontrando dificuldades de solucionar esse problema, porque a morte do Dr.
Ulisses se deu na legislatura passada e os descontos das duas diárias de cada
parlamentar de que trata o Decreto-Legislativo n° 29/81, não se pôde fazer naquela
época, porque o corpo de.1e não havia sido encontrado. O Conselh~. ouvi~ .~s\
palavras sobre a preocupação do Presidente, mas nenhum membro emItIU OpltllaO
a esse respeito. Nesse momento, o Secretário °do Conselho, que é Consultor
Jurídico do IPC, pediu a palavra para dizer que entendia a preocupação do
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Presidente sobre a questão, disse conhecer do respeito e da afeição que ele nutria
pelo Dr. Ulisses, mas, que este problema do pecúlio é da responsabilidade
intransferível das duas Casas do Congresso. O IPC, nesses casos, funciona como
mero depositário e repassador desse beneficio, que foi instituído pelo Decreto
Legislativo nO 29/81 Em seguida, o Presidente, dizendo aproveitar-se desta
oportunidade, agradeceu ao seus pares, assim como a todos os funcionários da
Casa, e apoio e colaboração que tem recebido de todos. Disse desejar um Natal
de paz e um Ano Novo repleto de realizações e felicidades. Continuando,
determinou a transcrição na Ata dos trabalhos de todos os processos referendados
pelo Conselho, confonne títulos e numeração seguintes; a) Auxílio-Doença
Deferido - 2735/95, 2732/95, 2728/95, 2689/95, 2680/95, 2723/95, 2682/95,
2677/95, 2746/95, 2737/95, J,722/95, 2705/95, 2710/95, 2678/95, 2719/95,
2736/95, 2752/95, 2690/95, 2458/95, 2707/95, 2699/95, 2753/95, 2679/95,
2751/95, 2733/95, 2747/95, 2734/95, 2717/95, 2841195, 2820/95, 2842/95,
2765195, 2854/95, 2766/95, 2462/95, 2811/95, 2845/95, 2773/95, 2843/95,
2764/95, 2817/95, 2813/95, 2818/95, 2869/95, 2881195, 2783/95, 2776/95,
2774/95, 2899/95, 2901/95, 2857/95, 2863/95, 2874/95, 2890/95, 2887/95;
2900/95, 2815/95, 2871/95, 2790/95, 2941195, 2886/95, 2791/95, 2798/95,
2729/95, 2844/95, 2880/95, 2816/95, 2838/95, 2856/95, 2799/95, 2812/95,
2714/95, 2840/95, 2749/95, 2858/95, 2819/95, 2855/95, 2814/95, 2839/95,
2767/95, 2873/95, 2891195, 2929/95, 2956/95, 2967/95, 2931125, 2893/95,
2786/95, 2932/95, 2928/95, 2981195, 293~95, 2953/95, 2788/95, 2997/95,
2951195, 2872/95, 2919/95, 2889/95, 2892/95, 2875/95, 2787/95, 2784/95;
2917/95, 2785195, 2882/95, 2922/95, 2891195, 1-8-88125, 2988~, 2923/9~

2998/95, 2991195, 3002/95, 2934/95, 2944/95, 3001/95, 2955/95, 3113/95,
2952/95, 2971/95, 2989/95, 2934/95, 2992/95, 3000/95, 2930/95, 3045/95,
'3059/95, 3066195, 3080/95, 2974/95, 3032/95, 3014/95, 3007/95, 3040/95,
2775195, 3031195, 2969/95, 2942/95, 3044/95, 2980/95, 2990/95, 3030/95,
3036/95, 2943/95, 3043/95, 2954/95, 3015/95, 3003/95, 3090/95, 3104/95,
3041195, 3088/95, 3017/95, 3094/95, 3078/95, 3101/95, 3016/95, 3093/95,
3089/95, 3118/95, 3112/95, 3067/95, 3121195, 3042/95, 3107/95, 3128/95,
~127/95, 3050/95, 3114/95, 3120/95, 3105/95, 3051/95, 3058/95, 3119/95,
~126/95, 3053/95, 3069/95, 3079/95, 3152/95, 3154/95, 3124/95, 3139/95,
3125/95, 3168/95, 3054/95, 3151195, 2465/95, 3068/95, 3102/95, 3163/95,
3052/95, 3165/95, 3149/95, 3156/95, 2924/95, 2859/95, 3170/95, 2979/95,
3116/95, 3060/95, 3140/95, 3166/95, 3103/95, 3087/95, 3167/95, 2882/95,
3183/95, 3164/95, 3169/95, 2970/95, 3172/95, 3157/95, 2918/95, 3189/95,
3188/95, 3187/95, 3186/95, 3179/95, 3181/95, 3202/95, 3288/95, 3317/95,
3293/95, 3278/94, 3296/96, 3272/95, 3306/95, 3284/95, 3190/95, 3300/95,
}292/95, 3310/95 3259/95, 3271/95,3279/95, 3282/95, 3223/95, 3230/95,
3246/95, 3294/95, 3232/95, 3133/95, 3260/95, 3173/95, 3238/95, 3224/95,
3182/95, 2999/95, 3250/95, 3184/95, 3262/9, 3245/95, 3261/95,/'3249/95,
3236/95, 3225/95, 3185/95, 3247/95, 3241195, 3258/95, 3235/95, 3115/95,
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3237/95, 3242/95, 3233/95, 3231/95, 3248/95, 3206/95, 3204/95,' 33'37/95,
3283/95, 2770/95, 3285/95, 3336/95, 3217/95, 3208/95, 3360/955, 3352/95.....
3301/95, 3338/95, 3313/95, 3390/95, 3274/95, 3207/95, 3273/95, 3308/95,
.3295/95, J330/95, 3286/95, 3280/95, 3305/95, 3307/95, 3291/95, 3319/95,
3205/95, 3263/95, 2227/95, 3391/95, 3382/95, 3367/95, 3309/95, 3358/95,
~384/95, 3364/95, 3340/95, 3289/95, 3356/95, 3392/95, 3400/95, 3412/95~

.3215/95, 3396/95, 3287/95, 3385/95, 3406/95, 3401/95, 3383/95, 3326/95,
3327/95, 3290/95, 3413/95, 3318/95, 3394/95, 3409;95, 3209/95, 3393/95,
3281/95, 3270/95, 3325/95, 3316/95, 3407/95, 3405/95, 3362/95, 3419/95,
3368/95, 3414/95, 3341195, 3354/95, 3361/95, 3372/95, 3359/95, 3365/95,
.3505/95, 3329/95, 3445/95, 3418/95, 3430/95, 3480/95, 3357/95, 3153/95•
.3416/95, 3450/95, 3442/95, 3421/95, 3432/95, 3451/95, 3408/95, 3454/95,
3277/95, 3452/95, 3363/95, 3444/95, 3472/95, 3433/95, 3420/95, 3438/95,
3427/95, 3470/95, 3434/95, 3473/95, 3458/95, 3411/95, 3426/95, 3466/95,
3459/95, 3464/95, 3443/95, 3404/95, 3415/95, 3441/95, 3437/95, 3417/95; b)
Auxílio-Doença Indeferido - 2718/95, 2631/95, 1691/95,3092/95, 3171/95; c)
Requerimento de Pensão - 2264/95, 2772/95, 2567/95, 2709/;95, 27899/95,
2884/95, 2823/95~ 2921/95, 2822/95, 2896/95, 2937/95, 3033/95, 3129/95,.
'3095/95, 3026/95, 3150/95, 3228/95, 3315/95, 3240/95, 3180/95, 3380/95,
3375/95, 3381/95, 3374/95; d) Revisão de Pensão - 2993/95, 3227/95; e)
Auxílio-Funeral - 2800/95; 1) Cancelameto de Inscrição - 3091/95; g)
Integralização de Carência - 2771/95; h) Inscrição de Segurados - 2878/95,
2850/95, 2853/95, 2909/95, 2832/95, 2848/95, 2849/95, 2806/95, 2758/95"
'2792/95, 2745/95, 2805/95, 2667/95, 2685/95, 2605/95, 2652/95, 2621/951"
2651/95, 2590/95, 2610/95, 2599/95, 2593/95, 2177/95, 2636/95, 2517/95,.
~538/95, 2571195, 2467/95, 2506/95, 2510/95, 2563/95, 2537/95, 2622/95,
1341/95, 2739/95, 2755/95, 2927/95, 2959/95, 2713/95, 2741/95, 2808/95,
2797/95, 2730/95, 2588/95, .2895t95. 2827/9t_2920/95, 2852/95, 2545/95,
2480/95, 2676/95, 2691/95, 2624/95, 2673/95, 2519/95, 2665/95, 2270/95,
2608/95, 2598/95, 2637/95, 2559/95, 2416/95, 2754/95, 2671/95, 2727/95,
2597/95, 1882/95, 2847/95, 2908/95, 2913/95, 2902/95, 2903/95, 2117/95,
2916/95, 2836/95, 2570/95, 2442/95, 2611/95, 2481/95, 2834/95, 2414/95,
2653/95, 1807/95, 2602/95, 2591/95, 2546/95, .1447/95., 2482/95, 2906;95,
)731195, 2738/95, 2693/95, 2809/95, 2668/95, 2561/95, 24561/95, 2804/95,
-2912/95, 2894/95, 2643/95, 2701/95, 2575/95, 2202/95, 2625/95, 1451/95,
2866/95, 2324/95, 2254/95, 2837/95, 2277/95, 2474/95, 2352/95, 2779/95,
2861195, 2915/95, 2910/95, 2926/95, 2830/95, 2851/95, 2801195, 2744/95,
1177/95, 2725/95, 2757/95, 2657/95, 2700l~5, 2704/95, 2573/95, 2712/95,
2740/95, 2688/95, 2580/95, 2293/95, 2507/95, 2492/95, 2521/95, 2603/95,
2635/95, 2592/95, 2441/95, 2574/95, 2489/95, 2558/95, 2948/95, 2347/95,
.2568/95, 2539/95" 2394/95, 2392/95, 2432/95, 2009/95, 2401/95, 2440/95,
2518/95, 2161195, 2472/95, 2533/95, 2692/95, 2698/95, 2807/95, 2687/95,
.2609/95, 2437/95, 2907,195, 2761/95, 2496/95, 2487/95, 2469/95, 2455/95,
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.2479/95, 2520/95, 2501/95, 2454/95, 2491/95, 2289/95, 2669/95, 2594/95,
2638/95, 2640/95, 2400/95, 2860/95, 2763/95, 2950/9, 2802/95, 2828/95,.
2831/95, 2762/95, 2485/95, 2468/95, 2572/95, 2626/95, 2536/95, 2534/95,
2794/95, 2724/95, 2169/95, 2695/95, 2708/95, 2703/95, 2686/95, 2606/95,
2642/95, 2522/95, 2540/95, 2542/95, 2555/95, 2547/95, 2508/95, 2509/95,
2419/94, 2398/95, 2453/95, 2399/95, 2323/95, 2312/95, 2486/95, 2702/95,
2697/95, 2512/95, 2314/95, 2977/95, 2587/95, 2865/95, 2835/95, 2443/95,
2473/95, 2544/95, 2471/95, 2684/95, 2914/95, 2826/95, 2939/95, 2781/95,
2780/95, 2743/95, 2696/95, 2456/96, 2777/95, 2795/95, 2604/95, 2490/95,
2483/95, 2601/95, 2742/95, 2833/95, 2846/95, 2768/95, 2760/95, 2548/95,
2424/95, 2409/95, 2511/95, 2655/95, 2562/95, 2664/95, 2535/95, 2576/95,
2566/95, 2579/95, 2825/95, 1803/95, 2589/95, 2488/95, \2500/95, 2577/95,
2607/95, 2876/95, 2564/95, 2484/95, 2756/95, 2632/95, 2726/95, 2612/95,
2543/95, 2415/95, 2185/95, 2675/95, 2418/95, 2600/95, 2694/95, 2650/95,
-2627/95, 3343/95, 3302/95, 2782/95, 3342/95, 3162/95, 3275/95, 3134/95,
3303/95, 3268/95, 3298/95, 3322/95, 3299/95, 2984/95, 3269/95, 2464/95;
.1320/95, 3267/95, 3353/95, 3304/95, 3321/95, 3199/95, 3131/95, 2962/95,
3077/95, 3212/95, 3145/95, 3061/95, 2949/95, 3221195, 2946/95, 3210/95,
3139/95, 3111/95, 3097/95, 3144/9, 2975/95, 2978/95, 3159/95, 3071/95,
7986/95, 3068/95, 3073/95, 2994/95, 3161/95, 3142/95, 3011/95, 2578/95,
3072/95, 3222/95, 2964/95, 3022/95, 3137/95, 3198/95, 3200/95, 2641195,.
3264/95, 3012/95, 3110/95, 2804/95., 3021195, 3055/95, 2938/95, 3136/95,
2961/95, 3219/95, 3063/95, 3028/95, 3085/95, 3056/95, 2868/95, 3074/9,
3009/95, 3122/95, 2983/95, 3019/95, 3211/95, 3963/95, 2829/95, 3006/95,
3252/95, 2824/95, 3123/95, 3160/95, 3005/95, 2911/95, 2925/95, 3220/95,
2958/95, 3194/95, 3195/95, 2947/95, 3203/95, 3195/95, 3251/95, 3229/95,
3076/95, 3049/95, 3048/95, 3047/95, 3018/95, 3257/95, 3064/95, 3082/95,
3197/95, 3201/95, 2995/95, 3061/95, 3109/95, 3096/95, 3213/95, 2976/95,
2973/95, 2945/95, 2957/95, 3191/95, 3037/95, 2793/95, 2936/95, 3214/95,
)314/95, 3317/95, 2996/95, 3020/95, 3039/95, 3130/95, 2862/95, 3177/95,
3024/95, 2985/95, 3083/95, 2960/95, 3034/95, 3081/95, 3023/95, 3038/95,
3256/95, 3070/95, 3143/95, 3193/95, 2987/95, 3046/95, 3010/95, 3099/95;
3254/95, 3029/95, 2940/95, 3176/95, 2965/95, 3075/95, 3218/95, 3065/95,
3100/95, 2867/95, 3004/95, 3098/95, 2982/95, 3108/95, 3243/95, 2905/95"
3084/95, 3 6/95, 2819f95, 3086/95, 2769/95. Nada mais havendo a tratar, foi
encerra ,é}(l re'ião às. treze horas. E, para constar, eu

./ t.{0t?.(~/RAYMUNDO URBANO, Secretário, lavrei a presente
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Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelos membros dos egrégios Consell eliberativo e Consultivo. r
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INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n.O 4.284/63)

PORTARIA N° 074/97

o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE'PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS - IPC, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar o servidor MOACI GOMES DE SOUSA, ponto n°
2959, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, à disposição do Instituto
de Previdência dos Congressistas-IPC, para exercer a função de AUXllJAR
ADMINISTRATIVO "B", a partir desta data.

Brasília, 03

'L .

Ciente:



Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

1li Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFLlPI

2!l Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI - PPBlPE

(Biênio 1997/98)

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2!l Secretário:
Vago
32 Secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
111 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

211 WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

~ZÉGOMESDAROCHA-PMDBlGO

411 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PMDBIPSD/PSL)

Lrder:GEDDEL VIEIRA LIMA

PT
Líder: JOSÉ MACHADO

PPB
Lfder: ODELMO LEÃO

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PDT
Lfder: MATHEUS SCHMIDT

Vice-Lrderes:
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Edinho Bez
Eliseu Padilha
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves
José Chaves
José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Vlce-Líderes:
José Carlos Aleluia (1 2 Vice).
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Lira
César Bandeira
Eliseu Moura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
José Lourenço

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Lima
Rubem Medina

VilmarRocha
Werner Wanderer

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Augusto Nardes

Vice-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Maria Conceição Tavares
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vice-Líderes:
Sílvio Abreu (1 2 Vice)
Eurípides Miranda
Serafim Venzon
Severiano Alves

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jofran Frejat
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Alcione Athayde
Darci Coelho

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

Giovanni Queiroz
Carlos Cardinal

Vicente André Gomes

Vice-Líderes:
Adroaldo Streck
Luciano Castro
Luiz Fernando
Rommel Feijó
José Thomaz Nonõ
CecíCunha
Zulaiê Cobra
Welson Gasparini
Sílvio Torres

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Marconi Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino

Salvador Zimbaldi
Antônio Feijão

Arnaldo Madeira
Nícias Ribeiro
João Faustino

PTB
Líder: PAULO HESLANDER

Vice-Líderes:
Duílio Pisaneschi Moisés Lipnik
Arlindo Vargas José Coimbra

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

Vice-Líder:
Alexandre Cardoso



PCdoB

Uder: ALDO ARANTES

Vice-Lfderes:
Sérgio Miranda Jandira FeghaJi
Inácio Arruda

PARÁGRAFO 42, ART. 9l! - RI
PPS
PMN
PV

UDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-lJderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice)

Viee-Lkleres:

Elton Rohnelt (1 2 Vice)

Sandro Mabel

Rodrigues Palma

Antônio carlos Pannunzio
Paudemey Avelino



Aldo Arantes

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

1 vaga

PDT

PPS

PCdoB

Carlos Cardinal
Luiz Durão
1 vaga

Gervásio Oliveira (PSB)
Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
111 Vice-Presidente: Odnio Balbinotti (PSDB)
211 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
311 Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)

ntulares

Bloco (PFLJPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PPBJPL)

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

Valdomiro Meger (PFL)
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

1 vaga

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odnio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

PSB

PMN

PSDB

1 vaga

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
José Jorge
José Lourenço
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Murilo Domingos
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Bloco (PMDBIPSDJPSLJPSC)

Bosco França (PMN) Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário Antônio Brasil
Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Marçal Filho
Hélio Rosas Marquinho Chedid
João Almeida Nan Souza
Marcelo Barbieri Zaire Rezende
Pedro lrujo 3 vagas
Roberto Valadão
Wagner Rossi

1 vaga

Secretário: Moizés Lobo da Cunha
Local: Plenário 114-BI. das Lid. quarta e quinta 9h
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
111 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
2!1 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

ntulares Suplentes

Amon Bezerra
João Leão

6 vagas

Darcísio Perondi
Dilso Sperafico
Oscar GoIdoni

Pedro Irujo
6 vagas

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

Lael Varella
Maria Valadão

Osvaldo Coelho
Saulo Queiroz

2 vagas

PSDB

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Adelson Salvador
Armando Costa
Marçal Filho
Odacir Klein
Regina Lino
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ezídio Pinheiro
Marinha Raupp
Odnio Balbinotti
OIávio Rocha
Oswaldo Soler
2 vagas

Anivaldo Vale
'Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvemani Santos
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Geraldo Pastana
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
Antônio Carlos Pannunzio

Arthur Virgnio
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo



PSDB

Djalma de Almeida César
Fernando Diniz

Hélio Rosas
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

1 vaga

Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Bloco (PPBIPL)

Corauei Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto Campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Sfarling

Nelson Marchezan
Nieias Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tilden santiago

1 vaga

Ivandro Cunha Uma
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
RobsonTuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton (PSDB)
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Bonifácio de Andrada
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Luiz Buaiz

Talvane Albuquerque
Welinton Fagundes

2 vagas

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

Secretária: Maria (vone do Espírito santo
Local: Plenário 13, Sala P-13 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6906 a 6908 '

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: AJoyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

Eurípedes Miranda
WoIney Queiroz
1 vaga

PCdoB

Inácio Arruda

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

Jandira Feghali

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PT

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales
~nio Bacci
Silvio Abreu

PCdoB

Aldo Arantes

PSB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montoro
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

Haroldo Sabóia
Nilrnário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Matheus Schmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Jandira Feghali

Nilson Gibson

Bloco (PFLlPTB)

Í'dvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira

Alexandre Cardoso

Aroldo Cedraz
Lindberg Farias (PedoB)
Luciano Pizzatto

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, Sala 1 terça·feira, quarta·feira e quinta-feira-1Oh 
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russornanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Albérico Filho
Barbosa Neto

Carlos ApoIinário

Arlindo Vargas
Átila Uns

Cláudio Cajado
Eliseu Moura
Elton Rohnelt

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Magno Bacelar

Maluly Netto
Moisés Upnik

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

Antônio dos santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Cameiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VilmarRocha
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
Gilvan Freire



Bloco (PMDBJPSDJPSLlPSC)

Bloco (PPBJPL)

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (Pn

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PV

Fernando Gabeira Fernando Ferro (Pn

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Plenário 13 Sala 3 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Aldo Rebelo

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
. Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

Adão Pretto
Luciano Zica

1 vaga

Sérgio Carneiro

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

PDT

PSB

PSDB

PedoB

Bloco (PPBJPL)

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

Ricardo Izar

Antônio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Romrnel Feijó

José Genoíno
Paulo Delgado

Márcia Cibilis Viana

Airton Dipp (PDn
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belérn

Roberto Pessoa
Bloco (PMDBJPSDJPSLlPSC)

Edison Andrino Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza Ivandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

PSDB

Bloco (PPBJPL)

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

Antônio Carlos Pannunzjo
B.Sá
João Leão

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário Sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Fernando Zuppo (PDn
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Canos Airton (PPB)

Titulares

José Coimbra
Osmir Lima

Sarney Filho

Abelardo Lupion
Carlos Magno

.Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Elton Rohnelt
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landirn

1 vaga

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
ReginaLino

Valdir Colatto

Maria Valadão
2 vagas

Albérico Filho
Chicão Brígido
Emerson Olavo Pires
RemíTrinta
1 vaga

Expedito Júnior A1caste Almeida
Socorro Gomes (PCdoB) A1cione Athayde
Tildan Santiago (pn Inácio Arruda (PCdoB)
Valdenor Guedes Pedro Wilson (Pn
Wigberto Tartuce Valdemar Costa Neto

PSDB

Celso Russomanno Aécio Neves
Dalila Figueiredo Narcio Rodrigues
Pimentel Gomes Salomão Cruz
Vanessa Felippe Zulaiê Cobra

PT

GilneyViana José Machado
Ivan Valente 1 vaga

PDT

Sérgio Carneiro Serafim Venzon

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
Vilmar Rocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thorné Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira



Raimundo Matos 1 vaga PCdoB

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetli
Hugo Biehl

Laprovita Vieira
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro FIoravante (PT)
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney FIlho
2 vagas

Antonio do Valle
Di/50 Sperafico
Elton Rohnelt (PFL)
JoséPriante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatli
João Ribeiro
Renato Johnsson (PSDB)

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 1\
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

1 vaga

Gilvan Freire
4 vagas

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

PT

PDT

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Antonio Geraldo
Célia Mendes

Costa Ferreira
João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Femando Zuppo

1 vaga

João Paulo
Nedson Micheleti

DeVeJasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Si/as Brasileiro
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Marilu Guimarães
Paulo Bomhausen
Vi/mar Rocha
2 vagas

SlPart.

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wi/son (PT)
22 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares

Anivaldo Vale
4 vagas

Francisco Silva
4 vagas

PSDB

PSDB

Antonio Balhmann
Luiz Cartos Hau/y
Luiz Femando
Salomão Cruz
Vittorio MedioU

Antonio Feijão
João Fauslino

Koyu lha
Nelson Otoch
Yeda Crusius

PTF1avioAms
Ni/mário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Dalila FIgueiredo
Femando Gabeira (PV)

2 vagas

PT

Marta Suplicy
1 vaga

João Fassarella
José Machado
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Luiz Mainardi
Maria da Conceição Tavares

Vânio dos Santos
PDT

Femando Zuppo
PCdoB

Paudemey Avelino (PPB)

Femando Lopes

1 vaga

PDT

PSB

PSB

Eurípedes Miranda Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: Plenário 112 - BI. das Lid. quarta-feira - 10h

Femando Lyra Telefones: 318-7024 a 7026



Bloco (PMOBJPSOJPSL)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBJPL)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
2l! Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
Antônio do Valle

Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Mauro Lopes (PMDB)
Rogério Silva

Wilson Cunha
3 vagas

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatli

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger (PFL)

Bloco (PPBIPL)

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMOBJPSOJPSL)

Ari Magalhães
Basnio Villani (PSDB)
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
VadãoGomes

Jairo Cameiro
José Jorge

Lídia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Bio/chi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
1 vaga

PSOB

PT

Álvaro Valle
Colores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre Santos
RávioAms
2 vagas

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

Severiano Alves

PSDB

PT

POT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Luciano Castro
Osmânio Pereira

Roberto Santos
Sílvio Torres

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

Femando Torres
Firmo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Yeda Crusius
1 vaga

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bemardo
Vânio dos Santos
1 vaga

POT
Femando Lopes
Fernando Ribas Carli

pedoB

Alexandre Santos
Amaldo Madeira

Luiz Carlos Hauly
VICente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

Coriolano Sales
Enio Bacci

PSB

Ricardo Gomyde (PCdoB) Socorro Gomes (PedoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905n011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente:Fetter Júnior (PPB)
2l! Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
3l! Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

PSB
Aldo Rebelo

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
2l! Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto Antonio dos Santos
Betinho Rosado Antonio Geraldo

JoãoColaço

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Adauto Pereira
João Mellão Neto

José Lourenço
Uma Netto

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro



Bloco (PMOBJPSDJPSLJPSC)

Suplentes

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli
Paulo Bomhausen
Wemer Wanderer

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt (PFL)
Simara Ellery

1 vaga

Bloco (PMOBJPSOJPSL)

Haroldo Lima (PCdoB)
Marcos Lima
Oscar Goldoni
2 vagas

Bloco (PFLJPTB)

Eliseu Resende
José Santana de Vasconcelos
Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos
1 vaga

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Romal Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Carlos ApoIinário
Hélio Rosas

7 vagas

Carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

1 vaga

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Mário Martins
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
3 vaga

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Mauricio Najar
Wemer Wanderer
4 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PSOB

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano Anghinetti
3 vagas

Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho
1 vaga

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves (PMDB)
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

PSOB

A1ceste Almeida
Edson Queiroz

Roberto Campos
2 vagas

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
2 vagas

Amaldo Madeira
Amon Bezerra
Arlhur Virgmo
Candinho Matos
Jayme Santana
João Faustino
1 vaga

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Femando
Paulo Mourão

Femando Ferro
Luciano Zica
1 vaga

José Maurício

PT

POT

Haroldo Sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Airto'l Dipp

PT PSB

1 vagaArlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1 vaga

Giovani Queiroz
1 vaga

Sérgio Miranda

POT

PCdoB

PSB

Augusto Carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bemardo

Cidinha Campos
José Maurício

1 vaga

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário, Sala 15-B quarta-feira- 10h
Telefones: 31á-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Prellidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2l! Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: Plenário 9, Sala 961 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6888/6887
Fax: 318-2176

1 vaga

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra

Bloco (PFLJPTB)
Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço
Paulo Gouvêa



Cunha Bueno Adylson Motta
Herculano Anghinetti Cunha Lima
José Teles Jofran Frejat
Mário Cavallazzi Wagner salustiano
Robério Araujo 1 vaga

PSDB

Aécio Neves Jayme Santana
Feu Rosa Luiz Piaulyino
Franco Montoro Pimentel Gomes
José Thomaz NonO Welson Gasparini

PT

Luiz Gushiken Fernando Gabeira (PV)
Paulo Delgado Marta Suplicy

PDT

Miro Teixeira Carlos Cardinal
Renan Kurtz 1 vaga Arlindo Chinaglia

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

1 vaga

1 vaga

Chicão Brígida
Eliseu Padilha

Genésio Bemardino
Olavo Calheiros

Regina Lino
2 vagas

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

F1ávioArns
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Femando Ribas Carli
Wilson Braga (PSDB)

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

PT

PDT

PSDB

PedoB

Bloco (PPBIPL)

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Elcione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José A1demir
José Pinotti
Lídia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angerami (PSDB)

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Linhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque (PFL)

Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madeira
1 vaga

João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho

Jandira Feghali

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel Capiberibe

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Local: Plenário Sala 9 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Edison Andrino
Moreira Franco
RobsonTurna

2 vagas

Adelson 5alvador
Armando Costa

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PPBIPL)

Roberto Fontes
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Genésio Bernardino
Nair Xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia (PPB)
1 vaga

Armando AbRio
Darcísio Perondi

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
LocaI: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feiras - 10h
Telefones: 318·8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Pisaneschi
Marilu Guimarães

Roland Lavigne
Zila Bezerra

3 vagas



Bloco (PMDBJPSDJPSL)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Ritzef
Sandro Mabel 2 vagas
Zaire Rezende

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário Sala11-terça-feira, quarta-feiraequinta-feira-1Oh
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente:
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
2R Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
3R Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

ntulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PPBJPL)

Chico Vigilante (PT) Ary Magalhães
Jair Bolsooaro Arnaldo Faria de Sá
Maria Laura (PT) Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Darci Coelho
Valdomiro Meger (PFL) "1 vaga

PSDB

Jovair Arantes A1mino Affonso
Luciano Castro Antonio Balhmann
Nelson Otoch Domingos Leonelli
1 vaga Olávio Rocha

PT

Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Rocha Jaques Wagner
1 vaga Luciano Zica

PDT

Wilson Braga (PSDB) Renan Kurtz

PSB

Femando Lyra 1 vaga

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

PCdoB

Bloco (PPBJPL)

1 vaga

Aníbal Gomes
Edinho Araújo

João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

Bloco (PMDBJPSDJPSLJPSC)
Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
De Velasco
Eliseu Padilha
Moreira Franco
Rubens Cosac
1 vaga

A1ceste Almeida Basilio Villani
Antônio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
Luís Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMDB) Nilton Baiano
1 vaga 1 vaga

PSDB

Ademir Lucas Candinho Mattos
Leônidas Cristino Femando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feijá Oswaldo Soler
Pedro Henry Raimundo Matos
Simão Sessim 2 vagas
1 vaga

PT

Carlos Santana GilneyViana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 v~ga

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus Schmidt
Vicente André Gomes 1 vaga

PCdoB

Antônio Brasil (PMDB) Lindberg Farias

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
N2 2-A, DE 1995, QUE "DA NOV~REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Roberto Jefferson
Sérgio Barcellos

1 vaga

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Femando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

José Carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
JairoAzi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues



Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) José A1demir

Átila Lins Ciro Nogueira
Nair Xavier Lobo

Jairo Cameiro Cláudio Cajado
Sandro Mabel

Paulo Heslander Nelson Marquezelli
Saulo Queiroz 1 vaga Eurico Miranda

PMDB Felipe Mendes

Aloysio Nunes Ferreira Armando Costa
1 vaga

José Luiz Clerot Moreira Franco
Pedro Novais zaire Rezende Alexandre Santos

PPB Nelson Otoch

Adylson Motta Rávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima Femando Ferro
Prisco Viana 1 vaga José Pimentel

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Arthur Virgílio Welson Gasparini 1 vaga

PMDB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo Teixeira

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Ceci Cunha
1 vaga

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9195 Autor: Ricardo Heráclio
e outros

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PLlPSDJPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

Eujácio Simões

Carlos Apolinário
Genésio Bemardino

1 vaga

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PPB

PMDB

Bloco (PLlPSDJPSC)

Pedro Canedo

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17/95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposlçáe;,: PEe-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

Carlos MeJles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares



Francisco Silva 1 vaga Sandra Starling 1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706617067

.COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposiçáo: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Coriolano Sales
POT

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMOBJPSOJPSLlPSC)

Jorge Wilson (PP8)
Remi Trinta

1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Matheus Schmidt

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bomhausen
1 vaga

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICAN

Proposição: PEc-4Q/9S Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMD8)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSD8)
Relator:

TItulares

~nio Bacci

Eujácio Simões

Carlos Santana
1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

POT

PSOB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PUPSOJPSC)

Francisco Horta

Airton Dipp

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSD8)
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Nilton Baiano
2 vagas

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

João Almeida
Roberto Valadão
Teté 8ezerra

Bloco (PMOBJPSOJPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte

PT

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PPBJPL) Carlos Santana
Alzira Ewerton João Coser

Carlos Airton
José Egydio Serafim Venzon

POT

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes
PSOB

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Femando Ferro

PT

Adroaldo Streck PSB
Firmo de Castro Raquel Capiberibe 1 vaga

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B

Ivan Valente Telefones: 318-687417052



A1cione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMOB

Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Titulares

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFl)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItulares

POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSOB) Silvio Abreu

Bloco (PL/PSOIPSC)

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSOB

FlávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

PT

2 vagas

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
~vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

De Velasco

PSOB

Herculano Anghinetli (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

José Egydio

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N246,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL·

Proposição: PEe-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-57J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente:"João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)

Matheus Schmidt

POT

Coriolano Sales Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)



2l! Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
1 vaga

PMDB

Suplentes

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PMOB

PPB

2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedrolrujo

4 vagas

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PPB

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

Basmo Villani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSOB

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marçoni PenHo

2 vagas

PT PT
João Fassarella
Sandra Starling

POT

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Eujácio Simões

Airton Dipp
Fernando Lopes

Socorro GO/'MS

Ricardo Heráclio

f L

POT

PSB

PCdoB

Haroldo Lima

Francisco Horta

Pedro Valadares

José Maurício
1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIASN

(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Proposição: PEC-84191 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)

I
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Coriolano Sales

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

Matheus Schmidt

Eujácio Simões
Bloco (PUPSO/PSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp.-Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Proposição: PEc-B1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
2l! Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia



Titulares Suplentes Bloco (PPBIPL) .

Bloco (PFIJPTB)

Carlos Alberto (PSOB)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Uma

PMOB

Elcione Barbafho
OIávio Rocha (PSOB)
1 vaga

PPB

AnivaJdo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

1 vaga

PSDB

PT

PDT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

PSOB PSB

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

A1zira Ewerton (PSOB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Dja/ma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSOB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

PPB

PMDB

Proposição: PEC·96192

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
T~efones: 318-7065n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃ~N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Maurício Najar
Vicente Cascione
2 vagas

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSOB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Vl8na

Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
2!1 Vice·Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFIJPTB)

Aécio Neves
1 vaga

Wilson Braga

Suplentes

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
ZilaBezerra

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

WoIney Queiroz

PT

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

POT

Bloco (PFLlPTB)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMOB) 1 vaga

Bloco (PIJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon Santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
T~eft>nes:318-7~555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
S9-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-8!W5 Autor: Nlclas RibeIro

Presidente: Ad~son Salvador (PMOB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2!1 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3!1 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator:

Titulares

Cláudio cajado
José Múcio Monteiro
2 vagas

Paulo Rocha
1 vaga



PSOB

A1mino Affonso Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Paulo Feijó
1 vaga 1 vaga

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PL/PSO/PSC)

OeVelasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sela 169-B
Te/efones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2,128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALlNEA NC" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEc-128J95 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
1l! Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3l! Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves AntOnio Ueno
Jair Soares Mauro Fecury
Luiz Moreira Philemon Rodrigues
Roland Lavigne Ronivon Santiago

Bloco (PMOBJPSO/PSLJPSC)

Amon Bezerra
OIávioRocha

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Giovanni Queiroz

Ivan Valente
Marta Suplicy

João Maia (PFL)
Sebastião Madeira

Átila Lins
Hílário Coimbra.

João Ribeiro (PPB)
Murila Pinheiro

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSOB)

1 vaga

PT

POT

PT

PPB

POT

PSOB

PMOB

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro Fioravante

Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposição: PEc-133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1l! Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Via Pires Franco
1 vaga

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

1 vaga

GilneyVIan8
1 vaga

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPB/PL)

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo RitzeJ

Aylson Motta
A1eeste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha

PSOB

Antônio Feijão Elton Rohnelt

Bloco (PL/PSD/PSC)

Expedito Júnior (PPB)



Bloco (PSBJPMN)

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB) Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2ll Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

REÇURSOS ORÇAMENTÁ~IOS EM NíVEL DA
UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Proposição: PEc-169J93

Claudio Chaves
Dumo Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PMOB

Haroldo Lima

Bloco (PSBJPMN)

Adelson salvador (PMDB)
PCdoB

Aldo Arantes

1 vaga

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

AroIdo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga
PMOB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascíone
Wilson Cunha
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Oolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Armando Abmo
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotli
Saraiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PPB

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PT PSOB

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson
POT

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Cidinha Campos
SiMoAbreu

Bloco (PUP50IPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga



Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

PDT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Luiz Buaiz Péciro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso 1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169J95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
19 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
~ Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3g Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL) .

Tüumres Suplenãs

Bloco (PFlJPTB)

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro MabeI
1 vaga

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

A1zira Ewerton (PSDB)
Luciano Castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Prisco Viana

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Flávio Derzi
Gerson Peres
JairBolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAP(TULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBUCA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Proposição: PEC-173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
19 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
~ Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Tüumres Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina
1 vaga

Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
1 vaga

Ivan Valente
WaIdomiro Fioravante

1 vaga

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

PT

A1mino Affonso
LeOnidas Cristino
Roberto Brant
1 vaga

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schimidt Sílvio Abreu

PSB Bloco (PLlPSDIPSC)

José Teles VaIdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus Schmidt

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318·7063n055

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Nilson Gibson



Proposição: PEC.Q175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: João Pizzolatli (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318·687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Rita Camata
2 vagas

Suplentes

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
1 vaga

PMDB

Bloco (PFUPTB)

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MiliTARES"

Proposição: PEC-188J94 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

ntulares

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Betinho Rosado
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas

Lídia Quinan
Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PMDB

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Alberto Goldman
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
2 vagas

PPB PPB

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatli
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Renato Johnsson

PSDB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Rávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

Fernando Torres
Silvio Torres

Veda Crusius
1 vaga

Augusto Nardes
Jair BoIsonaro
1 vaga

Tuga Angerami
1 vaga

GilneyViana
José Pimentel

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

PSDB

Feu Rosa
Roberto Brant

PT

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

PT

Silvio Abreu

PDT

Eurípedes Miranda

Eujácio Simões

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318·7061170621 vaga

Eujácio Simões

José Machado
Paulo Bernardo

1 vaga

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

PDT

Sérgio Guerra

Francisco Horta

Airton Dipp
Matheus Schrnidt

. Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga



Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MIUTARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
111 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3l! Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
111 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
311 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

ntulares

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Bloco (PPBJPL)

Luiz Buaiz
5 vagas

Claudio Cajado
Costa Ferreira

Osvaldo Coelho
Pauto Cordeiro

Ronivon Santiago
2 vagas

Alexandre Santos
FlávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

PT

PSDB

Bloco (PPBJPL)

Bloco (PFLlPTB)

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
Ricardo Barrps

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Emerson Olavo Pires
José Luiz C1erot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Roberto Pessoa
3 vagas

De Velasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Vicente Arruda

1 vaga

Cunha Uma
Hugo Biehl

JorgeTadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PT

PSDB

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Antônio Feijão
Celso Russomanno
Luciano Castro
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Francisco Rodrigues
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Valdenor Guedes
1 vaga

Silvio Abreu

PDT

Matheus Schmidt

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

PSB PDT

Gonzaga Patriota Nilson Gibson Severiano Alves Sérgio Cameiro

PCdoB PSB

Haroldo Uma Aldo Rebelo Gervasio Oliveira 1 vaga
Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-705617052 Lindberg Farias

PCdoB

Ricardo Gomyde



~\

1 vaga

Suplentes

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Titulares

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Ivan Valente
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Luiz Durão

Jair Soares
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
1 vaga

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDBIPSDJPSUPSC)
Femando Diniz

Pinheiro Landim
Roberto Valaclão

Eliseu Padilha
José Luiz Clerot
Max Rosenmann

Secretária: Ana Clara serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC-407J96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Aávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

TItulares Suplentes .

Bloco (PFUPTB)

Elton Rohnelt

Bosco França

Suplentes

3 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PPB

PMDB

Bloco (PFLJPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto

Carlos Magno
Félix Mendonça

Júlio César

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
l..océt SeIV.Can Esp. - hsD H, Sala169-8
Telefones: 318-755517063

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 (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)
Aávio Derzi BasílioVillani
João Ribeiro Francisco Rodrigues
Nelson Meurer Roberto Campos

PSDB
Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô
Zulaiê Cobra VICente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT
Fernando Ribas Carli Silvio Abreu

PSB
João CoIaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFl)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2lI Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)



José Rezende

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bloco (PIJPSDJPSC)

Ronivon Santiago (PFL) Pedro Canedo

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11. Sala 169-8
Telefones~ 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 821195 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE "REGULAMENTA A EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 8/95, E INSTITUI A
POLíTICA DE EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS

PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES",
N2 2.648196 DO PODER EXECUTIVO, QUE
NDISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS

INSTITUCIONAISNE DEMAIS APENSADOS

Proposição: PL 8211'95 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
12 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto GoIdman (PMDB)

Bloco (PFIJPTB)

JoséAnlbal
1 vaga

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossatto

Titulares

PSDB

PT

PDT

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Suplentes

Bloco (PPBJPL)

Edson Queiroz (PPB) José Egydio (PL)
Ibrahim Abi-Ackel (PPB) 5 vagas
Pedro Corrêa (PPB)
Ricardo Izar (PPB)
Welinton Fagundes (PL)
1 vaga

PSDB

João Faustino Arnaldo Madeira
Luiz Piauhylino Marconi Perillo
Narcio Rodrigues Pedro Henry
Nelson Marchezan 2 vagas
Salvador Zimbaldi

PT

Jaques Wagner Arlindo Chinaglia
Milton Temer Miguel Rossetto
Walter Pinheiro 1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Ribas carli

PSB

Sérgio Guerra Ricardo Herádio

PCdoB

Sércio Miranda Inácio Arruda
Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N!l1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASN

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Albérico Cordeiro
Antônio Joaquim Araújo

Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra

Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues

Titulares

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFIJPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Alberto GoIdman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rlgotto
Pedro lrujo
RobsonTuma

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Colbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves .

NanSouza
Ricardo Rique

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson



1 vaga Wagner Salustiano

PSOB

Celso Russomanno Osmânio Pereira
salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues (PTB)
Tuga Angerami 1 vaga

PT

Jair Meneguelli José Genoíno
Nilmário Miranda Marta Suplicy

POT

Sérgio Carneiro Vicente André Gomes

Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anízio

Adroaldo Strecl<
Almino Affonso
Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Roberto Santos

Arnaldo Faria de Sá
BasnioVillani
Cunha Bueno

José Egydio
1 vaga

PSOB

Antônio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feijó
Silvio Torres

1 vaga

PSB PT

Fernando Lyra Raquel Capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 1.210195, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA
LEI N2 2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPÕE SOBRE
A pOLíTICA NACIONAL DO PETRÓLEO E DEFI
NE AS ATRIBUiÇÕES DO CONSELHO NACIO
NAL DO PETRÓLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PETRÓLEO BRASILEIRO SOCIE-

DADE ANÔNIMA, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

Proposição: PL·1.210195 Autor: Luciano Zica

Presidente: Alberto Goldman (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMOB/PSO/PSL)

Suplentes

Jandira Feghali

Serafim Venzon

Gonzaga Patriota

Albérico Cordeiro
Antõnio dos Santos

Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Luiz Alberto
Marcelo Deda

Maria da Conceição Tavares

POT

PSB

pedoB

Bloco (PMOB/PSO/PSL)

Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossetto

Haroldo Lima

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2ll Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Chico da Princesa
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
ZilaBezerra
1 vaga

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Max RosenmannAlcione Athayde

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara Ellery

3 vagas

Carlos Magno
Eliseu Moura

Manoel Castro
Maurício Najar

Nelson Marquezelli
Ricardo Barros

Sérgio Barcellos

Bloco (PPB/PL)

Balinho Rosado
Eliseu Resende
Lima Netto
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
Vicente Cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca

Alberto GoIdman
Barbosa Neto
EdinhoBaz
Eliseu Padilha
Oscar Andrade
Oscar Goldoni



Proposição: PL-4.425J94 Autor: senado Federal

. Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
211 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PF~TB)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRofBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Bloco (PPB~L)

Jarbas Lima Amaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueno
saJatiel Carvalho .. _punha Lima
Welinton Fagundes JOsé Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

AntOnio Feijão Ademir Lucas
Jovair Arantes Celso Russomanno
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negromonte Paulo Feijó
Pedro Henry Simão Sessim

PT

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GilneyViana Nilmário Miranda
Paulo Bemardo Pedro Wilson

PDT

Renan Kurtz Femando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PSDB

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

José A1demir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Bloco (PPB~L)

Basnio Villani (PSDB)
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
3 vagas

Bloco (PMDB~SD~SL)

Darcísio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bemardino
José Pinotli
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

José Coimbra
Lima Netto
Roberto Jefferson
1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Ceci Cunha Márcia Marinho
Eduardo Mascarenhas Osmânio Pereira
Jovair Arantes Pimentel Gomes
Zulaiê Cobra Rommel Feijó
1 vaga Vanessa Felippe

PT

Arlindo Chinaglia Humberto Costa
Eduardo Jorge 2 vagas
1 vaga

PDT

Vicente André Gomes Femando Ribas carli

PSB

Sérgio Guerra JoãoCoIaço

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
TeleÚlnes:318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N24.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Podar Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudaren (PPB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Claudio Chaves
Femando Gonçalves

Jair Soares

. Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira



Titulares Suplentes PMDB

Bloco (PFUPTB)
Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
1 vaga

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PMDB
Fernando Diniz

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Filho

Adylson Motta
Raimundo Santos (PFL)

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PPB

PSDB

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
JQsé Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

PT

Milton Mendes
Sandra Starling

Eurípedes Miranda
PDT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Fernando Lopes

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

De Velasco

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB
Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PDT

Enio Bacci
Eurrpedes Miranda

1 vaga

Haroldo LimaAldo Arantes

Fernando Lyra

PCdaB

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

Bloco (PUPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSB/PMN)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

m':GULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Aldo Rebelo

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione



Salomão Çruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS ~RASILEIRAS

POR GRUPOS ASIATICOS

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Suplentes

Autor: Presidência

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

. PARA, NO.PERíODO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Félix Mendonça Augusto Viveiros
José Carlos Aleluia Efraim Morais
Manoel Castro José Coimbra
Ney Lopes Lima Netto
Paes Landim Moisés Lipnik
Saulo Queiroz Osório Adriano
VilmarRocha Roberto Pessoa

PMOB

EdinhoBez Antônio do Valle
Eliseu Padilha Marcos Lima
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão 3 vagas
Silas Brasileiro
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasílioVillani Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Roberto Campos

PSOB

Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz Carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo 2 vagas
Veda Crusius PT

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares
Vânio dos Santos Nedson Micheleti

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

Bloco (PUPSOJPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra Ricardo l-Ieráclio

PCdoB

Ségio Miranda

I, Secr~tário: Sílvio Sousa.~ Silva •
LOCaI. servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169 B

L_~~efones: 318-706117052

1 vaga
A1zira Ewerton (PSDB)
Aníbal Gomes (PMDB)
Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

José Priante (PMDB)
Luiz Fernando (PSDB)

Pauderney Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)



Suplentes

Autor: Presidência

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

Titulares

Antônio Brasil (PMOB)
Jair Bolsonaro (PPB)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (POT)

Secretária: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318·706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, POR 25 SESSÕES,

A PARTIR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS 10,00)

Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (R$ 5,00)
Edição alualimia em 1995 CCIltmdo as Fmc:odas Coostituciooais e as Fmandas C<mtitnciooais de

Revisão.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (R$ 5,00)

Tradução para. o francês de Jacques VJ1lemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, cooteDOO as Emendas Constituciooais e as Emendas Constituci
ooais de Revisão.

Tradução para. o inglês de Istvan Vajda, Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, daedição atualizada em 1994, cootcndoas Emendas
Coostituciooais e as Emendas Constitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)

Edição de 1995.
Lei nOS.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIÁ DAS ELEIÇÕES DE 1994 (RS 3,00)
Edição de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713/93 e informações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (RS 5,00)

Edição de 1993.

Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LIClTAÇOES, CONCESSÕES EPERMISSOES NA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA (RS5,00)

Edição de 1995.
Leis 8.666193, 8.883/94, 8.987/95, texto da Constituição federal sobre matéria e Legislação

Carplemenar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (RS 45,00 a coleçio)

Edição de 1994.
SéI:W com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURíDICO DOS SERVnlORESPÚBLICOS'CIV1SE LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (RS 5,00)

,Edição de 1995.

Dispõe sobre o regimejurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legis,lação Complementar.

Pedidos à
'Subsecretaria de Ediç6es Técnicas - Senado Federal Praça dos Trai Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio m. CEP 70165-900. Brasilia-DF. Telefones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061)1357



"DIARIO DO SENADO FEDERAL

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$ 31,00

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte R$ 127,60 (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os Pedidos devemseracompanhados de cheque pagável em Bra&ília,Nota de Empenho'ou Ordem dePagamento
Peia Caixa Econôolica Federal-Agência 1386-PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 e/aiJ pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

, '.

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Bl"3Slüa - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



Subsecretaria de Ediç6es T~nic:as do Senado Federal
REVISTA de INFORMAçAo LeGISLATIVA

. nll 127 . julho/setembro - 1995

Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josapbat Marinho
A introduçio da Lu Mercatoria H BruiI e a criaçlo de uma nova dogmática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que nIfo'l Compet!ocia - Álvaro Lazzarini
A Cooltitlüçlo e a eduaçlo bnaiJeira- Edivaldo M. Boaventura
A função judicante do Poder Legislativo no Brasil- Paulo Lcpo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérvwlo da CUDba
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereira Nobre Júnior
Apropriaçlo iadéblta em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Dias
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A UDilo ettávd e a Lei AI 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - 000 Eduardo VIZCU Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino zavascki
R.evislo do dedaio da Reforma Peaal (1985-1995). COIÜideraçks sobre a "EICCUÇio Provilória da
Sentença Penal" - Mauricio Kudme
A contribuiçlo da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura juridica da proltitlliçlo bafutil- JOIlaae Role Petry Vel'OllCle
Contrat8Çllo dmta: dispensa de licitaçilo com base DO art. 24, inc. vm. da Lei nll 8.666193 - Jorge Ulisses 1.
Fernandes
Empraa agrária e estabelecimento agrário - Fábio Maria de-Mattla
Neolibcralismo e dcsadminist.rativizaçlo - Gladston Mamede
Prestaçio de COntai - iftlltr1llDalto de traDIparfada da AdaIiIliItrIçio - Flávio S'dro Fernandes
Regimes de concorrência e poUticas de concorrência na América Latina: o caso do Mcn:osul- José Matias
Pereira
A evoIuçIo ~-:udeDcial doIliItemu regioIlais~ de proteçJo AOI direitos hllmaJJOl JeCe
Jane Fiorati '.

Contribuições sociáis: acertidAo positiva de daiito com efeito de negativa em face'do §311 do art. 195 da
Constituição Federal - Fabiana de Menezes Soares .
IDvaUdaçIo ."ex ofticio" doi atol admiDiltratiVOl pelo jlliz - JOIé Améric:o Ao CUlta
A ãiscricionaricdadc administrativa e o controle judicial de seus limites - AmandiOQ TeixciIa lI.\mt:s Júnior
O contrato com clúlula de rilCO para aplonçlo de petr6Ieo 110 BruiI- Thadaa Aadrade da Cuaba
A Corte Intcmaciónal de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicaiágua - Fredys Orlando Sortó . . .
Lei sobre o Tribwlal CoutituclouI Federal AIeaIo. (Lei do Tribuaal COIIItitudoDal Federal) - LuÍl .
MODIOBeck
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo c indigcnisJno dos juris
tasla~caoos- Silvio Meira
A Respotuabilidade do Ettado-Juiz - Ro&ério MariIlbo Leite CbaveI
Da com:çllà monetária dos débitos judiciais trabalbisw - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTADE INFORMAÇÃO LEGn.ATIVÀ
Números 125 a 128: R$ 50,00 .

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque .nominal .1 S,ubseçr~ de Edições .
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido àagência APT-S~o. Nestevalor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT. .

Nome: : ' :..: ~ .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: .



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (RS 10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução nO 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluçãcs
nos 51,58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO 1/70 CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA NOS 1, 10,12,17,22,82 A 84, 88 'A 108,110 A
127. (RS 12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos juridicos e técrúco-legis1ativos com circulação ininterrupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

F..dição de 1995.

Proposiçãcs Legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

]O Volume: Defesa da concorrência no Mercosu1- Professor Werter Faria; 2" TiJlume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um eXemplo a seguir? - Professor Werter Faria; 3°
TiJlume: o regime comum.deorigem no Mercosu~ 4° Volume: .:ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5°TiJlume: Disciplinada concorrência de controle das concentra
ções de empresas no Mercosul; 6" Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integração do Mercosul; 7° Volume: O estabelecimento de wna política comum de prot.e
ção do meio ambiente - sua~sidadenum Jtl((rcado comum; 8" TiJlume: Harmonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RSl0,00)

Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico 'llicito deEnto~ e .~bre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI(RS 25,00)
, , ' ...". , . '" -

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL É PARTIDÁRIA (RS 12,(0) ,

loa edição atmiJizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei OIgânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.

Pedidos à
Subsecretaria de Ediç6es TécniC!! - Senado Federal Praça dos Três Poderes, Yia N-2, Unidade de
Apoio IIL CEP 76165-900. BnuRia-DF..Telefones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357
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