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Francisco, Estados Unidos da América. 38391 assassinadas no Estado do Espírito Santo. 38403

JOSÉ COIMBRA - Críticas à decisão go- MARTA SUPLlCY - Defesa do direito da
vernamental de elevação da taxa de embarque mulher de decidir sobre seu corpo. Libertação se-
para vôos internacionais em 500%. Apelo à Su- xual feminina.......................................................... 38403
perintendência da Empresa Brasileira de Infra- ENIO BACCI _ Urgente recuperação da
Estrutura Aeroportu<\ria - INFRAERO para fome- BR-386, trechos Iraí-Soledade-Lajeado, Estado
cimento de chiclete de nicotina aos passageiros,
tendo em vista a proibição do fumo nas aerona- do Rio Grande do Sul. 38403

Ô d té h d d - 38394 HERMES PARCIANELLO - Agradecimentoves em v os e a uma ora e uraçao .
OCTÁVIO ELíSIO: Sügestões da Comis- ao Ministério dosTransportes e ao Departamento
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ma Altos salários pagos~ empresa 8:8eUS Di- JOVAIR ARANTES - Regularização no re-
retores..........................•_._.•••_._.__... 38409 passe de recursos destinados ao Programa de

WALDOMIRO FIORAVANTE - '.:Defesa da Crédito Educativo - CREDUC................................ 38422
manutenção da estabilidade dos BefVidolBS púbIi- VANIO DOS SANTOS - Rejeição da refor-
coso _.-............ 38410 ma administrativa pretendida pelo Govemo Fer-

GONZAGA PATRIOTA _Crfticas'd'Oex-Oe- nando Henrique Cardoso. 38423

putado Amaury Müller às medidas ~icas ARTHUR VIRGfLlO - Apoio às medidas de
anunciadas pelo Governo .FederaJpam/ortaJec;- ajuste fiscal lançadas pelo Govemo Femando Hen-
mento do Plano Real. __ 38411 rique Cardoso. Repúdio à anunciada redução de in-

PAULO FEIJÓ _ Repúdio à exti,nção da centivos fiscais para a Zuna Franca de Manaus. ..... 38424

da - S' F S. 38412 PAES DE ANDRADE - Necrológio do joma-FlI1 çao Nacional de aucle - N _ .
_ lista cearense Antônio de Pádua Campos. 38427

ADAO PRETTO - Apoio à Marcha dos
Sem, promovida por pequenos agricu_ gaú- FAUSTO MARTELLO - Criação do Instituto

hos t t d
-'__ São Paulo contra a Violência. 38428

c em pro esto con ra o escaso govaJllamen- ADYLSON MOTTA _ Transcurso do 85!!
tal pelo setor _ - 38413 aniversário do Correio Rural, do Município de

FLÁVIO ARNS - TranscUrso do4qt~iver- V' - E d d R' G de d S I 38429lamao, sta o o 10 ran ou .
sário de fundação do ColégiO' Nossa ,~nhora NELSONMÃROUEZELLI- Urgente retomada
Medianeira, de Curitiba, Estado do Paraná - 22 do Programa Nacional do ÁIcooI- PROÁLCOOL... 38429
de novembro _._•••~........... 38413 ARY KARA _ Reunião da famnia Nogueira,

SERAFIM VENZON - Propagandà' desleal em homenagem à memória do casal Laurindo
para com a Região Sul, para incentivo do:turismo José da Silva e Amélia Ramos Nogueira da Silva,
nas Regiões Norte e Nordeste••_••...•...-............... 38414 no Município de Oueluz, Estado de São Paulo. .... 38430

AIRTON DIPP - Documento·"'Manitesto de FEU ROSA - Manifestação de solidariedade
Brasnia", resultante do encontro~ Ira- do PSB e da Câmara Municipal de Viana, Estado
balhadores em condomínios•....•••••_ ••~,.•.._..... 38414 do Espírito Santo, ao Prefeito José Luiz Balestrero,

DÉRCIO KNOP - Anúncio'da duplicação do diante de calúnias contra este assacadas. Realiza-
trecho catarinense da BR-101. Conveniência de çãodo 11!!EncontrodaMulherCapixaba............... 38431
construção de maior número depassagens de ní- VALDIR COLATTO - Apresentação de pro-
vei sobre a rodovia no Município de;,~Es- jeto de lei que aumenta o percentual de tolerân-
tado de Santa Catarina..•.•_ ....••••__•••••....••••...• 38416 cia entre balanças fixas e móveis na pesagem de

CONFÚCIO MOURA - Transcurso'. do 172 caminhões de carga. 38434
aniversário do jomal OEstadio·do~. Por- SANDRO MABEL - Aplausos à iniciativa do
to Velho, Estado de RordkJia-,23de~. 38417 Or. Jerônimo Borges, Delegado de Polícia do Mu-

PAULO PAIM - Crllicl!is às medidas de nicípio de Goianésia, Estado de Goiás, de promo-

ajust fiscal b · das I G '~I 38418 ção do ensino de 2l! grau aos presos da delega-e B1xa pe o overno.~ .

UBIRATAN AGUIAR - Necrorógio do joma- cia IOC;~s~·cARLos..viEiÃA·~··Efi~á~i~·d~ ..d~;- 38434
lista cearense Antônio de P...carnpos............. 38418 vinculação, prevista na Medida Provisória n!!

NILTON BAIANO-~dé>cálculo 1.549, de 1997, dos conselhos de fiscalização
das quotas do Fundo de'~aif,icipação'dOí$ Municí- das profissões liberais da supervisão do Ministé-

=a:~=o;e~~=;== rio do~:;I~ANTANA..ÕE..VASCÕN·CELLÕS...- 38435
ro de Geografia e Estatfstica -:F.lBGE.._.............. 38419 Falecimento do comunicador mineiro Elias Tavares. 38436

EDINHO BEZ - Relllização·.daN Festa do RUBEM MEDINA - Conveniência de revi-
Produto Colonial de São Martinho,',Estado de são, pelas autoridades govemamentais, da ele-
Santa Catarina _•....i.._....... 38420 vação da taxa de embarque para vôos intemacio-

CANDlNHO MATTOS·;'-"Di~. pela nais. Necessidade de definição de política de tu-
FlIldação Instituto Brasileiro de Geografia e Es- rismo para o País......................... 38437
tatistica - IBGE, dos resultados da Peoquisa Na- EOINHO ARAÚJO - Livro "Na onda verde
cional por Amostra de Domicnios - PNAP - relati- do progresso", do Prof. Renato Casali Pavan, so-
va ao ano de 1996 -JJ--........ 38420 bre racionalização de transporte, armazenagem

ALDO ARANTES - Manifestações 'em dete- de cereais e produção de ~rãos e fertilizantes...... 38438
sa da Universidade FederaJ de:Goiás,:., UFGO. In- PEDRO VALADARES - Transcurso do 44!1
conveniência da aprovação 'da Proposta de aniversário de emancipação poIítico-administrativa
Emenda à Constituição "..a,370,de 1·997•._ ••_ .._ 38421 do MunicrpiQ~~ Verde, Estado de Sergipe -
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25 de novembro. Outorga, pela Câmara Munici- ALDO ARANTES (Pela ordem) - Solidarieda-
pai, do título de Cidadão Poço Verdense ao ora- de do PCdoB ao povo iraquiano, em face de amea-
dor ;...... 38439 ça de intervenção militar dos Estados Unidos .

JORGE TADEU MUDALEN - Necessidade VI· Ordem Do Dia
de r~ulam~ntação, pelo .Gover~o Federal, da JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Associa-
AgênCia NaCional de Energia Elétnca. 38439 ção ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh em

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Equívo- seu pronunciamento a respeito de concessão,
cos cometidos pelo Poder Executivo na edição pelo Exército brasileiro, de condecoração ao
da Medida Provisória n21.596-14, de 1997.......... 38440 Gen. Augusto Pinochet, ex-Presidente do Chile...

PRESIDENTE (José Maurício) - Acolhi- JOÃO LEÃO (Pela ordem) - Improcedência
mento da questão de ordem levantada pelo De- de reportagem publicada ne.. Folha de S. Paulo so-
putado Nilson Gibson e encaminhamento da bre alocação, pelo Ministério do Planejamento e
mesma à Presidência do Congresso Nacional, Orçamento, de recursos orçamentários para
para posterior deliberação. 38440 atendimento a Municípios da base eleitoral do

V • Grande Expediente orador .
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-

ISRAEL PINHEIRO - cerceamento do pro- ção dos Deputados ao plenário para apreciação
cesso legislativo no Brasil pelo instituto da medida da Ordem do Dia .
provisória. Natureza da crise financeira do País. ..... 38441 PRESIDENTE (Michel Temer) _ Continua-

GERMANO RIGOTIO (Pela ordem) - ção da votação, em segundo tumo, da Proposta
Anúncio de encaminhamento à MeSl:! de projeto de Emenda à Constituição.. n2 173-E, de 1995,
de lei para correção da Lei Kandir, com vistas à que modifica o regime e dispõe sobre princípios e
redução das perdas dos Estados. 38445 normas da AdministraÇão· Pública, servidores e

INÁCIO ARRUDA - Prejuízos para os tra- agentes políticos, controle de despesas e finanças
balhadores e para a economia do País decorren- públicas, e custeio de atividades a cargo do Distrito
tes das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo Federal, e Capítulo da Administração Pública,
Govemo FederaL.............. 38445 acrescenta normas às Disposições Constitucionais

JOSÉ MAURíCIO (Pela ordem) - Protesto Gerais e estabelece normas de transição .
contra a aprovação, pela Casa, da proposta go- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
vemamental de reforma administrativa. Artigo requerimento de preferência para votação dos Des-
•Aprovação da reforma na Câmara custa R$ 1 bi- taques de Bancada de n!!S 6, 7, 19, 20, 21 e 11,'
Ihão·, da jomalista Sonia Carneiro, publicado no nesta ordem, após a votação do DestaqiJe n22 .
Jomal do Brasil. Manifesto à população das enti- JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
dades representativas dos fiscais, sobre os nú- bre votação dos Destaques de n2s 19 e 20 .
meros da sonegação no País. 38452 PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimen-

WIGBERTO TARTUCE (Pela ordem) - to da questão de ordem.do Deputado José Ge-
Despropósito da matéria publicada pela revista noíno. Declaração de prejudicialidade dos Desta-
Veja sobre o apresentador de televisão Carlos AI- ques de n!!S 19 e 20 .
berto Massa, o Ratinho. 38457 OSCAR ANDRADE (Pela ordem) - Repúdio

PRESIDENTE (Michel Temer) _Solicitação ao posicionamento .do Líder dos_Partido do~ ~ra-

aos Srs. Deputados de comparecimento ao pie- bal~~~ores, contráno à conce~ao de benefiCIO a
nário para início da Ordem do Dia. 38457 poliCiaIS do Estado de Rondônra .

JOANA DARC (Pela ordem) _Imediato pa- ~R~~I~ENTE (Michel Temer) - Declara~o
gamento dos salários dos policiais rodoviários fe- de preJUdlClalld2ade do Deste.que para Votaçao
derais. Necessidade de recuperação da rede viá- em Separado n 13 .
ria do País. 38457 ALDO ARANTES (Pela ordem) - Protesto

contra decisão da Presidência sobre acordo fir-
_ WAGNER ROSSI (Pela ordem) - Conv~a- mado entre a Oposição e Líderes do Governo em

çao d~R~~:~~ d~::oI~:~ a~:=~ 38458 ~:~~ 1;..~~~~~~~~ ..~~~~..~.~~~.~.~..~~..~.~~~~~~~
aos Srs. Deputados de comparecimento ao plenário. 38458 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

PAULO LUSTOSA (Pela ordem) - Descaso ao Deputado Aldo Arantes ..
govemamental com a seca na Região Nordeste.. 38458 LUís EDUARDO (Pela ordem) - Realiza-

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or- ção, em primeiro turno, da votação da matéria
dem) - Apelo ao Governo Federal para execução objeto do Destaque para Votação em Separado
de projetos relativos à saúde pública. 38459 n213 .

38327

38459

38461

38462

38462

38462

38462

38462

38463

38463

38463

38464

38464

38464
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MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Protesto Usou da palavra pela ordem, para registro
contra declaração de prejudicialidade do Desta- de voto, o Sr. Deputado JOÃO RIBEIRO. 38472
que para VotáÇão em Separado nl! 13.................. 38465 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ao Deputado Marcelo Déda. 38466 ARRUDA, WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO. 38472

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Cumprimen- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
to, pela liderança do PSDB, de acordos firmados putados ALEXANDRE CARDOSO, WAGNER
com a Oposição..................................................... 38466 ROSSI. 38472

JOSÉ MACHADO (Como Líder) - Acata- Usaram da palavra para orientação das
mento da decisão da Presidência sobre acordo respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
firmado entre a Oposição e Líderes do Governo ARRUDA, ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS
em torno do destaque para votação em separa- PANNUNZIO,. ARLINDO VARGAS, ANTONIO
do. Não-apresentação, em primeiro turno, do CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO. 38472
destaque objeto do referido acordo....................... 38466 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or-

Luís EDUARDO (Pela ordem) - Cumpri- dem) - Solicitação à Presidência de encerramen-
mento, pela Liderança do Governo, de acordos to dos trabalhos nas Comissões. 38473
firmados com a Oposição. Apresentação, pelos PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendimen-
partidos oposicionistas, do referido destaque em to à solicitação do Deputado Antonio Carlos Pan-
primeiro turno. 38467 nunzio. 38473

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Como Líder) - Vo- Usaram da palavra para orientação das
tação do referido destaque em primeiro turno. ..... 38467 respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-

Usaram da palavra para orientação das MO LEÃO, WAGNER ROSSI, ANTONIO CAR-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN- LOS PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
DO VARGAS, ODELMO LEÃO, MARCELO MARCELO DÉDA, ANTONIO CARLOS PAN-
DÉDA, ALEXANDRE CARDOSO, WAGNER NUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCELO
ROSSI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DÉDA, WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, AÉ-
LUIS EDUARDO.................................................... 38467 CIO NEVES, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação WAGNER ROSSI, PEDRO VALADARES, ANTO-
do requerimento. 37467 NIO CARLOS PANNU_NZIO, INOCÊNCIO OLl-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Destaque VEIRA, ODELMO LEAO, ANTONIO CARLOS
de Bancada nll 2, para votação em separado da PANNUNZIO, jVAGNER ROSSI, AÉCIO NEVES,
expressão "de acordo com a natureza e comple- ODELMO LEAO, WAGNER ROSSI, ANTONIO
xidade do cargo ou emprego, na forma prevista CARLOS PANNUNZIO, ARLINDO VARGAS,
em lei", constante do inciso 11 do art. 37, proposto INOCÊNCIO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS
pelo art. 31! da redação para o segundo turno de PANNUNZIO, LUIS EDUARDO, ANTONIO CAR-
discussão da Proposta de Emenda à Constitui- LOS PANNUNZIO, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO
ção nll 173-E, de 1995........................................... 38467 OLIVEIRA, ARLINDO VARGAS, LUIS EDUAR-

Usou da palavra para orientação da res- DO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,................ 38473
pectiva bancada o Sr. Deputado ALEXANDRE ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) -
CARDOSO............................................................. 3846B Solicitação à Presidência de fixação de prazo

Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA para encerramento da votação da matéria. •......... 38475
FRANCO, Relator da matéria................................ 37468 à P.R.ESIDENTE (Michel Temer) - Atendimen-

Usara d
· I . t - d to solicitação do Deputado Alexandre Cardoso. 38475

mapa avra para onen açao as . _
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- u.saram da palavra para onentaçao das
GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ARLINDO VARGAS, respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, WAGNER CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEAO, WAGNER
ROSSI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROSSI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, AR·
LUIS EDUARDO, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO LINDO VARGAS, WAGNER ROSSI. ..••................ 38475
OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA MARCELO ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) •
DÉDA WAGNER ROSSI ODELMÓ LEÃO JOA- Sugestão aos Uderes de fixação de prazo para

, " - d é'NA DARC, ODELMO LEÃO, JOANA DARC, votaçao as mat nas............................................. 38476
ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAG- Usou da palavra para orientação da reepectI-
NER ROSSI, ALEXANDRE CARDOSO, JOANA va bancada o Sr. Deputado WAGNER ROSSI. ....... 38476
DARC, ARLINDO VARGAS, JOANA DARC,IND- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, INÁCIO mento da votação. 38476
ARRUDA. 38469 Manutenção do texto. 38476
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque Usou da palavra pela ordem, para retifica-
de Bancada nll 6, para votação em separado do ção de voto, o Sr. Deputado NELSON TRAD. 38485
inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal pro- Usaram da palavra, para orientação das
posto pelo art. 311 da redação para o segundo tur- respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
no de discussão da Proposta de Emenda à Cons- NEVES, WAGNER ROSSI. 38485
tituição nll 173-E, de 1995, com vistas à sua su- Usou da palavra pela ordem, para registro
pressão. 38481 de voto, o Sr. Deputado JOÃO RIBEIRO :....... 38485

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra para orientação das
P9?tiva bancada o Sr. Deputado MARCELO respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
DEDA. 38481 ANíBAL, ODELMO LEÃO, WALTER PINHEIRO,

Usou da palavra pela ordem, para registro INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, AN-
de voto, o Sr. Deputado BARBOSA NETO. 38481 TONIO CARLOS PANNUNZIO, WAGNER ROS-

Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA SI, MARCELO DÉDA, ODELMO LEÃO, WAG-
FRANCO, Relator da matéria................................ 38482 NER ROSSI, RENATO JOHNSSON, WAGNER

Usaram da palavra pela ordem, para regis- ROSSI, ODELMO LEÃO. 38485
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO SIL- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
VA, DAVI ALVES SILVA. 38482 ção de voto, o Sr. Deputado CARLOS MENDES. 38486

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG-
GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ARLINDO VARGAS. 38482 NER ROSSI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.. 38486

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado BARBOSA NETO. ... 38482 ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ALDEMIR. ..... 38486

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra para orientação dás
p9<?tiva bancada o Sr. Deputado ODELMO respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
LEAO. 38483 MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, EDUARDO

Usou da palavra pela ordem, para registro COELHO, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLl-
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO SABÓiA. 38483 VEIRA. 38486

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- de voto, o Sr. Deputado GERSON PERES........... 38486
CELO DÉDA, WAGNER ROSSI, ARNALDO MA- Usou da palavra para orientação da respecti-
DEIRA, INOCÊNCI9 OLlVEII~A, LUIS EDUAR- va bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 38486
DO, ODELMO LEAO, INOCENCIO OLIVEIRA, .
WAGNER ROSSI ODELMO LEÃO ANTONIO Usou da palavra pela ordem, para regIstro
CARLOS PANNUNZIO, WAGNER ROSSI, de voto, o Sr. Deputado VALDIR CO.LATT~. 38486
ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO U.saram da palavra para onentaçao das
OLIVEIRA ARLINDO VARGAS MARCELO respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO-
DÉDA SIt~~ARA ELLERY PEDRO VALADARES NIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO...... 38486
SIMARA ELLERY : : 38483 Usou da palavra pela ordem, para_ registro

Usaram da palavra pela ordem para retifi- de voto, a Sra. Deputada MARIA VALADAO........ 38486
cação de voto, os Srs. Deputados WILSON CAM- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
POS, LUIS BARBOSA........................................... 38484 mento da votação. 38486

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- de voto, os Srs. Deputados MARCOS LIMA, RI-
CELO DÉDA, SIIVlARA ELLERY, ODELMO CARDO BARROS, WAGNER DO NASCIMENTO.. 38487
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO. 38484 Usaram da palavra pela ordem, para retifi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- cação de voto, os Srs. Deputados JOÃO PAULO,
do PAULO DELGADO. 38484 WELlNTON FAGUNDES....................................... 38487

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA- do inciso. 38487
RA ELLERY, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI. 38484 Declaração de prejudicialidade do Desta-

Usou da palavra pela ordem, para retificação que de Bancada nº 7. 38487
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO PESSOA. 38485 PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque

Usaram da palavra para orientação das de Bancada nll 21, para votação em separado do
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG- art. 34 da redação para o segundo turno de dig-
NER ROSSI, ODELMO LEÃO, MARCONI PE- cussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
RILLO, WAGNER ROSSi...................................... 38485 173-E, de 1995. 38492
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Usou da palavra para encEiminhamento da· PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. 38492 mento da votação. 38496

. Uso.u da palavra o Sr. Deputado MOREIRA Usaram da palavra pela ordem, para regis-
FRANCO, Relator da matéria :.. . 38493 -tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO FAUSTINO,

Usou da palavra pela ordem, para registro SILVERNANI SANTOS. 38496
de voto, o Sr. Deputado EURICO MIRANDA........ 38493 Usou da p,alavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usaram da palavra para orientação das do JOSÉ GENOINO. 38496
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão
GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, DUILlO PISANES- do artigo. 38496
CHI, NILSON GIBSON, ODELMO LEÃO, JOSÉ PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
GENOíNO, WAGNER ROSSI, ANTONIO CAR- de Bancada nl! 11, para supressão do § 91! do art.
LOS PANNUNZIO, INOC~NCIO OLIVEIRA, LUIS 39 da Constituição Federal, constante do art. 51!
EDUARDO............................................................. 38493 da redação para o segundo turno da Proposta de

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Emenda à Constituição nl! 363-B, de 1995. .......... 38501
tro de voto, os Srs. Deputados GERMANO RI- Usaram da palavra pela ordem, para regis-

N Q IRO 384 tro de veto, os Srs. Deputados RENATO JOHNS-GOnO, GIOVAN I UE Z............................. 93 É
SON, JOS PRIANTE. 38501

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
NEVES, WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, AN- do ODELMO LEÃO................................................. 38501
TONIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA
WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, INOC~NCIO FRANCO, Relator da matéria................................ 38501
OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, ARLINDO VAR- Usaram da palavra para orientação das
GAS, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 38494 respectivas bancadas os Srs. Deputados SER-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Prorroga- GIO AROUCA, NILSON GIBSON, LUIZ BUAIZ,
ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃO, MARCE-

ção da sessão......................................................... 38494 LO DÉDA, WAGNER ROSSI, ANTONIO CAR-
Usou da palavra pela ordem, para registro LOS PANNUNZIO, INOC~NCIO OLIVEIRA, LUIS

de voto, o Sr. Deputado JOÃO RIBEIRO.............. 38494 EDUARDO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
Usaram da palavra para orientação das ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, CARLOS

respectivas bancadas os Srs. Deputados DUILlO SANTANA, ODELMO LEÃO, INOC~NCIO OLl-
PISANESCHI, WAGNER ROSSI, INOC~NCIO VEIRA, SIMARA ELLERY, ARLINDO VARGAS... 38502
OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Usou da palavra pela ordem, para registro de
WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, JOSÉ GE- voto, o Sr. Deputado SEVERINO CAVALCANTI. .... 38503
NoíNO, INOC~NCIO OLIVEIRA, ANTONIO Usaram da palavra para orientação das
CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ANTO- respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
NIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, CÊNCIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, ODEL-
JOSÉ GENOíNO, ANTONIO CARLOS PANNUN- MO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. .... 38503
ZIO, DUILlO PISANESCHI, ODELMO LEÃO, AR- Usou da palavra pela ordem, para registro
LINDO VARGAS.................................................... 38494 de voto, o Sr. Deputado SILVERNANI SANTOS.. 38503

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) - Usaram da palavra para orientação das
Solicitação à Presidência de deferimento, para respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
efeito administrativo, de manifestação de voto do MO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, SI-
orador. 38495 MARA ELLERY,ODELMO LEÃO, ANTONIO

Usaram da palavra para orientação das ras- CARLOS PANNUNZIO, ARLINDO VARGAS,
pectivas bancadas os Srs. Deputados ARLINDO LUIS EDUARDO.................................................... 38503
VARGAS, ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS Usou da palavra pela ordem, para registro
PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ANTONIO CAR- de voto, o Sr. Deputado ROBERTO PESSOA...... 38503
LOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ANTONIO Usou da palavra para orientação da res-
CARLOS PANNUNZlO, WAGNER ROSSI, INo- pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO
C~NCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, ODELMO OLIVEIRA. 38504
LEÃO, WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO. 38495 INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-

Usou da palavra pela ordem, para retificação licitação à Presidência de informação sobre o ho-
de voto, o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. ........ 38496 rário de votação, na próxima quarta-feira, da pro-

Usaram da palavra para orientação das posta de reforma administrativa. 38504
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
NER ROSSI, ARLINDO VARGAS......................... 38496 ao Deputado Inocêncio Oliveira. 38504
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3 - ATOS DO PRESIDENTE:

a) Exoneração: Magnólia Malagó .
b) Nomeação: Elton AntônIO Colioni Paim.
c) Designação por acesso: Osmar Soa-

res .
d) Designação: Agenor Fernandes Caval-

cante, Luiz Cláudio Pereira Alves .
4 - ATA DA MESA - Ata da 7' Reunião Ex-

traordinária da Mesa, em 25-11-97 .

COMISSÕES

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS:

a) Comisão de Viaçaõ e Transportes, n!! 25,
em 25-11-97 .

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS:

a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, n!! 06, em 25-11-97 .

7-MESA

8 - ÚDERES E VICE-LíDERES

9 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Atas das comissões Permanentes, referen
tes ao mês de agoso de 1997, sairão publicadas
em suplemento a este Diário.
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Usaram da palavra para orientação das VALCANTI, GERMANO RIGOTTO, ANTONIO
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO- BALHMANN, ODíLlO BALBINÓTTI, SERAFIM
NIO CARLOS PANNUNZIO, MARCELO DÉDA, VENZON, NELSON MARQUEZELLI, CELSO
ARLINDO VARGAS............................................... 38504 RUSSOMANNO, JOSÉ DE ABREU. 38506

Usou da palavra pela ordem, para registro PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão
de voto, o Sr. Deputado ARNON BEZERRA. 38504 do parágrafo. 38506

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- de voto, o Sr. Deputado ANTONIO UENO............ 38511
MO LEÃO, MARCELO DÉDA, INOC~NCIO OLl- Apresentação de proposições: ROBER-
VEIRA.................................................................... 38504 TO VALADÃO; CLÁUDIO CHAVES; HERMES

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PARCIANELLO; AUGUSTO CARVALHO; INÃ-
tro de voto, os Srs. Deputados MAURO LOPES, CIO ARRUDA; PAULO PAIM; ARNALDO FARIA
JÚLIO REDECKER. 38504 DE SÃ; GERMANO RIGOTTO; LUIZ DURÃO;

USOU da palavra para orientação da respecti- GILNEY VIANA; VALDEMAR COSTA NETO E
va bancada a Sra. Deputada SIMARA ELLERY...... 38504 OUTROS; JOSÉ CARLOS VIEIRA; JOÃO FAUS-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- TINO; JOSÉ PINOTTI; WAGNER ROSSI; Luís
tro de voto, os Srs. Deputados LIMA NETTO, ROBERTO PONTE; PAULO PAIM; LUIS
JOSÉ EGYDIO, CARLOS ALBERTO CAMPISTA. 38504 EDUARDO E OUTROS; JOÃO PAULO; ESTHER

Usaram da palavra para orientação das GROSSI; MARIA ELVIRA; TUGA ANGERAMI;
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA- FETTER JÚNIOR E OUTROS. 38511
RA ELLERY, ODELMO LEÃO, ANTONIO CAR- VII - Encerramento
LOS PANNUNZIO. 38505

Usou da palavra pela ordem, para retifICação
de voto, o Sr. Deputado MARCELO BARBIERI....... 38505

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO. 38505

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEUR LOMANTO. 38505

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado ARLINDO VARGAS. ... 38505

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada VANESSA FELlPPE.... 38505

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA
RA ELLERY, MOISES L1PNIK, ANTONIO CAR
LOS PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MOI-
SES L1PNIK, ODELMO LEÃ0............................... 38505

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO RIBEIRO,
RICARDO BARROS. 38505

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO
NIO CARLOS PANNUNZIO, SIMARA ELLERY,
ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 38506

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 38506

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SEVERINO CA-
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Ata da 216ª Sessão Extraordinária, matutina
em 25 de novembro de 1997

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Severino Cavalcanti, 2fl Vice-Presidente
Benedito Domingos § 2 51 do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 36 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Haven
do número regimental.

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. WALTER PINHEIRO, servindo como 22

Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo
como 12 Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar (PMDBIPSDIPRONA), nos
seguintes termos:

OF/GAB/IINº 1.083

Brasília, 5 de novembro de 1997

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Ana Catarina passa a participar, na qualidade de Ti
tular, da Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição n2 9, de
1995, que "acrescenta parágrafo único ao art. 180
da Constituição Federal", em substituição ao Depu
tado José Aldemir.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Uma, Líder do Bloco PMDBlPSD/PSIJPRONA.

Defiro.
Em 25-11-97. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Brasília, 21 de novembro de 1997

Exm2 Sr.
Deputado Sandro Mabel
Presidente da Comissão Especial - PEC nº 9/95 (In
centivo ao turismo)
Nesta

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, dirijo-me á Vossa

Excelência para comunicar a minha decisão, por mo
tivos estritamente pessoais, de renunciar ao cargo
de 12 Vice-Presidente desta Comissão.

Ao ensejo, manifesto minha satisfação pela
oportunidade de uma convivência baseada na cor
dialidade e no espírito de cooperação. Em nome de
nossa amizade, afirmo estar sempre à disposição do
nobre companheiro.

Cordial abraço - Deputado José Aldemir.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 815/97

Brasília, 19 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Jurandyr Paixão como titular para integrar a
Comissão Técnica de Economia, Indústria e comér
cio e como suplente a Comissão Técnica de Finan
ças e Tributação.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 25-11-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
do PSB, nos seguintes termos: ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

OF/AlPSB/196197 Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Brasília, 20 de novembro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a indicação dos Deputados Domingos Leonelli (ti
tular) e José Pinotti (suplente) para a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente. - Deputado Alexandre Car
doso, Relator.

Defiro.
Em 25-11-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/AlPSB/197/97

Brasília, 20 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a partir des

ta data, o Deputado João Colaço deixará de integrar,
como membro suplente, a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente. - Deputado Alexandre Car
doso, Relator.

Defiro.
Em 25-11-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

OFíCIO-PRES, N2 289/97

Brasília, 12 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 1.683-A, dE:. 1996.

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

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

OFíCIO-PRES. N.º 290/97

Brasília, 12 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do 'Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.21.479, de 1996.

OFíCIO-PRES. N.2 291/97

Brasília, 12 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.21.144, de 1995.

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

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

OFíCIO-PRES. N.º 292/97

Brasília, 12 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.º 3.428, de 1997.

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

Atenciosamente. - Deputado Rubem ,Medina,
Presidente.

OFíCIO-PRES N.2293/97

Brasília, 12 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao dispos~o no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.º 1.013-A, de 1995.

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

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

OFíCIO-PRES. N.º 294/97

Brasília, 12 dE) novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.º 171, de 1995.

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



te.

OF.552/97

Brasília, 25 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Após cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me

do presente para informar a V. Ex.-, que estou reas
sumindo o mandato de Deputado Federal e retor
nando às minhas atividades parlamentares, nesta
data.

Oportunamente, reapresento-Ihe os meus pro
testos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - João Ribeiro, Deputado.

Defiro. Afaste-se o respectivo Suplen-

Em 25-11-97. - Michel Temer, Presi
dente.

O Govemador do Estado de Tocantins, no uso
de suas atribuições e consoante o disposto no artigo
40, inciso I, da Constituição do Estado, resolve exo
nerar, a pedido, o Deputado João Batista de Jesus
Ribeiro do cargo de Secretário Extraordinário de Tu
rismo Ecológico.

Palácio Araguaia, Palmas, aos 24 dias do mês
de novembro de 1997, 1760- da Independência, 109!!
da República e 9!! do Estado. - José Wilson Siquei
ra Campos, Govemador.

Do Sr. Edgar Claire, Presidente da ADEC 
Associação de Defesa Comunitária - Rio de Ja
neiro - RJ, nos seguintes termos:

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1997

Exm.!! Sr. Deputado
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Prezado Senhor,
Edgar Claire, brasileiro, CI n.!! 520399 do IFP,

na condição de cidadão e de presidente da ADEC 
Associação de Defesa Comunitária, cumprindo de
veres estatutários, e com o apoio de 55.000 eleitores
fiéis, democratas e patriotas declarados, com ende
reços definidos, conforme relação anexa, repre
sentantes da vontade de expressiva parcela da so
ciedade brasileira, todos a solicitarem o restabeleci
mento dos legítimos direitos públicos e políticos, as
sim como a restituição plena da cidadania do ex-Pre
sidente Fernando Affonso Collor de Mello, e, com
essa finalidade, apelo a V. Ex.i!, como Presidente da
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Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina, Câmara dos Deputados, merecedor de todo o res-
Presidenfe. peito, pela independência e dignidade que lhe são

Do Sr. Deputado João Ribeiro, nos seguin- peculiares, conduzir ao plenário os documentos en-
tes termos: tregues às suas mãos, comprovantes da vontade

popular, para que sejam cumpridas as solicitações
do Povo - Poder Maior - e a Constituição, capítulo I,
art. 5, itens I, X, XXXVI, LV, LVI e LVII, e outros ca
pítulos concementes ao caso.

Certamente, por mais violentos que sejam as
radicalidades e as rivalidades políticas e pessoais,
haverão .de prevalecer, no Congresso, por maioria, a
Justiça e a Fratemidade, características dos mais
nobres sentimentos que dignificam a alma humana e
que prevalecem nos homens de caráter, especial
mente depois do Supremo Tribunal Federal ter con
siderado inocente o Senhor Femando Collor, em to
dos os processos, após minuciosa e abusiva investi
gação pela Mídia, Polícia e Receita Federais.

Por considerar-se inocente das pressupostas e
falsas acusações, e por convicção ser democrata, o
ex-presidente confiou no bom senso dos homens,
mas, a nosso ver, cometera grave erro, ao deixar-se
ser cruelmente vasculhado em sua vida pública e
privada, tendo sido ferida frontalmente a Constitui
ção, e, em conseqüência, ainda é mantido sem cida
dania, por escusos interesses minoritários e corpora
tivistas. Essa situação é vexatória, macula a Repú
blica e os Três Poderes, que se mantêm omissos,
comprometendo a todos que têm poder de decisão e
dever de cumprir a Constituição. Portanto, perante
aos olhos da Nação, não haverão justificativas con
vincentes por parte dos integrantes do Congresso,
para não atenderem à própria consciência e aos cla
mores populares. A História não deixará passar em
branco tantas falhas, desde o cadafalso do Im
peachment.

Se desejam lavar as mãos, como Pilatos, ou se
julgam inabilitados, não deverão ficar sensibilizados
se a vítima vier a recorrer ao Poder Judiciário, recur
so extremo dos que se julgam injustiçados.

Manter o Senhor Femando Collor em exílio po
lítico até o ano 2000, é ato de debilidade do Poder
Legislativo e de desrespeito à Democracia, já tão
fragilizada.

Quais as razões que nos levaram a defender a
restituição plena de cidadania e de todos os direitos
políticos e públicos do ex-Presidente Femando Col
lorde Mello?

1) Por ter sido inocentado pelo Supremo Tribu
nal Federal;

2) Pela expressa confirmação da certidão do
TCU (Tribunal de Contas da União) de que o Presi-
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dente Fernando Collor não praticou malversação de a matéria em proposição legislativa, passível de exa-
dinheiro público; me e deli beração pela Câmara dos Deputados, con-

3) Por ter sido eleito por 35 milhões de votos, siderando não restarem cumpridos os requisitos
legitimamente conquistados em eleições livres e de- constitucionais e· regimentais pertinentes (CF, art.
rnocráticas; 61, § 22, ele RICD, art. 252). Inexistindo, portanto,

4) Por ter o Senado julgado-o mesmo após o providências a serem adotadas no. âmbito desta
pedido de renúncia; Casa, determino o arquivamento da matéria. Oficie-

5) Por não ter sido concedido, ao Presidente se ao interessado, dando-lhe ciência do presente
Collor, direito à ampla oportunidade de defesa; despacho.

6) Por ter o Senado da República cassado os Em 25 de setembro de 1997 - Michel Temer,
direitos do cidadão Fernando Collor, na suposição Presidente.
de serem verdadeiras as acusações de que foi alvo, O SR. PRESIDENTE - Finda a leitura do expe-
do que, depois de dois longos anos de perseguiçõ- diente, passa-se à
es, investigações irrestritas, quebrado o sigilo bancá- IV • COMISSÃO GERAL
rio e fiscal de centenas de cidadãos e empresas, ab-
solutamente nada ficou comprovado; PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Deputa-

7) Por ser brasileiro, patriota e honesto, portan- dos, neste momento esta sessão plenária é transfor-
to, sua colaboração e conhecimentos não podem e mada em Comissão Geral para debate sobre o tema

d MAbortoM.nem evem ser negados à sociedade tão carente de
homens públicos competentes e corajosos; Convido os expositores à comparecerem ao

8) Por ter tentado, em seu Governo, colocar o plenário. .
Brasil na rota da modernidade, para permitir ao povo Atendendo à proposta da maiona das-.L.ideranças
livrar-se dos corporativismos privilegiados, e implan- nesta Casa, com respaldo no que dispõe o art. 91 do
tar a igualdade de direitos e oportunidades, justiça Regimento Intemo, combinado com os arts. 255 e 258,
social, prosperidade e desenvolvimento nacional, esta Presidência, atenta à importância da matéria, quis
principais motivos de sua deposição; também que sua discussão não ficasse restrita aos

9) Por ter construído fortes alicerces, sobre os Srs. Parlamentares. Por isso mesmo, decidiu alargar a
quais um bom presidente, como o senhor Femando natureza da participação dos debates, estendendo-a a
Henrique Cardoso, poderá dar continuidade à gran- membros e entidades da sociedade cMI.
de obra de Reconstrução Nacional, a qual foi impedi- O tempo reservado para cada um dos exposi-
da de ser realizada por Fernando Collor; tores será limitado a 5 minutos. Saliento aos Srs.

10) Por terem o Senado e a Câmara desconsi- Parlamentares e aos senhores expositores que é
derado a vontade da maioria, pois os votos de Fer- grande o número de indicados, tanto aqueles que
nando Collor são os mesmos de Fernando Henrique vão fazer a defesa da regulamentação do aborto
Cardoso, fenômeno que sumariamente comprova quanto aqueles que argumentarão contra ela.
que, caso fôssemos democracia e o povo tivesse Sobre a mesa acha-se à disposição dos Srs.
sido consultado por plebiscito, Collor jamais teria Parlamentares a folha de inscrição para quem queira
sido cassado; fazer uso da palavra.

11) Pelo fato do povo brasileiro amar a justiça, Concederei, agora, a palavra ao primeiro ora-
não cultivar o ódio e não ser revanchista. dor inscrito para falar contra a regulamentação do

A História Julgará os Verdadeiros Culpados aborto, o ilustríssimo Sr. Carlos Fernando Matias de
Certo da consideração e justiça de todos os Souza, professor titular da Faculdade de Direito da

parlamentares, firmo com apreço, Universidade de Brasília, representando D. Lucas
Atenciosamente _ Edgar Claire _ Presidente Moreira Neves, Presidente da Conferência Nacional

da ADEC dos Bispos do Brasil.
Tem V.Sa. a palavra.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA O SR. CARLOS FERNANDO MATIAS DE
Trata-se, o Requerimento em apreço, de abai- SOUZA - Sr. Presidente, eminente Deputado, pro-

xo-assinado contendo solicitação de restituição dos fessor e jurista Michel Temer, Sras. e Srs. Deputa-
direitos civis ao ex-Presidente Fernando Collor de dos, senhoras e senhores, investido de honrosa rep-
Mello. Submetido à análise de praxe pelos setores resentação para falar em nome da Conferência Na-
competentes da Casa, verificou-se não se constituir cional dos Bispos do Brasil, juntamente com o emi-



Estamos aqui numa Casa de legisladores. In
clusive vejo aqui grandes juristas, a começar pelo
próprio Presidente, e todos nós sabemos que 
essa não é minha opinião, é a opinião de qualquer
jurista -, se não existe o direito, se ele não foi re
cepcionado, ele não pode ser regulamentado. Não
se regulamenta o que não existe.

De outra parte, parece-me irrelevante discutir,
do ponto de vista jurídico, se pode ser regulamenta
do o aborto resultante do estupro, ou o abúrto tera
pêutico. Não, ele não pode ser regulamentado, por
que desapareceu do ordenamento jurídico brasileiro.
Dir-se-á: DE o art. 128 do Código Penal?" Ora, ele
desapareceu. Como desapareceu? Por quê? Desa
pareceu porque não foi recepcionado.

Essa é a posição não apenas de católicos,
mas de juristas: será inconstitucional tratar desse
tema; não se pode fazê-lo. Portanto, não há possi
bilidade de, na plena vigência da Constituição de
1988, regulamentar o que ela mesma veda expres
samente, no momento em que erige o direito à
vida como inviolável, no caput do art. 5º. É um ali
cerce do Direito. Então, parece-me que este ponto
é fundamental.

Desde o advento da Lei Maior, de 5 de outu
bro de 1988, por decisão da Assembléia Nacional
Constituinte, o direito à vida foi erigido como direi
to fundamental no ordenamento jurídico brasileiro.
Já não se trata mais daqueles direitos concernen
tes à vida como disposto na Constituição de 1946
e repetido na de 1967. Agora, não: a Constituição
estabelece claramente que o direito à vida é invio
lável. Portanto, em nível infraconstitucional, por
mais respeitáveis que possam ser os argumentos
em sentido contrário, não se pode falar em regula
mentação da mesma maneira, porque não existe
regulamentação infraconstitucional às testilhas
com o texto constitucional.
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nente Prof. Padre José Carlos Brandi Aleixo, desejo Sr. Presidente, eram estas t;lS considerações
fixa~ alguns pontos que me parecem essenciais. que tinha a fazer, com a responsabilidade de profes-

Evidentemente, do ponto de vista do~ católi- sor titular de Direito de uma Universidade.
cos, não se pode aceitar o aborto, por questões O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
religiosas. Mas estamos numa Casa Legislativa e - Para falar a favor da regulamentação, concedo a
não vamos tratar apenas de questões religiosas, palavra à Sra. Sônia Corrêa, que está representando
porque, para o religioso, seria bastante seguir a a Presidente da Comissão Nacional de População e
conduta com base em seus princípios religiosos. Desenvolvimento, Ora. Elza Berquó.
Parece-me, porém, que o problema não é este. O A SRA. SÔNIA CORRêA - Exmo. Sr. Presi-
problema é saber se juridicamente é possível re- dente da Câmara Federal, Deputado Michel Temer,
gulamentar o aborto hoje no Brasil. Indubitavel- membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, em
mente já não é. nome da Ora. Elza Berquó, a quem represento nesta

Comissão Geral, quero inicialmente agradecer o
convite feito pela Câmara Federal à Comissão Na
cional de População e Desenvolvimento para apre
sentar, perante este Plenário, seu posicionamento
quanto ao tema em debate, que entendemos ser ob
jeto do Projeto de Lei n!l 20-A, de 1991.

A Comissão Nacional de População e Desen
volvimento foi criada em agosto de 1995, sendo ins
talada em novembro do mesmo ano, e tem corno
mandato assegurar, no contexto nacional, a imple
mentação das resoluções da Conferência Internacio
nal de População e Desenvolvimento, que ocorreu
no Cairo, em setembro de 1994.

A Conferência do Cairo foi a quinta conferência
internacional sobre população e fez parte de um ci
cio de eventos promovido pelas Nações Unidas, que
ficou conhecido como Ciclo de Conferências Sociais,
iniciado com a Cúpula da Criança, em 1990, seguin
do até a Cúpula Mundial da Alimentação, em 1996.

Os debates e resoluções dessas várias confe
rências tiveram um sentido cumulativo e sistêmico.
Nesse sentido, a Conferência do Cairo, que se se
gue à Conferência de Viena e precede a Conferên
cia Mundial da Mulher de Pequim, em 1995, tanto
reitera e aprimora as resoluções da Conferência de
Direitos Humanos quanto tem suas resoluções reite
radas e ampliadas pela Conferência da Mulher.

Portanto, apoiando-se nas definições da Con
ferência Internacional de Direitos Humanos, de
1993, a partir das quais se consideram situações ex
perimentadas na esfera privada como objeto legítimo
da aplicação dos instrumentos de direitos humanos,
o Programa de Ação do Cairo consolidou a noção de
direitos reprodutivos, os quais (passo a citar o texto
original do Programa da Ação):

(...) se ancoram no reconhecimento do
direito básico de todo casal e de todo indiví
duo de decidir, livre e responsavelmente, so
bre o número, o espaçamento e a oportuni-
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dade de ter filhos (...) incluindo também seu Agradeço a todos a atenção. (Palmas.)
direito de tomar decisões sobre a reprodu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
ção livre de discriminação, coerção ou vio- - Para falar contra a regulamentação, concedo a pa-
,1ência, conforme expresso em documentos lavra ao Revmo. Sr. Padre José Carlos Brandi Alei-
sobre direitos humanos. xo, representante da Presidência da Confederação

O Programa de Ação também faz referências Nacional dos Bispos do Brasil.
explfcitas ao tema em debate nesta Comissão Geral, O SR. JOSÉ CARLOS BRANDI ALEIXO - Sr.
ou seja, o projeto de lei que propõe sejam implanta- Presidente, senhoras e senhores, inicialmente agra-
dos serviços para atender aos dois casos previstos deço ao Presidente desta Casa, o nobre Deputado
pelo Código Penal. Michel Temer, o honroso convite dirigido à Conferên-

O parágrafo 8.25 do Programa da Ação do Cai- cia Nacional dos Bispos do Brasil para fazer uso da
ro insta os governos signatários a -considerar o im- palavra, nesta Comissão Geral, em debate sobre o
pacto de um aborto inseguro como um problema de momentoso tema da vida do nascituro.
saúde pública-. Embora atribuindo aos processos le- O Parlamento brasileiro, baluarte do regime de-
gislativos nacionais a responsabilidade quanto a mocrático, ausculta assim, mais uma vez e sabia-
-medidas ou mudanças com relação ao aborto no mente, diferentes segmentos da sociedade, antes de
sistema de saúde-, recomenda que -em circunstân- exercer sua nobre missão legislativa.
cias nas quais o aborto não contrarie a lei, esse A História nos ensina que na resistência ao
aborto deve ser seguro-o Um ano mais tarde, na absolutismo e na sua derrocada está presente a de-
Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, fesa militante de direitos naturais, tais como os à
esse texto do Cairo foi expandido para incluir a reco- vida e à liberdade. Sem a preservação e a proteção
mendação de que os países-membros das Nações da vida, em toda a sua extensão e plenitude, torna-
Unidas revisem as legislações punitivas. se impossfvel o gozo dos demais direitos.

Portanto, no seu papel de guardiã da imple- O respeito pela vida do nascituro está presente
mentação efetiva dessas resoluções, a Comissão em numerosas legislações, antigas e modernas.
Nacional de População e Desenvolvimento conside- Vale exemplificar J) Direito Romano, que, sabida-
ra que os conteúdos dessas resoluções não configu- mente, ocupa lugar de realce na História da Humani-
ram normas de Direito Internacional, mas são con- dade e particularmente na nossa, onde são numero-
sistentes com a Constituição Brasileira de 1988 e sos os seus cultores e admiradores, dentre os quais
com o Código Penal em vigor. o ilustre professor e juiz Dr. Carlos Fernando Matias

O Projeto de Lei n2 20-A, de 1991, visa trans- de Souza, aqui presente.
formar em Direito positivo os dispositivos do Código A Lei Régia, lex regia, proibia que se sepultas-
Penal. Trata-se, portanto, de assegurar a implemen- se uma mulher morta em estado de gravidez antes
tação de serviços que realizem esse procedimento que lhe fosse extraído o partus (Marcelo, D. 11, 8,
no Sistema Único de Saúde, para garantir às mulhe- 2). Nos escritos do jurisconsulto Ulpiano está a nor-
res nessas duas situações um acesso eqüitativo a ma segundo a qual se impunha o diferimento, para
esse direito. após o parto, da execução de pena capital contra

Ao assegurar às mulheres que engravidam em mulher gestante (Ulpiano, 0.1., 5,18,48,19,3, Pauli
decorrência de estupro a possibilidade de, se assim Sententia, ou seja, Sentença de Paulo).
o desejarem e independentemente de sua condição Cabe recordar que, na década de 30, mesmo
socioeconômica, interromper a gravidez em condiçõ- um nefando regime político europeu só executou
es seguras, o projeto reconhece o estupro como vio- Olga Benário, companheira do líder comunista Luís
lação dos direitos humanos das mulheres e garante Carlos Prestes, após o nascimento de sua filha.
o direito das mulheres brasileiras de Ntomar decisões O direito de defesa é reconhecidamente um
sobre a reprodução, livres de discriminação, coerção dos mais sagrados nos sistemas jurídicos democráti-
ou violência-. coso Isso vale para qualquer penalidade que se pen-

Em consonância com esse entendimento, a se em aplicar a um ser humano, com muito mais ra-
Comissão Nacional de População e Desenvolvimen- zão quando está em questão a máxima delas, que é
to vem, de público, apoiar o Projeto de Lei n2 20-A, a privação da vida. O novo ser humano, obviamente,
de 1991, assim como já o fez quando da votação da não cometeu qualquer· delito. Conseqüentemente,
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de não pode sofrer sanções, muito menos a maior de
Redação. todas.



xxx
o SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)

- Para falar em defesa da regulamentação, concedo
a palavra à lima. Sra. Dra. Maria José Rosado, rep
resentante do Movimento Católicas pelo Direito de
Decidir. Esclareço aos expositores que, se o tempo
de 5 minutos não for suficiente para a conclusão, po
dem encaminhar sua manifestação por escrito à
Mesa.

A SRA. MARIA JOSÉ ROSADO - Srs. e Sras.
Deputadas, estou 3qui como Coordenadora no Brasil
do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir, como
mulher e cidadã brasileira. Agradeço a esta Casa a
oportunidade de me dirigir aos Srs. e Sras. Parla
mentares.

Nas discussões em tomo do aborto no Brasil,
não é raro que os opositores aos projetos que des
criminalizam o aborto e o tomam acessível às mu
lheres invoquem princípios cristãos para afirmar sua
prática como ato homicida e pecaminoso. Muitas ve
zes essa posição é apresentada como se refletisse o
pensamento de todos os membros das igrejas cris
tãs. Raramente se faz alusão à diversidade interna e
às discussões existentes em tomo das proposições
de uma moral sexual inspirada em princípios religio
sos. Isso é particularmente verdade no caso da Igre
ja Católica. No entanto, a defesa da validade moral
de um ato abortivo é feita não somente por mulhe
res, teólogas, católicas e outras, mas também por
homens, teólogos, leigos e mesmo membros da hie
rarquia.

O próprio Bispo católico canadense D. Ray
mond John Lahen propôs, no Sínodo das Américas,
que agora se realiza em Roma, que a Igreja Católica
abra o diálogo com os grupos que defendem os di
reitos das mulheres de interromperem uma gravidez.

Na história do pensamento católico, em relação
ao aborto, prevaleceram sempre a dúvida, a discus
são, as posições conflitantes e, em muitos casos, a
prática pastoral de compreensão da situação das
mulheres que abortam.

Mesmo atualmente - repito -, existem muitas
teólogas e teólogos moralistas católicos que justifi
cam, do ponto de vista religioso, a decisão da mu
lher de interromper uma gravidez. Cito Daniel Magui
re, formado em Roma, professor de TeologiaMoral,
que diz:
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É nesse contexto que se colocam numerosos valeçam nesta Casa sobre quaisquer outras consi-
pronunciamentos de ilustres juristas, como é o caso derações. -
do Deputado Hélio Bicudo e do Dr. Ives Gandra da Agradeço-lhes a atenção. (Palmas.)
Silva Martins, que publicou, recentemente, o artigo
·Pena de Morte para o Nascituro·.

O aprimoramento das instituições foi extinguin
do ou reduzindo penas cruéis ou desumanas. A
pena de morte foi até mesmo banida de muitas legis
lações.

A Igreja considera parte de sua missão ser voz
dos sem voz, defender os direitos dos que, particu
larmente nos períodos de eclipse do Estado de Direi
to, enfrentaram dificuldades e a quase impossibilida
de de se fazer ouvir. Pelas mesmas leis da natureza,
os seres humanos, enquanto no seio materno, não
falam, são inocentes e -mudos. Por isso a Igreja quer
ser sua voz na discussão de temas complexos como
esse, em que freqüentemente há diversidade de opi
niões.

Mas também é verdade que muitos, à luz de
novas reflexões e experiências, modificam seu pen
samento. É muito eloqüente o exemplo do Dr. Ber
nard Nathanson. Em 1969 fundou, juntamente com
outras pessoas, a Associação Nacional para a Revo
gação das Leis contra o Aborto. Foi diretor do Centro
de Saúde Reprodutivo e Sexual de Nova Iorque,
considerado então a maior clínica abortista do mun
do. Participou direta ou indiretamente de 75 mil abor
tos. No final dos anos 70, arrependeu-se de seu
comportamento e tornou-se um dos mais claros e
contundentes paladinos da vida, demonstrando essa
convicção inclusive em dois dramáticos vídeos, ·0
Grito Silencioso" e ·0 Eclipse da Razão·.

A CNBB, em consonância com o Sumo Pontífi
ce João Paulo 11 e a Igreja Universal, manifesta sua
solicitude quanto ao tema de hoje da diversas for
mas. Uma delas, de caráter abrangente, é a Pastoral
da Criança, que desenvolve trabalhos importantes
em áreas como as de saúde, nutrição e educação,
presente em 27 Estados e em mais de 2.500 Municí
pios, contando com mais de 100 mil voluntários ca
pacitados. Em 1993, essa Pastoral recebeu o Prê
mio dos Direitos Humanos da República Francesa 
Liberté, Egalité, Fratemité.'

Outra demonstração de solicitude da CNBB
está nos numerosos documentos em favor da vida.
Um deles é a carta dirigida aos Deputados, recente
mente, em 20 de novembro.

Reafirmo a esperança de que os consagrados
ideais humanitários e cristãos da causa da defesa da
vida, particularmente dos inocentes nascituros, pre-
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A anticoncepção é não somente lícita,
como pode ser moralmente. obrigatória. Da
mesma forma, a opção por um aborto é, em
muitas circunstâncias, uma opção moral
para as mulheres.

É necessário ainda lembrar que, na Igreja Ca
tólica, ao contrário do que muitas vezes se pensa e
se diz, as questões de moral sexual nunca foram de
finidas dogmaticamente e, portanto, não exigem dos
fiéis obediência absoluta. É parte da tradição cristã o
recurso à consciência individual como critério último
de decisão no campo da moral. Cito ainda um teólo
go moralista católico:

A partir do texto conciliar do Vaticano
li, sabemos que o ser humano (mulheres e
homens) não será julgado por Deus em ra
zão do seguimento de leis ou normas de
qualquer índole, mas em razão do segui
mento da sua consciência.

Essa referência à própria consciência para esta
belecer a moralidade de um comportamento diante de
Deus é recorrente na Igreja e parte de sua tradição no
campo moral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Te
mer) - Para falar contra a regulamentação, concedo
a palavra ao Reverendíssimo Sr. Bispo Renato An
drade dos Santos, Presidente do Conselho de Pas
tores Evangélicos do Distrito Federal.

O SR. RENATO AND;lADE DOS SANTOS 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Deputado Mi
chel Temer; Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores, o Conselho de Pastores Evangélicos
do Distrito Federal - COPEV manifesta-se em
defesa da vida. No entanto, consideradas as cir
cunstâncias e o momento desta discussão que
se trava no Congresso Nacional sobre os vários
aspectos discursivos do tema aborto, pretende
o COPEV tratar do tema não sob o prisma da
discussão ideológica, nem ainda sob enfoques li
beralizantes, observando que nem sempre o que
se libera é o mais correto.

Em geral, a liberalização origina-se na per
da de controle sobre os mais diversos valores
morais e éticos anteriormente tidos e mantidos
como inalienáveis. Na liberalização, em geral,
confronta-se a moral e a ética com a permissivi
dade. Nesse sentido, os permissivos erguem-se
em defesa da liberdade. de expressão, do uso
das próprias faculdades, da manipulação de seus
interesses, féizendo-o ao tempo em que tecem ver
dadeiras teias de censura ao que é moral e ético,

ao que interessa à fé, à religião, à sociedade, ao Es
tado e à educação em geral.

A censura à permissividade é algo que os
permissivos não toleram, enquanto eles mesmos se
tomam os mais cruéis entre os censores quando se
levantam contra o moral e o ético, contra o sagrado,
defendendo as teses profanas de modo a não permi
tir que lhes sejam oferecidos contra-argumentos.

Não se generalize a questão da permissividade
no que concerne ao grupo que apóia a descriminali
zação do aborto. Há pessoas de boa vontade defen
dendo essa tese. No entanto, nos termos em que se
põe o assunto perante o Congresso Nacional, verifi
ca-se a pretensão de ir queimando etapas até que a
descriminalização seja fato concreto.

No momento não se propõe, mas antes se pre
tende, por meio de um projeto de lei, determinar que
os hospitais públicos sejam obrigados a realizar abor
tos nos casos em que a lei autoriza e nos termos da
decisão judicial expressa. Na outra proposição, preten
de-se ampliar o leque das oportunidades de aborto,
deixando-se à mulher grávida a possibilidade de deter
minar se seu próprio filho deve ou não nascer.

Nenhuma das proposições discute o direito do
nascituro à vida. Deferem-lhe o direito à morte, sem
se aperceberem de que a "inclinação da carne é
morte, mas a inclinação do Espírito é yida e paz
(Romanos, 8.6), e sem nota~em ainda que a morte é
gerada no pecado, ·pois o salário do pecado é a

'morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
em Cristo Jesus nosso Senhor·, (Romanos, 6.23).
Para o apóstolo São Tiago, ·havendo a concupis
cência concebido, dá a luz o pecado, e o pecado,
sendo consumado, gera a morte· (Tiago, 1-15).

O contraponto da morte é a vida. O aborto é,
sem dúvida, um chamamento à morte, e não à vida.
A vida é dom de Deus. A morte é gerada no pecado.
Daí dizerem as Escrituras que n•••a inclinação do Es
pírito é vida e paz·, insistindo em que o ·salário do
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
vida...., que se eterniza.

Diante dessas manifestações bíblicas, que se
repetem em todo o Novo Testamento, sendo encon
tradas também no Velho Testamento, o Conselho de
Pastores Evangélicos do Distrito Federal manifesta
se contra qualquer forma consentida de aborto, por
entender que a morte provocada é uma forma de pe
cado que ofende a santidade de Deus.

Não cuida o Conselho, nesta manifestação, de
adentrar o mérito das proposições em tramitação no
Congresso Nacional. Se uma delas pretende autori-
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zar OS hospitais públicos a realizarem abortos em con- vida. Ninguém que se ajuste à doutrina cristã se con-
formidade com decisões judiciais, tal projeto de lei é forma com as investidas contra o direito à vida. O
absolutamente desnecessário, visto que essa possibili- cristão ajusta-se à vida e rebela-se contra a interrup-
dade já está contida na legislação penal codificada, de- ção da vida, entendendo-a sempre desejável. "O ho-
pendendo o encaminhamento da paciente aos estabe- mem que anda desviado do caminho do entendimento,
lecimentos públicos de saúde meramente de um provi- na congregação dos mortos repousará" (Provérbios de
mento judicial, que pode ser norma ditada pelos tribu- Salomão, 21.16). A vida é uma questão de amor, de
nais superiores ou pode ser, também, jargão comum paz e de entendimento. Tudo que se levanta contra a
de decisão transitada em julgado. Basta ao juiz fazer o vida é pecado. O aborto é pecado tanto quanto o neoli-
encaminhamento, fato que não tem sido comum até o beralismo. Postos em pratos de balança, equivalem-se
presente, possivelmente porque a matéria não foi sufi- porque um e outro distanciam-se do "caminho do en-
cientemente discutida anteriormente. O Código Penal tendimento", aglutinam-se no rumo do egoísmo e obje-
Brasileiro já contempla situações nas quais o aborto tivam o mal do próximo.
pode ser permitido. O mais pode e deve ser soluciona- Enquanto isso, a doutrina cristã proclama que "o
do dentro do próprio processo. amor não faz mal ao próximo" (Romanos, 13.10), afir-

Deixando-se ao magistrado a capacidade do marido ainda: "Amarás o teu próximo como a ti mes-
encaminhamento, a matéria será mais adequada- mo, pois não há outro mandamento maior do que este"
mente apreciada, sem a generalização perigosa e (palavras de Jesus Cristo em Marcos, 12.31).
determinante da lei, sem que se transforme a rede Conclui o Conselho de Pastores do Distrito fe-
hospitalar pública em um perigoso agente da permis- deral que tudo deve ser feito pela preservação da
sividade, não se abrindo suas portas e seus espaços vida, pois a vida provém e é dom de Deus. O aborto
à máfia dos aborteiros. Evidentemente, o COPEV é um assassinato, sendo o pai um réu, a mãe urna
expressa aqui apenas sua opinião, pois sua postura vítima e o filho um inocente condenado à morte.
é sempre em defesa da vida.. É só. (Palmas.)

Quanto à outra proposição, o Conselho mani- O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
festa-se preocupado, porque é de interesse do proje- - Para falar em defesa da regulamentação, concedo
to de lei estabelecer as condições para interrupção a palavra à lima. Ora. Rosiska Darcy de Oliveira,
da chamada gravidez indesejável. A gestação ocorre Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da
em um determinado momento que, de fato, pode ser Mulher.
um período indesejável. Não se desejou a gravidez A SRA. ROSISKA DARCY DE OLIVEIRA _
e, portanto, a gestação deveria ser interrompida. Exmo. Sr. Presidente Deputado Michel Temer, Ex-
Ocorre que, segundo nosso entendimento, aquela mos. membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados,
interrupção ofende uma vida, havendo não apenas a senhoras e senhores, agradeço pelo convite que me
interrupção da gravidez, mas também da vida do foi dirigido para aqui estar hoje falando a V.Exas.
feto. Assim, o que se pretende legalizar é o direito à Esse convite permite-me o exercício de meu manda-
interrupção não da gravidez indesejável, mas sim da to. Recebi o mandato de defender os direitos das
vida indesejável, como se à criatura fosse dado o mulheres brasileiras. Trata-se aqui, antes de mais
poder de desejar ou não que alguém viva. nada, da defesa desses direitos. (Apupos e palmas.)

Aliás, o direito à vida é hoje bastante discutível, De que direito se trata? Trata-se de direito que
sobretudo diante da globalização, das políticas eco- lhes foi reconhecido há mais de meio século, em
nõmicas excludentes, do crescimento da miséria e 1940. Já nessa data o Código Penal Brasileiro reco-
da pobreza absoluta, do não acesso de parcela pon- nhecia às mulheres o direito ao aborto em caso de
derável da população aos mercados de trabalho e estupro e em caso de risco de vida. De que ética
de consumo, da ausência de políticas eficientes e vem essa decisão do legislador de 1940? Vem, evi-
universais de saúde e de educação, da retenção do dentemente, do fato de que não ocorreria a ninguém
salário, da diminuição dos direitos sociais e traba- de bom senso pedir a uma mulher que morra por
Ihistas. Todo esse cenário equivale ao aborto; são causa de uma gravidez mal sucedida em nome do
formas abortivas não de fetos, mas de crianças, jo- direito à vida, assim como não ocorreria a ninguém a
vens e velhos. É a negação ao dire;to à vida plena e coragem de, olhando nos olhos de uma mulher estu-
digna, é a abreviação da morte física e moral. prada, pedir a ela que carregue consigo pelo resto

O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo da vida o fruto desse estupro. Portanto, o legislador
trabalha, de fato e sistematicamente, em favor da de 1940 respeitou as mulheres.
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Igualmente, esta Casa, mais recentemente, to, tendo como um dos seus fundamentos a dignida-
respeitou as mulheres, quando decidiu oelo arquiva- de da pessoa humana. Isso quer dizer que o ser hu-
mento da Proposta de Emenda à Constituição nll 25, mano tem direito a ser tratado como pessoa.
que queria colocar como cláusula pétrea da Consti- A Constituição também proclama e garante a
tuição a expressão Mdesde a concepção

M
, fazendo, inviolabilidade do direito à vida, ou seja, coloca todo

portanto, cair esse art. 128 do Código Penal. Esta o sistema de proteção constitucional para proteção
Casa reiterou a mesma ética que inspirou o legisla- da vida humana. Esse princípio cardeal difere do
dor de 1940. texto da Constituição anterior, que assegurava a in-

Mais recentemente, o Conselho Nacional de violabilidade dos direitos concernentes à vida. Bem
Saúde recomendou ao Ministério da Saúde que rapi- coloca o jurista Sérgio Ferraz que agora a inviolabili-
damente regulamentasse a prática do aborto legal dade é do próprio direito à vida, inequivocamente,
nos hospitais da rede pública. No Rio de Janeiro, o pois ela apanha todo e qualquer projeto vital, inclusi-
Governador do Estado promulgou lei pela qual na ve células e tecidos, vocacionado à vida, ainda
Delegacia de Mulheres há a obrigatoriedade de in- quando incapaz de manter por si só a existência.
formar às mulheres que elas têm direito ao aborto le- Determina ainda a Constituição o dever triparti-
gal, no caso de estupro. te, a responsabilidade da família, do Estado e da so-

Minhas senhoras e meus senhores, Sras. e ciedade de assegurar à criança e ao adolescente,
Srs. Deputados, é inegável que estamos aqui diante com absoluta prioridade, o direito à vida.
de uma decisão que diz respeito aos direitos das Os direitos e garantias reconheci~os na parte
mulheres. É isso que está em questão. Mas há algo dogmática da Constituição complemeritàm-se com
mais em questão, que não é apenas o direito das os tratados internacionais de que o BrasU.é. parte,
mulheres, porque esse direito as mulheres têm sabi- com igualdade de hierarquia, igualdade no campo
do - e muito bem - utilizar. Basta ver que durante hierárquico normativo. Menciono aqui apenas, das
meio século ninguém contestou essa decisão. Co- exposições do Direito Internacional Humanitário, a
meçou-se a contestar quando se falou na regula- Convenção Internacional sobre os Direitos da Crian-
mentação e na realização do procedimento pela ça: necessidade de proteção legal e de outras for-
rede pública. Isso significa que nestes anos todos as mas de proteção da criança, tanto antes quanto
mulheres que necessitaram de aborto, nesses ca- após seu nascimento. Menciono aqui também a
sos, praticaram-no; aquelas que tinham recursos o Convenção Americana de Direitos Humanos e a
praticaram muito bem, e sem conseqüências. Convenção Internacional sobre o Genocídio e a Tor-

A não regulamentação dessa lei, além de ser tura, tendo sempre presente a Declaração Universal
um desrespeito às mulheres, é sobretudo um des- dos Direitos Humanos, que proclama que o direito à
respeito às mulheres pobres, àquelas que certamen- vida é inerente à pessoa humana. Esse direito está
te necessitam da rede pública, mais do que quais- sempre protegido pela lei.
quer outras, para enfrentar esse momento extrema- O Código Civil estabelece que a personalidade
mente doloroso de suas vidas com um mínimo de civil do homem começa do nascimento com vida,
dignidade. mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direi-

Portanto, apelo para esta Casa no sentido de tos do nascituro.
que vote peJa aprovação dessa lei. (Palmas. Mani- Os direitos do nascituro, da criança por nascer,
festação nas galerias.) são os que um sujeito de direito possa ter, os pes-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) soais e patrimoniais, como: ser reconhecido pelo pai;
_ Peço à galeria que não se manifeste, que ouça ser adotado; ter curador, se sua mãe estiver interdi-
com atenção respeitosa todos os oradores. ta; adquirir por testamento; receber doação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) - No plano processual, o nascituro tem capacida-
Para falar contrariamente à regulamentação, concedo de para ser parte como autor ou como réu.
a palavra à lima. Sra. Ora. Cléa Carpi da Rocha, Con- Como alude Carlos Maximiliano, Mbasta estar a
selheira Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. pessoa concebida para ser sujeito de direito (...); a

A SRA. CLÉA CARPI DA ROCHA _ Sr. Deputa- criança concebida se tem como nascida já, toda vez
do Michel Temer, Presidente da Casa do Povo, Sras. e que se trata do seu interesse e proveito

M
.

Srs. Deputados, senhoras e senhores, a Constituição E o grande Pontes de Miranda diz: "A obriga-
declara que o Brasil é um Estado democrático de direi- ção de alimentos pode começar antes do nascimen-



o SR. PRESIDENTE ( Deputado Michel Temer)
- Para falar a favor da regulamentação, concedo a pa
lavra à Sra. Ana Maria Costa, representante da Rede
Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos.

A SRA. ANA MARIA COSTA - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, é com
muita honra que a Rede Nacional Feminista de Saú
de e Direitos Reprodutivos comparece a esta Casa.
Nossa Rede é composta por mais de uma centena
de grupos feministas, núcleos de universidades, pro
fissionais de saúde, ativistas em prol da saúde da
mulher. Esses grupos estão sediados em todos os
Estados !;io País, tendo assim amplo poder de mobi
lização para as questões de maior relevância para a
nossa saúde e bem-estar.

Dessa forma, Sr. Presidente, passamos às
mãos de V.Exa. o apelo da mulher brasileira, ou me
lhor, da população brasileira, expresso em 50 mil
cartões assinados e identificados, que estarão che
gando a esta Casa, pelos Correios. Esses cartões
são dirigidos ao Presidente desfá Casa e clamam
pela aprovação do Projeto de lei n2 20-a, de 1991.

Como sabemos, esse projeto define como res
ponsabilidade do Sistema Único de Saúde a prática
da interrupção da gravidez nos casos permitidos
pelo Código Penal Brasileiro de 1940.

Temos acompanhado, pelos debates e pelos jor
nais, a argumentação daqueles que se opõem ao nos
so apelo. O que mais nos deixa indignadas é a suspei
ta, a desconfiança de que as mulheres venham a fazer
mau uso dessa conquista, acorrendo em todas as si
tuações de aborto aos serviços do SUS. Nossa cida
dania, senhoras e senhores, mutilada e constrangida
por uma cultura de discriminação, não suporta mais
que pesem sobre nós desconfianças e suspeitas
como se fôssemos criminosas, especialmente por
que somos vítimas.

Há cinco anos ternos tido experiências de servi
çOs oferecidos às mulheres vítimas de estupro. A pri
meira experiência é a do Hospital de Jabaquara, em
São Paulo, que atende mulheres de toda a região me
tropolitana paulistana, além de casos do interior do Es
tado. Ao longo destes cinco anos, os casos de inter
rupção de gravidez decorrentes de estupro não ultra-
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to e depois da concepção, pois antes de nascer exis- rar sua força normativa: a chamada vontade da
tem despesas que tecnicamente se destinam à pro- Constituição. E a vontade da Coristituiçãú brasileira
teção do concebido, e o direito seria inferior à vida é o direito à vida, o direito inviolável à vida, assegu-
se acaso recusasse atendimento a tais relações in- rãdo pela nossa Constituição e absorvido também
ter-humanas, solidamente fundadas em exigências pelos tratados internacionais de que o Brasil é signa-
de pediatriaM. tário.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Ado
lescente expressa como garantia, com absoluta prio
ridade, o direito à vida: MA criança e o adolescente
têm direito a proteção à vida e à saúdeM.

Na legislação infraconstitucional, o aborto consti
tui-se também assim em um ilícito eMI, não só um cri
me previsto nos arts. 124 a 127 do Código Penal.

Entendo que devemos partir de um ponto fun
damentai, nuclear, ao examinar o aborto provocado.
A criança por nascer é Muma vida humana individuali
zada desde o primeiro momento da concepção, ou,
não é uma vida humana, ou, no caso que seja, se
existem circunstâncias em que é lícito, eticamente
aceitável, a supressão ou interrupção voluntária da
gravidezM. (Elio Sgreccia, Manual de Bioética, vol. I,
p. 240, 211 edição, Vita e Pensiero, Milão).

A genética aponta que a partir da fecundação
começa a formação de um ser humano, único e irre
petível, sujeito de direitos, protegido e tutelado pelo
ordenamento jurídico.

O bem maior, o direito à vida, corno se encontra
hoje na Constituição, é protegido e garantido em quais
quer circunstâncias, o que afasta inclusive as disposi
ções do art. 128, I e 11, do Código Penal, quando se su
prime a pena nos dois casos, embora fique o crime.
"Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não
há outro meio de salvar a da gestante; 11 - se a gravi
dez resulta de estupro e o aborto é precedido de con
sentimento da gestante, ou quando incapaz, de seu
representante IegaIM. Quanto ao item I, se não há ou
tro meio de salvar a vida da gestante, já há previsão le
gai do art. 24, Parte Geral do Código Penal.

Mesmo que se admitissem vigorantes os itens I
e 11 do art. 128 do Código Penal, o Projeto de lei n2

20-A, de 1991, ao pretender regulá-los, facilita a
execução do abortamento - exemplo: o caso do es
tupro, com a apresentação apenas do boletim de ocor
rência ou laudo do Instituto Médico legal - pois a alar
ga por via oblíqua. O alargamento conduz à violação
do bem maior tutelado pela Constituição, o direito à
vida. Não pode o poder de regulamentar afetar o valor
do próprio bem tutelado constitucionalmente.

Ressalta Hesse que a Constituição não representa
apenas um pedaço de papel, corno definido por lassaIe.
Existem pressupostos realizáveis que permitem assegu-



(as Assinaturas A Que se Refere A Ora
dora Foram Encaminhadas À Coordenação
De Arquivo Do Centro De Documentação E
Informação Da Câmara Dos Deputados, Con
forme Guia De Transferência Ng 18/97)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Para falar contra a regulamentação, concedo a pa
lavra ao Sr. Dr. Talmir Rodrigues, Presidente da
Ação Familiar do.Brasil. (Palmas.)

O SR. TALMIR RODRIGUES - Bom dia a to
dos. Sou médico, atendo crianças e adolescentes, e
sou pai de quatro filhos. Minha mulher, Adriana. é
assistente social. Trabalhamos pela causa pró-vida
há mais de 15 anos. Como já foi dito, sou Presidente
da Ação Familiar do Brasil. Também represento na
América Latina a Federação Internacional do Direito
de Viver, cuja sede é em Amsterdã, Holanda. Repre
sento ainda a Fundação Mundial de Médicos Pró
Vida, com sede em Bruxelas, Bélgica. Acompanha
mos as reuniões da ONU em diversos lugares, como
Cairo, Pequim, e ultimamente também em Istambul
e em Roma. Sobre o asusnto há um trabalho intitu
lado ·Bio-Ética - Aborto por Estupro & Aborto Eugê
nico·, que solicito faça parte integrante deste meu
pronunciamento.

Não devemos ser marionetes de direitos in
ternacionais. Não devemos ser cobaias do que
pensam em âmbito internacional para o nosso
País. Hoje a nossa taxa é de 1,9 filhos por casal.
Dentro de 20 anos a maioria da população estará
velha no Brasil, e dentro de 50 anos entrará em
declínio. E estamos aqui discutindo o aborto, o ato
de tirar a vida de crianças. Deveríamos fazer justa
mente o contrário num país que está partindo para
o envelhecimento.
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passam a cifra de 200 mulheres. Isso demonstra de histórias de mulheres e~tupradas, que poderiam
que essa argumentação não tem fundamento. ser suas filhas, irmãs ou esposas, o que certamente

Está claro que não estamos aqui a mencionar os traria mais sensibilidade aos Srs. Deputados. E se
casos de risco para a vida matema em que, quando o da violência resultasse uma gravidez, os senhores
diagnóstico é feito no âmbito do atendimento médico, a certamente tudo fariam para eliminar o que envol·
gravidez é freqüentemente interrompida. Nesses ca- vesse a memória da tragédia. Os', senhores certa-
sos, por estar no domínio do campo profissional do mente não ficariam omis~s diante de fatos dessa
médico, não se questiona o procedimento. Estamos natureza, se ocorressem com mulheres da sua esfe-
aqui discutindo, sim, o outro aspecto do permissivo le- ra de afetividade.
gal, que são os casos de gravidez decorrente de vio- Assim, Srs. Deputados, nós mulheres precisa-
lência sexual contra a mulher, ou seja, os casos de es- mos de sua solidariedade e de seu compromisso; ne-
tupro. Se dessa violência decorre uma gravidez, sua cessitamos da aprovação do Projeto de Lei nº 20-A, de
interrupção é da alçada decisória da mulher. 1991, e exigimos que ela ocorra para sairmos da clan-

É importante lembrar que a não aprovação do destinidade a que a situação atual nos remete.
Projeto de Lei n2 20-A, de 1991, representa um ato Agradeço a todos a atenção.
de extrema gravidade para com as mulheres vítimas
de estupro, que, violentadas sexualmente por seus
estupradores, passam a ser violentadas social e ci
vilmente na limitação de suas condições de decidir
sobre a continuidade da gravidez, caso ela ocorra. E
isso é o que estão buscando impedir os opositores
do Projeto de Lei n2 20-A, de 1991. E sobre isso
precisamos refletir com o maior cuidado, pois esta
Casa está em dívida com as mulheres brasileiras na
formulação de leis que coloquem mulheres e ho
mens numa sociedade igualitária.

É importante salientar ainda que este debate in
sere-se nos marcos de uma discussão mais ampla s0

bre autoritarismo, democracia e cidadania. Em ne
nhum momento a regulamentação desse dispositivo
obriga uma mulher a fazer um aborto. Se desejar levar
a termo a gravidez, assumindo a convivência com o
fruto de um estupro, cabe a ela decidir. Nesse caso, os
serviços de saúde devem oferecer-lhe acompanha
mento pré-natal e condições seguras para o parto.

É importante lembrar que a nossa Rede Femi
nista de Saúde tem lutado firmemente pela amplia
ção da cobertura e pela qualificação da assistência à
gravidez e ao parto. Entretanto, reafirmamos que a
aprovação do Projeto de Lei n2 20-A, de 1991, não
implica que todas as mulheres do Brasil, que passa
ram pela tragédia da violência sexual e que dessa
violência engravidaram, sejam obrigadas a fazer o
aborto. As que não optarem por interromper a gesta
ção nessas circunstâncias dolorosas merecem ter o
seu direito respeitado.

Igualmente, queremos alertar sobre a tripla vio
lência que advém da proposta de que essas mulhe
res levem a sua gravidez a cabo, responsabilizando
o Estado pela criação dos filhos.

Com a certeza de despertar todos os senhores
para uma profunda reflexão, trazemos aqui dezenas



Aborto por Estupro
&

Aborto Eugênico

Federação Mundial de Médicos que respeitam a
Vida Humana

Federação Internacional do Direito à Vida

Ação Familiar do Brasil
Dr. Talmir Rodrigues

BIO-ÉTICA

AçAo FAMILIAR DO BRASIL

111 Esquema

- Pré-Natal
- Concepção (Fecundação)
-Nidação
- Embrião
-Feto
- Recém-Nato
-Infância
- Adolescência
-Juventude
-Adulto
- Menopausa e Andropausa
-Velhice
- Morte Natural

22 Esquema

- Planejamento Familiar
- Anticoncepção, Anti-Nidação e Este-

rilização
-Aborto
- Experimentos com Seres Humanos
- Bancos de Espermatozóides
- Fecundação in Vitro

Também é importante falar sobre o direito re
produtivo. Defendemos, sim, a mulher, o direito de
ela não ser estuprada. Devemos respeitar as mulhe
res e as crianças; devemos, quando falamos de re
produção, falar no direito à gestação, ao planeja
mento familiar, ao acompanhamento pré-natal. Mas
o aborto não cabe realmente no contexto do direito
de reprodução.

Quero ainda falar um pouco sobre o desenvolvi
mento da criança intra-útero. Não sei se todos os se
nhores sabem, mas a fecundação ocorre no terço mé
dio superior das trompas. De sete a dez dias depois, o
feto implanta-se no útero, momento que se chama ni
dação, justamente quando esse feto faz seu ninho no
útero. Mais ou menos com dez dias, no sentido fisioló
gico, ele já controla o organismo matemo, evitando
que ocorra a menstruação. Aos dezoito dias, seu c0

ração já bate; aos três meses está totalmente formado
intra-útero, sendo inclusive capaz de sentir dor; se pe
gássemos uma caneta e a espetássemos na mão des
se feto, ele retiraria sua mão, porque já sente dor. Se
puséssemos a caneta na palma de sua mão, ele a se
guraria. É um ser vivo.

Queremos conscientizar este Plenário de que
se trata de uma outra vida, única, incapaz de ser re
petida, e nós devemos defendê-Ia, inde
pendentel""1ente de como ela se constitua. Muitas
pessoas argumentam que cabe o aborto quando se
trl'ltJ3. de uma criança deficiente. Mas, pergunto, qual
é a diter~nça, antes e depois do parto? É a mesma
criança deficiente, e devemos ajudar as crianças de-
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Um dos pontos importantes a discutir é o mo- ficientes. É muito importante lutárrnos pela causa
mento em que se inicia a gravidez. E isso acontece pro-vida.
no momento da fecundação, da união do esperrnato- Ressaltamos a importância de nós cidadãos lu-
zóide com o óvulo. Naquele momento somos uma só tarrnos pela melhora da qualidade de vida, de ser-
célula. Hoje, cada um dos senhores é a reunião de mos solidários. A Ora. Cléa falou sobre o Estatuto da
30 quatrilhões de células. No entanto, são as mes- Criança e do Adolescente. Deverfamos - isto, sim _
mas pessoas desde aquele primeiro minuto, aquela levantar recursos para ajudar nossas crianças, aju-
primeira célula. dar as mulheres brasileiras, mas não no sentido con-

Se os senhores olharem as fotografias de trário, não no sentido de retirar a vida. Devemos vo-
quando ainda eram bebês, verificarão que hoje es- tar em polrticos em prol da vida, em prol do cidadão.
tão diferentes. No entanto, são as mesmas pessoas. (Palmas.)
Quando os senhores se imaginarem velhinhos, pc- O verdadeiro patriotismo é defender o cidadão.
derão ser diferentes; no entanto, serão as mesmas (Palmas prolongadas.)

pessoas. TRABALHO A QUE SE REFERE O

Portanto, quando falamos em vida humana, te- ORADOR:
mos de entender que há vida desde o primeiro mo- BIO - ÉTICA
mento da fecundação. Trata-se de assunto de Direi
to Civil. Devemos, sim, defender essa vida. A crian
ça não é outro animal, é um ser humano.
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12 Esquema

- Pré-Natal:
-Concepção
-Nidação
-Embrião
-Feto
- Recém-nascido
- Infância
- Adolescência
-Juventude
-Adulto
- Menopausa e Andropausa
-Velhice
- Morte Natural

Sem analisar, por enquanto cada uma destas
fases poderiamos traçar em paralelo alguns itens
que acompanharia mais ou menos o 12 esquema.

21 Esquema

- Planejamento Familiar
- Antlconcepçlo e Esterilização
-Aborto
- Experimentos com seres humanos
- Bancos de Espermatozóides

- Embriões Congelados - Fecundação in Vitro
- Barriga de Aluguel - Embriões Congelados
- Experiência com Feto ou Bebê - Barriga de Aluguel
- Transplante de Órgãos e Tecidos - Experiência com Feto Bebê
- Pena de Morte _ Transplante de órgãos e tecidos
- Eutanásia _ Pena de Morte
- Outras ameaças à Vida _ Eutanásia
- Assassinato de Crianças
_ Mortalidade Infantil - Outras ameaças à Vida
_ Homicídios, Suicídios - Assassinatos de crianças
_ Acidentes - Mortalidade Infantil
_ Drogas - Homicídios, Suicídios.
- Alcoolismo VELHICE: Conhecido também como idade de
- Tabagismo ouro ou terceira idade. Se considerarmos velhice a
- Atentados à Natureza = Ecologia idade em que uma pessoa já não pode trabalhar,
- Discriminação à Idade, Raça, Sexo, não pode produzir e já tem suas funções bastante

Cor. prejudicadas, veremos que essa idade varia de acar-
O tema Bio-Ética é um tema altamente impor- do com a situação social e econômica de um país.

tante nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil No Brasil, pode-se afirmar que a maioria das pes-
onde se tenta legalizar o Aborto, Esterilização e Fe- soas começam a velhice antes dos 65 anos, pois
cundação in Vitro. Estes assuntos poderiam ser dis- poucos consegue!" chegar até essa idade.
cutidos, cada um deles, por horas e horas, no entan- Esta também·econsiderada uma fase de declí-
to, prefiro expor o tema Bio-Ética de uma maneira nio. Envelhecer é um processo da vida inteira, mas
mais geral e considerando a sobrevivência do ser suas desvantagens concentram-se na idade avança-
humano desde a Concepção até a Morte Natural. da. O organismo começa a ficar mais fraco e menos
Por isso vamos tentaI' seguir as fases no esquema resistente a doenças tanto no sentido de prevenção
abaixo: quanto no de cura. A maioria dos seres humanos

são afetados nesta época fazendo com que as fun
ções básicas para a sobrevivência sejam afetadas. A
decadência para o ser humano acontece de maneira
diferente, para uns de forma aguda, para outros uma
forma mais lenta. Exemplo: Infarto do miocárdio, per
da de memória etc. Nesta época a enfermidade é
considerada como uma desgraça, uma infelicidade e
não como algo que poderia surgir naturalmente na
vida.

Aí há uma crise de identidade. O status social
fica difícil de ser mantido. Há diferentes reações nes
te período, alguns agem de maneira ativa, e outros,
de maneira passiva.

MORTE NATURAL: Uma pessoa está morta
quando sofreu a perda irreversível de toda capacida
de de integrar e de coordenar as funções físicas e
mentais do corpo.

A morte ocorre quando:
- As funções cardíacas e respiratórias cessam

definitivamente;
- A função cerebral estiver cessada de uma

maneira irreversível, confirmada pelo Eletro Encefa
lograma;

- A morte faz parte da vida do ser humano. A
partir do momento em que nasce até a senectude.
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A morte é uma modalidade, uma condição que nhos ponderais e estruturais bem como toda a sua
existindo faz com que valorizemos mais a vida não coordenação até a idade de 1 mês.
importando em que fase ela esteja. Para muitas pes- INFÂNCIA: Neste período os cuidados são es-
soas aí existe um mistério, que na religião liga a vida senciais para o bom crescimento pondero-estatural
e a morte, e o além da morte a Deus, enquanto o da criança. O crescimento psicomotor e cognitivo
ateu vê na morte a sua existência encerrada. evolue. O desenvolvimento social e emocional varia

Citemos aqui as causas de morte mais co- de criança para criança e de como ela é tratada.
muns: A imunização e prevenção das doenças são

- Moléstias cardíacas; importantes para a saúde futura do indivíduo. As ex-
- Neoplasmas malignos; periência formativas ocorrem dando características à
_ Moléstias cérebro vasculares; personalidade da criança. Nesta época surge a auto
_ Acidentes; percepção criando seu próprio estilo de vida. A fase

de latência ou meninice refina a atividade psicomoto-
- Gripe e pneumonia; ra. A segunda infância ou pré-puberdade ocorre en-
- Mortalidade infantil, tre 7 e 10 anos.

- Outras. ADOLESC~NCIA: É o período que vai dos 10
É necessário analisar em cada fase o que lhe é aos 18 anos de idade (pela Constituição Brasileira),

próprio e também o que passa a existir por conse- o que alguns autores diferem. Neste período as ca-
qüência a outros fatores extrínsecos, exemplo: Dro- racterísticas do corpo e os traços da personalidade
ga usada na gravidez ataca o embrião e droga usa- começam a se formar. As mudanças psico-sexuais,
da na adolescência ataca o próprio adolescente. a preocupação do "eu", o status social e a identidade

Durante a juventude ou no início da fase adulta são expectativas comuns neste período. O questio-
não se pensa muito na morte, e quando ela é pre- namento em relação à vocação começa a existir: O
senciada é vivida como algo extemq, diferente para que ser profissionalmente? Continuar solteiro, casar-
o adulto na época da velhice que pode se emocio- se ou consagrar-se à vida religiosa?
nar, se identificar e conscientemente viver a morte JUVENTUDE: Na menina começa com a me-
como algo depressivo ou enfrentando-a com todas narca e no menino com a primeira ejaculação (polu-
as suas dificuldades, pois, o autocontrole começa a ção noturna). Após esse período começa a juventu.
fugir e a psicomotricidade a falhar. A ansiedade e a de, época em que pode ocorrer o namoro, após, o
preparação para a morte podem passar a noivado e o casamento. Nesta época há em geral

Quando o embrião já está totalmente formado uma definição em relação à futura profissão que o
no final do terceiro mês ele passa a ser chamado de jovem terá. Também no sentido vocacional há uma
"feto·. decisão para a vida religiosa ou consagrada.

Com equipamentos especiais já é possível ou- ADULTO: As fases anteriores vão contribuir
vir as batidas do seu coração. Suas sobrancelhas e para que esta meta - o status adulto - seja atingida
cabelos engrossam-se e ficam mais escuros; as e que vai permanecer o resto da vida. A maturiJade
unhas de seus pés e mãos já estão formadas. Já se nesta época se dá junto com a consolidação da per-
movimenta e franze a testa. sonalidade, identidade e auto-realização. A pessoa

A criança intra-útero já é capaz de reações an"" no Brasil é considerada maior com 18 anos de ida-
tes do sexto mês de gestação e ela tem uma vida de, mas todos sabemos que não basta chegar à
ativa, é capaz de sentimentos pouco elaborados, esta idade para ser considerado como adulto.
mas reais, se comparadas com os dos adultos. MENOPAUSA E ANDROPAUSA: Este é um

O feto aprende com rapidez surpreendente. Ele estágio da vida adulta, considerada também como
é capaz de entender e aprender. As necessidades de declínio, ou seja, neste período já não há mais re-
intelectuais e afetivas são primitivas, mas existem. cuperação das perdas que houveram em acuidades
Como nós, e talvez ainda mais cedo, ele tem neces- sensoriais, saúde e realização. E cada vez mais de
sidade de que lhe falem e pensem nele. uma maneira crescente e irreversível.

RECÉM-NATO: Ao nascimento há uma transi- VELHICE: Conhecido também como idade de
ção do ambiente extra-uterino efetuado pelo parto ouro ou terceira idade. Se considerarmos velhice a
que pode ser tanto natural como cesárea. A ciência idade em que uma pessoa já não pode trabalhar,
que estuda o recém-nascido, a Neonatologia, acom- não pode produzir e já tem suas funções bastante
panha a criança nesta fase em relação aos seus ga- prejudicadas, veremos que essa idade varia de acor-
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do com a situação social e econômica de um país. É necessário analisar em cada fase o que lhe é
No Brasil, pode-se afirmar que a maioria das pes- próprio e também o que passa a existir por conse-
soas começam a velhice antes dos 65 anos, pois qüência a outros fatores extrínsecos, exemplo: Dro-
poucos conseguem chegar até essa idade. ga usada na gravidez ataca o embrião e droga usa-

Esta também é considerada uma fase de declí- da na adolescência ataca o próprio adolescente.
nio. Envelhecer é um processo da vida inteira, mas Durante a juventude ou no início da fase adulta
suas desvantagens concentram-se na idade avança- não se pensa muito na morte, e quando ela é presen-
da. O organismo começa aficar mais fraco e menos ciada é vMda como algo extc!'1O, diferente para o
resistente a doenças tanto no sentido de prevenção adulto na época da velhice que pode se emocionar, se
quanto no de cura. A maioria dos seres humanos identificar e conscientemente viver a morte como algo
são afetados nesta época fazendo com que as fun- depressivo ou enfrentando-a com todas as suas dificul-
ções básicas para a sobrevivência sejam afetadas. A dadas, pois, o autocontrole começa a fugir e a psico-
decadência para o ser humano acontece de maneira motricidade a falhar. A ansiedade e a preparação para
diferente, para uns de forma aguda para outros de a morte podem passar a existir. Sócrates, filósofo pré-
uma forma mais lenta. Exemplo: Infarto do miocár- cristão, quando ia morrer já dizia: "Somente meu corpo
dio, perda de memória, etc. Nesta época a enfermi- morrerá; minha alma existirá etemamente e será julga-
dade é considerada como uma desgraça, uma infeli- da por um Ser Supremo, de acordo com o que fiz de
cidade e não como algo que poderia surgir natural- bem e de mal em minha vida."
mente na vida. Para analisarmos agora o segundo esquema

Aí há uma crise de identidade. O status social que seria um paralelo em relação aC).prim~iro, gosta-
fica difícil de ser mantido. Há diferentes reações nes- ria que pensássemos todos em uma. mentalidade
te período, alguns agem de maneira ativa e outros anti-vida. Por incrível que pareça preparã'nao esta
de maneira passiva. exposição eu perguntava para as mais diferentes

MORTE NATURAL: Uma pessoa está morta pessoas, sem pretensão de fazer estatística, e con-
quando sofreu a perda irreversível de toda capacida- firmei mais uma vez que a maioria das pessoas vi-
de de integrar e de coordenar as funções físicas e vem impregnadas pela mentalidade anti-vida e den-
mentais do corpo. tro dela a anti-natalista. Sabemos que nosso País

A morte ocorre quando: tem uma maioria que é Católica, mas também, den-
_ As funções cardíacas e respiratórias cessam tro do grupo católico, infelizmente, a maioria também

definitivamente; tem esta mentalidade. Vemos isto na questão da re-
. . _ A função cerebral estiver cessada de uma produção, nos movimentos pastorais e no próprio

curso de noivos. A mensagem, na maioria das vezes
maneira irreversível confirmada pelo Eletro Encefalo- é antinatural, anticonceptiva e anti-vida. Podemos
grama; ver também em editoras católicas, livros que têm

- A morte faz parte da vida do ser humano. A uma visão totalmente distorcida da mentalidade em
partir do momento em que nasce até a senectude. prol da vida.

A morte é uma modalidade, uma condição que PLANEJAMENTO FAMILIAR: É necessário fi-
existindo faz com que valorizemos mais a vida não car bem claro que a palavra Planejamento Familiar é
importando em que fase ela esteja. Para muitas pes- diferente de controle de Natalidade; a primeira signi-
soas aí existe um mistério, que na religião liga a vida fica uma decisão consciente do casal em relação ao
e a morte e o além da morte a Deus, enquanto o método que vai usar para ter, evitar ou espaçar nas-
ateu vê na morte a sua existência encerrada. cimentos; a segunda quer dizer, como o próprio ter-

Citemos aqui as causas de morte mais co- mo indica, um controle de fertilidade do casal pelo
muns: Estado, cônjuge ou por uma entidade existente que

- Moléstias cardíacas; faz o controle. Os grupos que abordam o tema, por
- Neoplasmas malignos; exemplo o da Paternidade Responsável em diferen-
_ Moléstias cérebro vasculares; tes situações na Igreja, deveriam ver que já nesta

abordagem a defesa da vida está diretamente impU-
- Acidentes; cita. Para isso vamos passar ao tópico seguinte que
- Gripe e pneumonia; em geral é passado do próprio meio católico, por
- Mortalidade infantil; exemplo nos cursos de noivos de uma maneira erra-
- Outras. da e desastrosa.



;
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ANTICONCEPÇÃO, ANTINIDAÇÃO E ESTE- situação nunca deixa de ser traumática, mesmo que
RllIZAÇÃO: Cada um desses termos são bem dife- a consciência esteja adormecida.
rentes. Vamos analisar a anticoncepção e anti-nida- MERCADO NEGRO: Com o uso da RU. 486
ção baseados no primeiro esquema. Como Ye~s, a passaria a haver o "Aborto Domiciliar". As mulheres
anti-nidação ou implantação é considerada como um poderiam utilizá-Ia sem o conhecimento de seus
aborto (aborto silencioso). Quais os métodos do pla- pais. Mulheres sem informação, sem sabê-lo, sub-
nejamento familiar que têm essa ação? Resposta: A meteram-se ao aborto.
prJula, o D.I.U., a RU. 486, a injeção e os implantes. Riscos Para a Mulher: Como pode d'.ler-se que
Alguém poderia dizer, que eles têm efeito anticon- a droga protege o futuro ginecológico e obstétrico da
ceptivo. Sim, mas também antinidativo (aborto). Não mulher quando descobrimos seu caráter nocivo so-
podemos brincar com a vida humana. Infelizmente mente depois de vários anos de uso? Exemplo: De-
devido à esta mentalidade anti-vida e anti-natalista provera e o D.I.U. da Dalton Shield. O fato de muitas
procura-se não aceitar esta verdade que é científica mulheres felizes por estarem grávidas, passarem por
e muito real. Daí a diferença de sermos católicos só momentos obscuros e um período depressivo mais
de nome ou de prática, conforme a doutrina da Igre- ou menos quando estão grávidas de um mês e meio,
ja. A Humanae Vitaeestá certa mesmo 20 anos de- faz com que a droga RU. 486 possa ser facilmente
pois. A esterilização é o corte do casal à sua dimen- ingerida.
são de transmissão da vida, que está implícito na se- ABORTO: A legalização do aborto é um atenta-
xualidade, o que sempre poderá gerar conflitos. À do direto ao artigo 3 da Declaração Universal·dos Di-
esterilização massiça no Brasil é um sinal de uma in- reitos do Homem, considerando que o indivíduo
dubitável mentalidade anti-vida, que paira sobre a existe com tal desde o momento da fecundação.
maioria dos brasileiros, fruto de uma coação por par- Este fato está comprovado cientificamente e pelos
te das organizações intemacionais, acobertadas por embriologistas. Quando se legaliza o aborto admite-
grupos brasileiros, com interesses próprios e sociais se o fato de matar um ser humano real e inocente.
econômicos. A Biopolítica explica bem todo este fa- Mesmo que se queira legalizar o aborto dentro
tor, como um mecanismo de controle. de certas circunstâncias especiais sempre o resulta-

prLULA ABORTIVA: RU. 486 (Roussel Cu- do, como se percebe na maioria dos países, é que o
clap): Este produto Mifepristona é abortivo e não faz aborto por simples pedido sem justificativa passa a
nenhum favor à profissão médica. É na realidade um existir, as pessoas que querem abortar sempre dão
"anti-hormônio" que, por antagonismo age contra a um jeitinho. O fato de legalizar casos "raros" é con-
sobrevivência do embrião no período entre 8 e 10 traditória à própria lei, pois daí poderia legalizar qual-
dias seguintes à sua ingestão. É tomado antes da Si quer coisa. Por exemplo: Infrações na estrada, frau-
semana de gestação. A eficácia desta droga que des fiscais, vandalismo etc... Onde vamos parar?
produz a morte do feto não é total (80%), porém, tem Infelizmente a sociedade não vê o que na reali-
um poder teratogênico secundário sobre o feto so- dade ocorre sobre a questão do aborto. Já existe
brevivente. É uma super arma química, jamais in- muito material a respeito, livros, filmes, e vídeos,
ventada, que visa unicamente abortar uma gestação mas talvez, por serem simplesmente realistas não
já iniciada. Entre outros efeitos percebeu-se metorrá- são passados na televisão. Muitos de nós acompa-
gicas sérias e abundantes. Este produto é contrário nhamos a guerra do Iraque no GolfO Pérsico, mas
à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à não temos oportunidade de ver a verdadeira realida-
Ética Médica, quando usado em seres humanos. de e violência das crianças abortadas e nem da In-

A origem está no trabalho realizado em colaba- dústria do Aborto. O aborto mata deliberadamente
ração ao Professor Beaulieu e o Professor Herman um indivíduo da espécie humana.
(Suiça). Rousel Uclaf é uma empresa controlada em O certo seria que na Constituição e no Código
50% pelo grupo Hoesht e em 40% pelo Governo Civil estivesse inscrito a proteção jurídica e o direito
Francês. Este grupo é administrado na França sob a à vida da criança a nascer, desde o momento da
lei Veil (Lei Francesa do Aborto). Se falha, as mulhe- concepção (fecundação).
res devem prometer que se submeterão a um aborto A legalização do aborto no Brasil seria como a
por sucção Oá que existe o risco de malformações aprovação de um suicídio coletivo sem razão nenhu-
congênitas). ma de ser. A autorização do aborto, de uma maneira

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS: Como é a permissiva leva a uma outra atitude que é a Eutana-
própria mulher o agente responsável pelo aborto a sia, que faz parte de uma linha lógica. É necessário
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aos governantes refletirem bem antes de agir, após , 1 - Retardo do desenvolvimento somático
ver onde está o bem de todos os cidadãos, sem dis- 2 - Retardo mental.
tinção de raça, de estado, de saúde, de idade, de
cultura, de religião etc. de todos os cidadãos, com- 3 - Infecções repetidas.
preendidas as crianças dentro do útero das mães. 4 - Autismo.

Vamos ver aqui alguns tipos de aborto e discu- ABORTO APÓS ESTUPRO: (' que valerá mais
ti-los um pouco: um ato de violência, após o primeiro, que foi o estu-

Aborto Eugênico: Este aborto acontece quando pro? O que a criança tem a ver com este ato? Ela
a criança é considerada mal formada ou anormal. também não é um ser humano como todos nós?
Dois exemplos: para ilustrar seria a criança acometi- Que outras opções existiriam para o casal que quer
da de rubéola durante os 3 primeiros meses de gra- abortar: adoção?
videz, ou de mongolismo por questão de idade da Quando se permite exceções seria mais ou
mãe. O Professor Jérome lejeune que descobriu a menos o mesmo que dizer. "Melhor salvar a maioria
causa da Trisomia 21, o mongolismo, chamou isto dos bebês e permitir que se mate alguns, do que
de "Racismo Cromossômico". Nós de"amos todos, permitir a camificina que existe hoje em dia". Os mo-
independente de nossa formação fisiológica ou reli- tivos de que fazem as leis são nobres, mais uma vez
giosa, combater esta forma de racismo. A porcenta- que se diz: "O aborto é proibido, salvo em algumas
.gem de uma criança de um casal acima de 40 anos, exceções", então é permitido. Está errado matar as
de nascer com mongolismo é mínima. Eu já cheguei crianças dentro do útero, mas a uns poucos frutos
a ver inclusive muitos casais, jovens casais, com a de estupro isto está certo. Neste caso a lei estaria
idade média de 20 anos terem filhos mongóis, sim- autorizando: "Pode-se matar esta criança". Você
plesmente sem causa aparente, e que nós chama- pode matá-Ia para o bem de sua mãe e da socieda-
mos de medicina de "Etiologia de Novo". Este fato . de. Neste caso está-se matando um inocente, está-
nos mostra, muitas vezes, que os argumentos que se cometendo um Assassinato.
ouvimos ao nosso redor não são reais. A criança fruto de um estupro é tão inocente

Em relação'à criança com rubéola, já lhes quanto aquela concebida por amor. Nada, absoluta-
adianto que saiu um artigo-testemunho muito inte- mente nada da maldade de seu pai, o violador, vai
ressante a respeito, em uma revista chamada Cida- ser-lhe transmitida. Nada vai justificar o aborto que
de Nova, de um casal que teve seu filho após a mãe se diga ser em benefício da mulher. Não se pode
ter tido rubéola logo no início da gravidez. As crian- matar uma pessoa em benefício de outra.
ças que nascem com tal formação decorrente de ru- O estuprador cometeu uma horrível violência
béola podem nascer com acometimentos físicos dos contra a mulher. A mulher e o médico (aborteiro) ca-
rnais diversos níveis ou seja: metem uma violência maior contra a inocente crian-

O risco para o feto depende da imunidade ma- ça. A criança dentro do útero tem o mesmo direito de
tema e da idade da exposição, sendo 50% quando a viver como nós e também deve ter o direito protegi-
infecção ocorre no primeiro mês de gestação, 30% do pela lei. Uma lei nunca deve permitir um assassi-
no segundo mês e 20% no terceiro mês. nato, isto seria uma injustiça em si mesma e uma

As manifestações clínicas podem ser: contradição do que é a lei, é o paradigma do que é
a) Precoces: 85% dos casos; defeitos múlti- correto e justo para o domínio p·jblico. A cláusula de

pios, associação mais freqüente; defeitos oculares exceção pode significar o total fracasso da lei, que
mais surdez. não poderá sustentar na prática. Ela se destrói por-

1 - Distúrbios gerais no recém-nascido: baixo que a exceção vai contra o resto que é o geral.
peso, púrpura trombocitopênica, hepatite ou icterícia, Exemplo: "Não se pode matar uma criança dentro do
Hepatoesplenomegalia, osteopatia. útero da mãe". - lei anti-aborto-geral. Na exceção,

2 _ Olhos: catarata, micoftalmia, coriorretinopatia. este argumento cai, caindo a própria lei. Se conti
nuarmos o raciocínio percebemos que pode haver

3 - Coração: P.C.A., estenose pulmonar, C.I.V. uma ampliação da exceção que é o aborto após es-
miocardite. tupro ou violação por incesto. Por exemplo:".

4 - Ouvido: Surdez. A simples razão para se abortar após uma gra-
5 - S.N.C.: Microcefalia, meningocefalite, hipo- videz ocorrida normalménte, mas que por qualquer

tonia. motivo trouxe aborrecimentos à mulher ou ao ho-
b) Tardias - até 4 anos de idade. mem envolvido. No caso de casais usuários de pílu-



Experimentos com seres humanos

a) Inseminação artificial - técnica usada em cer
tas esterilidades conjugais, a qual consiste na coloca
ção do esperma de modo asséptico, diretamente na
cavidade uterina. Se não se recorre ao líquido esper
rnático do marido (por infertilidade absoluta e irre
versível, ou por degenerações genéticas transmissí
veis) e se pratica a inseminação com o esperma de
doador anônimo, fala-se de inseminação heteróloga ou
de AIO (Artifical Insemination With Donnor, em inglês).
A inseminação entre cônjuges é chama homóloga.

b) Bancos de espermatozóides - foram criados
"bancos de esperma" para a conservação, mediante
congelamento do líquido seminal. Essa conservação
pode durar por tempo indeterminado. Isso permite a
inseminação post mortem, isto é, depois da morte
do marido doador.
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las, D.I.U. e injeção contraceptiva isto é comum. c)Fecundação in vitro - se existem obstáculos
Este seria um aborto tipo causa psicológica. Corno ao processo natural de fecundação, o mais freqüen-
seria a avaliação do distúrbio ou problema psicológi- te é a oclusão das trompas da mulher, impedindo o
co? Feito pelo psiquiatra ou pelo psicólogo? Daí ve- encontro com os espermatozóides, a migração do
mos que é difícil medir o grau de dificuldade de uma óvulo, fecundado e sua nidação do útero, recorre-se
outra pessoa, mas já seria suficiente para um aborto, à fecundação corpórea. Para isso, alguns óvulos são
no sentido mais amplo das exceções. retirados da mulher e colocados junto com os esper-

Existe o problema da prova. A mulher pode matozóides, numa proveta, de modo que a fecundação
ser incapaz de provar o estupro por falta de teste- se realize. Também essa fecundação pode ser homó-
munha. Se o estuprador for capturado, o que é Ioga ou heteróloga, conforme a procedência do sêmen,
raro, o que vai contar é a palavra dele contra a do marido ou do doador. Um Ol: doie óvulos fecunda-
dela e vice-versa, sem prova alguma. Se a mulher dos quando o embrião está em estágio muito precoce
quiser fazer os exames médicos legais para provar de divisão celular, são implantados no útero da mulher,
que houve estupro, verá que sempre este procedi- devidamente preparado com tratamento hormonal
mento leva tempo e quando o aborto for autoriza- para receber o embrião. Essa fase tem o nome de em-
do, quase sempre será de uma criança já bastante bryo-transfer. O processo todo é conhecido pela sigla
desenvolvida. da FIVET (Fecundação In Vitro Embrio Transfer). Uma

Caso alguém ache que deveriam ser elimina- variação, introduzida recentemente, é a GIFT (Gamete
das as provas comprobatórias, é bom que se saiba Infrafallopian Transfer), em que a fecundação não se
que qualquer mulher poderia então abortar, alegan- dá em proveta, mas na própria trompa, na qual os ga-

metas são previamente colocados.
do ter sido estuprada. Quem quer abortar, usa sem-
pre de palavras liberalizar o aborto, às vezes, ba- d) Embriões congelados - os embriões conge-
seando-se na lei em prol do aborto após estupro, di- lados podem ser conservados in vitro, não se fecun-
zendo: ·Se a mulher que foi estuprada pode abortar, da um óvulo de cada vez, mas certo números deles
porque não eu"? Isto é uma questão de princípio? Oá que o percentual de sucesso do implante é limita

do, é necessário repetir o embryo transfer mais de
As conseqüências do aborto, mesmo após o uma vez), por isso é mais econômico e pode dispor

estupro, são dolorosas e a lei que o autoriza é imo- de óvulos já fecundados do que repetir todo o pro-
ral, é uma violação aos princípios fundamentais. cesso cada vez; esta prática levanta um conjunto de

No caso do aborto terapêutico, no sentido de problemas jurídicos e éticos; esses embriões, nos
salvar a vida da mãe, toda argumentação anterior é primeiros estágios de desenvolvimento, já são seres
válida, e é necessário ver que tudo será feito para humanos? A quem pertencem? Podem ser "doados·
salvar a vida da mãe da criança. Cada um deve ser para serem implantados no útero de mulher que não
respeitado e tratado como pessoa. pode conceber, mas pode levar a termo uma gesta

ção? Podem ser usados para pesquisa científica e
depois destruídos?

e) Mães substitutas ou barriga de aluguel: exis
tem duas formas fundamentais pelas quais uma mu
lher pode colaborar com a maternidade de outra mu
lher. A primeira é das mães "doadoras": elas ofere
cem óvulos próprios a uma mulher que não tem con
dição de produzi-lo, por ausência de ovário, mas
pode levar a termo a gravidez. O óvulo retirado é fe
cundado in vitro (com sêmen do marido e da rece
bedora ou de doador) e depois implantado no útero
da mãe que o gerará.

A segunda forma é das substitutas "portado
ras·, as quais aceitam submeter-se a inseminação
artificial em benefício de mulher estéril, com o sê
men do marido desta. A portadora se compromete a
entregar a criança ao casal. É a prática designada
corretamente pela expressão depreciativa ·úteros de
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aluguel". Trata-se, substancialmente, de maternida- sa morte diretamente, mesmo sem dor. A segunda é
de por procuração. causada indiretamente como um efeito secundário

f) Experiência com feto ou bebê:· trata-se de inevitável ao tratar a dor e não deve chamar-se euta-
experiências feitas com feto do ser humano vivo, násia. Em muitos casos é ético.
masculino ou feminino, ainda no útero materno, ou 2 - De acordo com seus objetivos, a eutanásia
com bebê após parto. Experiências como doenças direta recebe o nome de "assassinato mis~ricordio-

renais, verificação do trabalho do coração etc. SOM; busca-se a morte como meio de livrar o pacien-
g) Transplantes de órgãos: até 1959, o trans- te da dor ou de um estado doloroso; em síntese, al-

plante entre gêmeos idênticos parecia o único possí- guma coisa que pede compaixão.
vel ao homem. Todos os transplantes alogênicos de A eutanásia econômica ou social é aquela em
rins, anteriores àquela data, terminaram em insuces- que a morte é procurada para livrar a sociedade e a
so por causa da reação imunológica do receptador, família do peso, das assim chamadas, vidas inúteis,
conhecida com "rejeição". Em 1959 foram realizados como meio de purificar a raça.
dois transplantes de rins entre gêmeos não idênti-
cos. A outra data importante é 1967, na qual se reali- 3 - De acordo com o meio usado, a eutanásia
zou o primeiro transplante de coração. se divide em ativa ou positiva, isto é, uma ação reali-

O procedimento correto exige que o doente seja zada com a intenção deliberada de causar a morte,
informado dos riscos e das possibilidades. Diante de e a passiva ou negativa, quando a morte sobrevém
perspectivas de morte eminente e certa, muitos doen- depois de tirar os meios necessários para manter a
tes consentem num tratamento experimental e até o vida (comida, por exemplo). No extremo oposto se
solicitam. O seu consentimento tem o caráter de último encontra o uso de meios desproporcionais ou ex-

traordinários para aumentar artificialmente a vida delance na partida de xadrez contra a morte, com a es-
perança de que, mesmo que saiam perdendo, os co- alguém que sofre de um mal irreversível. Isto se cha-
nhecimentos adquiridos beneficiarão outros doentes. ma adistanásia. O termo ortotanásia é usado por al

guns autores referindo-se à dignidade do paciente
Além dos transplantes de órgãos: coração, rins, em evitar a prolongação abusiva da vida.

fígados, pâncreas, medula e outros tecidos - a tecno-
logia biomédica tomou disponível grande quantidade Apesar de que sempre se realiza com o con-
de órgãos artificiais: do cristalino de plástico, para os sentimento do paciente, quem pratica o ato é outra
que sofrem de catarata, ao coração metálico movido pessoa, por isso trata-se de um homicídip. Quem
à bateria, dos braços e pernas eletrônicos à pele de pratica em si mesmo um ato que o leva à morte, faz
poli-uterana. A prática dos transplantes envolvem ór- um ato de suicídio.
gãos dotados de grande valor simbólico, e assim for- A eutanásia direta é uma responsabilidade criminal
te reação à febre de transplantes é alimentada pelo e é considerada homicídio, e por isso i1eg"a1. Na Holanda,
temor de ver o ser humano reduzido a uma máquina a eutanásia é voluntária e o médico não é julgado.
que se possa montar e desmontar à vontade. Em geral é de competência do médico saber

EUTANÁSIA: Esta palavra vem do grego Eut- se está prolongando indevidamente a vida de um pa-
hanatos. Etimologicamente quer dizer "boa morte", ciente ou se está encurtando-a com uso de meios
uma morte pacífica, sem dor ou tormento. Hoje em técnicos, analgésicos ou sedativos etc...
dia, o significado real é uma morte sem dor, causada
pela intervenção médica e dirigida à pessoa que, se Todo médico tem o máximo de respeito pela vida
supõem, estejam condenadas a viver incapacitadas humana. Como exemplo temos o juramento de Hip6cra-
ou com dor, com a intenção de aliviá-Ias de seus so- tas (460 A.C.): "Eu não darei nenhum veneno a ninguém,
frimentos ou de retirar da sociedade um peso supos- . nem sequer se me pedirem, nem proporei tal coisa".
tamente não necessário. O Código de Ética (Genebra 1948 e Sidney

A "técnica e compaixão" exercida no ato da eu- 1968) adotado pela Associação Médica Mundial
tanásia são características de médicos e enfermei- adapta o juramento Hipocrático em uma linguagem
ros. Por isso que a própria ética condena este ato, mais atual. O parágrafo 9 diz: "Terei o máximo de
pois há uma destruição do próprio núcleo ético da respeito pela vida humana, desde o momento de
profissão. sua concepção".

A eutanásia pode ser: . No último encontro da Associação Médica
1 - De acordo com a intenção, pode dividir-se Mundial, em Madri, se aprovou a: mais recente decla-

em direta ou indireta. A primeira (ou homicídio) cau- ração sobre a eutanásia. "O deliberado ato de termi-



12 de Julho:
Crescem-me os cabelos e as sobrancelhas.

Oh! Como ficará contente minha mãe com sua filhi
nha.

19de Maio:
Hoje começa a abertura de minha boca. Dentro

de um ano poderei sorrir quando meus pais se inclina
rem sobre meu berço. A minha palavra será NmamãeN.
Serià verdadeiramente afirmar que eu não sou um ser
humano na minha essência, mas somente uma parte
de minha mãe.

25 de Maio:
O meu coração já começou a bater. Ele conti

nuará sua função sem jamais parar, sem descansar,
até o fim da vida. De fato é isso um milagre.

02 de Junho:
Os meus braços e as minhas pernas começam

a crescer. E continuarão a crescer até ficarem perfei
tos e fortes para o trabalho.

Isto requererá algum tempo, mesmo depois do
meu nascimento.

12 de Junho:
Agora nas minhas mãos estão despontando

unhas. Com minhas mãos apoderar-me-ei do mundo
e participarei das fadigas dos homens.

20 de Junho:
Hoje, pela primeira vez; minha mãe percebeu

pelo seu coração, que me traz em seu seio. Quem
sabe sua grande alegria.

28 de Junho:
Todos os meus órgãos estão completamente

formados. Eu estou muito grande.

11 de Julho:
Logo mais poderei ver, porém, meus olhos es

tão ainda costurados com um fio. Luz, cor, flores...
Como deve ser magnífico! Sobretudo, enche-me de
alegria o pensamento de que deverei ver minha
mãe... Oh! Se não tivesse que esperar tanto tempol
Ainda mais seis meses.
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nar com a .vida de um paciente pedido pelo mesmo Diário de uma criança que não nasceu
ou por seus familiares é contrário à ética médicaN. 5 de Maio:

A morte deliberada nunca pode ser considerada Hoje inicio a minha vida. Papai e mamãe não o
como uma cura genuína médica em nenhuma condi- sabem. Eu sou menor que a cabeça de um alfinete,
ção clínica. Se a eutanásia fosse aceita, aplicar-se-ia a contudo sou um ser independente.
eutanásia em casos de paraplegia, de incapacidade Todas as minhas características físicas e psí-
senil ou de câncer terminal. A eutanásia é o oposto da quicas estão já determinadas. Por exemplo, terei os
medicina, está a serviço da morte e não da vida. olhos de papai, os cabelos castanhos e ondulados

PENA DE MORTE: A pena de morte está em dis- da mamãe. E isso também já está certo: sou uma
cussão na maioria dos jomais e revistas do Brasil, no menina.
entanto já é tema bastante discutido desde os primór
dios da nossa humanidade. A Instituição da Pena de
Morte é um verdadeiro atentado à Democracia, levando
em consideração que o mais fraco será sempre punido.

A pena de morte não é a solução para o problema
nacional, que os govemos e a sociedade não resolvem.
Se eu sou a favor da pena de morte, será que não seria
porque eu não estou dando a minha colaboração à s0

ciedade? Se cada um fizer sua parte e ajudar o mais in
defeso, a pena de morte passa a não ter sentido algum.
A vida, com a instituição da pena de morte, passa a ser
desrespeitada pelo Estado que tem a função de prote
gê-Ia É necessário previnir para não remediar. Deva
mos sempre acreditar na conversão e no perdão.

A salvação da famnia e a salvação pessoal não es
tão na pena de morte mas sim num processo democráti
co de participação e de entre ajuda, sem esquecer os di
reitos do ser humano, preconizado na Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira.
Nos países onde existe a pena de morte percebeu-se
que o índice de criminalidade não diminuiu e que tam
bém as pessoas criminosas não ficaram atemorizadas.

Quem é o mais criminoso, o que atira ou quem
manda atirar, ou quem é responsável pelo tiro?
Quem é o mais culpado, o trombadinha ou o político
corrupto que não lhe proporcionou uma melhor edu
cação, saúde e habitação?

Os justiceiros, carrascos, esquadrão da morte
e os Iinchadores sempre existirão com ou sem a
pena de morte. A impunidade existe e gera crimino
sos, devemos então combater a impunidade e a in
justiça. Devemos preparar melhor nossa polícia e fa
zer com que nossas leis sejam cumpridas.

Ser a favor da pena de morte simplesmente por
aspectos emotivos não leva a nada, pois será nada mais
do que um ato de violência após um outro que ocorreu e
nem por isso deixará de existir. A partir do momento que
considerarmos nosso próximo como irmão, com toda
sua dignidade de ser humano, independente de seus
defeitos, limitações, cor, sexo, religião e cuttura, então
haverá paz e harmonia entre todos.
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24 de Julho:
O meu coração está pronto. Deve haver crian

ças que nascem com o coração defeituoso. Neste
caso precisam sujeitar-se à delicadas intervenções
cirúrgicas para corrigir os defeitos. Graças a Deus o
meu coração não tem nenhuma anomalia, e serei
uma menina cheia de vida e de força. Todos ficarão
alegres com o meu nascimento.

28 de Julho:
Hoje Minha Mãe me Assassinou!!!

apost.doc
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa

lar em favor da regulamentação, concedo a palavra
ao Sr. Aníbal Faúndes, que está representando o Dr.
Luiz Carlos Zeferino, Diretor do Centro de Atenção
Integral à Saúde da Mulher.

O SR. ANfBAL FAÚNDES - Exmº Sr. Presi
dente, Exm·s SrAs e Srs. Deputados, tudo que escu
tei até agora contra a regulamerttação indica que, se
aprovado o projeto, haveria aumento do número de
abortos. Tentarei argüir que isso, na verdade, não é
correto, pois a lei nada tem a ver com a taxa de
aborto.

Se observarmos os dados mundiais, podere
mos verificar que o país no qual o aborto é menos
freqüente é a Holanda, onde não é apenas livre,
corno também absolutamente acessível a todas as
mulheres. A taxa de aborto na Holanda é de apenas
5 por 1.000, enquanto no Brasil é de 36 por 1.000
mulheres, ou seja, 7 vezes maior.

Com esse exemplo estou assinalando que a li
beralidade ou a restrição não muda em nada um fe
nômeno social como é o aborto. Os fenômenos so
ciais não mudam por força de lei. Na verdade, o
aborto resulta sempre de gravidez indesejada - e é
uma decisão irrevogável da mulher, e em caso de
estupro ainda mais irrevogável.

Como o aborto é resultado de gravidez indese
jada, necessariamente há uma relação inversa entre
o acesso ao planejamento familiar e a quantidade de
abortos em qualquer país. Isso tem sido demonstra
do cientificamente em inúmeros casos, em diferen
tes contextos, mas seria ingênuo imaginar que ape
nas o planejamento familiar iria acabar com o aborto.
De fato, no Brasil, temos alta prevalência de méto
dos anticoncepcionais e, apesar da constatação de
que o aborto vem sendo reduzido, segundo dados
do Ministério da Saúde, as taxas ainda são muito
elevadas.

Ocorre que o uso de métodos anticoncepcio
nais e até a decisão de ter ou não relações sexuais

depende das relações de poder entre homens e mu
IhereR. Lamentavelmente, no Brasil, a mulher ainda
carece de poder suficiente para enfrentar as decisõ
es do seu companheiro quanto a negociar o uso de
camisinha ou de qualquer outro método anticoncep
cional.

O grau de capacidade da mulher de decidir, em
igualdade de condições com o homem, com respeito
à anticoncepção, é justamente um dos aspectos que
mais diferenciam o Brasil, onde o aborto é proibido,
mas é muito freqüente. Já na Holanda, onde o abor
to é acessível, ele é muito pouco freqüente, porque
na Holanda a mulher tem poder de decisão frente ao
homem, em resultado, fundamentalmente, de maior
esclarecimento e de maior acesso à educação. Na
quele país não há analfabetos e a educação sexual
começa na infância. Esse maior esclarecimento é
segl!ramente o que falta no Brasil e o que vai deter
minar que haja mais ou menos abortos.

Outra diferença muito importanté "entre um país
onde há poucos abortos e outro país onde é nume
rosa essa prática está na atitude da sociedade frente
à mulher que engravida. Enquanto no Brasil a jovem
grávida de seu namorado provoca o aborto por te
mor a seu pai e a empregada doméstica aborta para
não perder o emprego, a sociedade holandesa pro
tege a mulher grávida, assegura sua renda, dá-lhe
assistência médica digna durante a gravidez, o parto
e o pós-parto, incluindo creches e completa assis
tência ao bebê. No Brasil, não há dúvida de que mui
tas mulheres abortam porque, abandonadas por
seus companheiros, sabem de antemão que não
têm essa proteção da sociedade.

Quem são, portanto, os que estimulam os
abortos, os ·assassinos de fetos·? Está claro que
não são os Deputados que regulamentam o atendi
mento ao aborto por estupro ou perigo de vida da
mãe, porque essa ou qualquer outra lei não terá in
fluência alguma na decisão da mulher de abortar.

Por outro lado, fica claro que são cúmplices
desses "assassinatos de fetos· os que se opõem à
educação sexual nas escolas e à ampla difusão do
conhecimento de métodos anticoncepcionais, os que
colocam obstáculos para que todos os métodos de
planejamento familiar estejam amplamente disponí
veis nos serviços de saúde.

Infelizmente, estes são os mesmos que vitupe
ram Deputados que aprovam a regulamentação do
aborto, por não reconhecerem que esses Parlamen
tares não são promotores do aborto, mas almejam
apenas proteger a saúde e a vida de mulheres que



O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Para falar contrariamente à regulamenta-

o ção, concedo a palavra à Exma. Sra. Deputada Ce
cília Passarelli, 2,1 Secretária da Assembléia Legisla
tiva do Estado de São Paulo. (Palmas.)

A SRA. CEcfLlA PASSARELLI - Sr. Presi
dente, nobres Deputadas e Deputados, senhoras e
senhores, meu coração está pulsando forte, acelera
do, pelo simples fato de estar aqui. Recordo um fi/
me a que assisti, no qual uma criança estava para
ser abortada e seu coração de 140 batidas por minu
to passou a bater 200 vezes por minuto, o que mos
tra que ela estava sentindo a agressão que sofria no
ventre de sua mãe.

As mulheres estupradas são infelizes e preci
sam de todo o atendimento da sociedade, mas não
recebem essa atenção. (Palmas.) Essas mulheres
são - e devem ser - defendidas por grande parte da
sociedade, que argumenta que toda mulher tem o di
reito de fazer o que bem entende de seu corpo. Mas
a criança que está sendo gerada no ventre daquela
mulher pode ser também uma mulher que vem à
existência. (Palmas.) Tanto a mulher como o homem
devem ter toda a proteção. Depois que a pessoa é
gerada, ela tem todo o direito de vive~. Ninguém lhe
pode tirar a vida. É uma pessoa igual a qualquer um
de nós!

Estou aqui não só como Deputada, como cató
lica, participante da Renovação Carismática (pal
mas), agredida por muitos por ser nada na socieda
de que aí está, porque defender a vida, hoje, é não
ser nada. Mas estou aqui também como uma pes
soa, um ser humano que correu risco de vida quan
do ainda estava no ventre de sua mãe. O médico ha
via dito que minha mãe corria risco de vida, pois não
suportaria chegar ao fim da gravidez. E resolveram
eliminar a criança. Graças a Deus minha mãe, não
sabendo o que estava ingerindo - era uma droga
muito amarga -, tomou a medicação uma vez e dis
se: "Eu morro, mas não a tomo mais". E por isso eu
estou aqui! (Palmas.) No sétimo mês de gestação
vim ao mundo.

Luto com todas as minhas forças, como Presi
dente de uma associação em defesa da vida nas
cente e da família, para que toda vida tenha direito à
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não são criminosas e merecem a proteção do Esta- existência. Todo ser humano deve ser defendido, e
do. (Palmas.) nós, como seres humanos, devemos defender a vida

do nosso semelhante. Há leis que protegem até umO Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidéncia, que é ocupadá ovo de passarinho. Por que, então, não devemos

, S S . C v. 'ca t' 22 \fi/C'e Preso proteger a vida humana quando ainda em gestação?pe,o r. evenno a a,1 n 1, - I-
dente. Agradeço-lhes a atenção. (Palmas Prolonga-

das.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca

valcanti) - Concedo a palavra ao limo. Dr. Marco Se
gre, para falar a favor da regulamentação.

O SR. MARCO SEGRE - Nobre Presidente,
Deputado Severino Cavalcanti, Sras. e Srs. Deputa
dos, público presente, sou professor de Bioética, não
sou religioso. Sinto intensamente o va!or húmano
daquilo que aqui hoje se discute e estou muito orgu
lhoso de poder expor ideais que estão absolutamen
te arraigados no meu pensamento.

Fiz algumas anotações esparsas para poder
passar. minha mensagem de forma enfática, mas
concisà.

Primeiro, o esteio da liberdade, a meu ver, é o
livre pensamento. Segundo, não sou feminista, mas
sou um profundo defensor dos direitos numanos. E
os direitos das mulheres, inclusive os reprodutivos,
são direitos humanos com os quais, a meu ver, mais
nos devemos preocupar. (Palmas.)

Proponho, com toda a convicção, como profes
sor de Bioética da USP, uma reflexão à Casa: o que
tem e sempre teve de concreto cada um dos ho
mens em toda a História da Humanidade? O próprio
pensamento. A noção de realidade é inseparável da
realidade de cada um. O pensar humano, nosso
subjetivismo, é o único elemento concreto que cada
um de nós tem, sendo ou não religioso, crendo ou
não em Deus. E o que é a existência de Deus senão
uma crença que perpassa a pessoa desde o seu
nascimento, resultado também do pensar humano?

Permito-me, às vezes, sem agressão - muito
longe disso, sem ser contra qualquer religião - dizer
que se poderia, nesta ordem de raciocínio, inverter a
frase: não foi Deus que construiu o homem, fomos
nós que construímos Deus por absoluta necessida
de, em face da nossa insegurança. Isso não violen
ta, absolutamente, o pensamento de quem quer que
seja. (Palmas.) Repito: quando Deus existe, existe
para cada um de nós que nele crê, e estou entre es
.ses, aceite ou não regras preexistentes.

O grande pensador alemão Emmanuel Kant
disse - e concordo com ele plenamente - que "todo
homem que quiser pensar tem condições de ser um
legislador universal". Todo homem que quiser pen
sar pode estabelecer suas prioridades e valores. Só
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temos duas formas de estabelecer nossos valores: rado e a muJher toma-se estéril, mas ninguém expli-
ou pautar-nos sempre por aquilo que outros pensa- ca isso para as mulheres. Se elas querem o direito à
ram em outros tempos, ou refletir, maduramente, saúde, não pensem que aborto é saúde. Aborto não
olhando para os nossos sentimentos e verificando o é saúde; aborto é doença, é morte. (Palmas.)
que é mais importante. Hoje, nos Estados Unidos, de" 1.500 abortos

Concluo, nobre Presidente. Acho que não po- feitos só 0,013% são motivados por estupro. O resto
demos fugir à reflexão mais pura, mais humana, é decorrência de falta de planejamento, de controle
mais respeitosa da individualidade de quem quer em casos de paternidade responsável, de matemi-
que seja, reconhecendo que, em determinadas cir- dade responsável.
cunstâncias, vaJe mais a autonomia da mulher vio- Quando começamos a achar que a solução é a
Jentada, estuprada, rejeitada pela sociedade, do que morte, definimos padrões para legalizar tudo. Se
a própria vida do feto. Não que o feto não tenha va- tudo passar a ser normal, teremos de legalizar, en-
lor. É uma vida também. Mas somos nós, seres hu- tão, o roubo, o assalto, o crime. (Palmas.)
manos, que, com 'liberdade, com autonomia, podemos Para uma mulher estuprada, o trauma físico e
e devemos decidir aquilo que é mais importante. psicológico já aconteceu. Ela precisa de amor, de

E quando começa a vida? Todos temos como carinho, de tratamento psicológico, e não de aborto.
certo que começa com a concepção. Lembro que os Alguns dizem que a solução para a sociedade é o
pensadores, os teólogos cristãos da Idade Média - aborto, mas creio que o que nos está faltando é
cito santo Tomás de Aquino - consideravam a vida amor à vida.
iniciando-se 40 dias após a coabitação para o ho- Este plenário não é um templo religioso. Tem-
rnem e 80 dias após a coabitação para a mulher. pio religioso é o nosso coração. Cada pessoa é um

Era o que tinha a dizer. (Palmas e apupos.) templo de Deus. Somos morada de Deus e se profa-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- narmos nossa morada com certeza Deus pedirá

valcanti) - Concedo a palavra à Sra. Angélica Vilano- contas do que estamos fazendo com nosso corpo e
va, que, representando o ex-Ministro Célio Bo~a, fa- com o corpo dos outros.
lará contra a regulamentação. Falaram de t€:fólogos e de pensadores. Falo do

A SRA. ANGÉLICA VILANOVA - Meu nome é maior pensador e da pessoa que mais nos amou, o
Angélica Vilanova. Sou jovem e entrei para a Ação Autor da Vida, Deus, que nos mandou seu filho Je-
Familiar do Brasil, cuja sede é em Presidente Pru- sus Cristo. Jesus ensina: -Tudo aquilo que vocês fi-
dente, desde 1993. Sou solteira. Dou palestras so- zerem a um destes pequeninos é a mim que o fizes-
bre aborto e entrei para a Ação Familiar para defen- teso Ai daqueles que escandalizarem um só desses
der a vida por causa de uma jovem que havia feito pequeninos. Seria melhor que amarrasse uma corda
aborto e me contou as seqüelas que enfrentou, física no seu pescoço e fosse jogado em um rio-. Essas
e moralmente: a depressão pós-aborto, o choro o palavras de Jesus Cristo estão escritas na Bíblia
tempo todo, o arrependimento, e também 40 dias de para quem quiser ler.
hemorragia grave, tendo precisado depois ir a um Deus nos deu o dom de transmitir a vida, de
hospital sozinha para submeter-se ainda a uma cu- ser co-partícipe da criação da vida. Homem e mulher
retagem. têm o dom da vida, mas Deus não nos deu o dom da

Foi essa moça. que se arrependeu, quem me morte, e não cabe a nós decidir se somos a favor da
chamou para assistir a uma palestra do Dr. John WiI- vida ou não., porque é Deus o autor da vid~ e não
ker, que visitou Presidente Prudente em 1993. Eu nós, homens. Nós não somos Deus. (Palmas.)
fui. Ela queria saber o que acontece com a vida in- Quanto à situação das mulheres estupradas, a
tra-uterina durante um aborto. Ao se conscientizar Ora. Renata Jorge de Morais, em -A Chave do In-
do tratamento desumano e degradante a que o feto consciente-, fez uma análise direta do inconsciente.
é submetido quando está dentro do útero matemo, Ela é doutora em Psicologia. Na Rede Vida, durante
começou a chorar. e disse: "Vamos defender a vida, um programa. ela realizou uma terapia regressiva
Angélica!- Respondi: "Vamos, eu ajudo-. com uma moça estuprada. Durante a concepção,

Hoje ela está casada. Graças a Deus, as se- essa moça disse que viu uma luz - e essa luz é apre-
qüelas não foram permanentes. Às vezes, por exem- sentada em todo o momento de terapia regressiva
pio, a mulher pode ficar impedida de ter mais ter fi- no útero matemo - que éonversou com ela. Essa luz
lhos; isso acontece. Quando uma mulher faz aborto disse que não se importava se os seus pais não a
sofre hemorragias graves. Às vezes o útero é periu- amavam, porque Deus a quis como ser e ela amava



O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Concedo a palavra ao Pastor Manoel Fer
reira, Presidente da Associação Nacionai de Pasto
res do Brasil.

O SR. MANOEL FERREIRA - Exmo. Sr. Depu
tado Severino Cavalcanti, mui digno Presidente da
Mesa; demais membros da Mesa; Sras. Deputadas;
Srs. Deputados; senhoras e senhores presentes, es
tamos aqui com o propósito de trazer a nossa cola
boração.

A vida, um bem inalienável, não é "ropriedade
particular de ningUÉm. A vida pertence a Deus. E
nós seres humanos não temos o direito de tirar a
vida de quem quer que seja.

Nós sabemos da luta das mulheres pela inter
rupção da gravidez que coloca em risco a sua vida.
Com relação a isso, entendo que deve prevalecer o
direito daquele que está vivo; no caso, a mãe. A mãe
está viva, ela fala, eJa tem voz e, evidentemente, no
caso de escolha, deve-se prestigiar aquela que já
tem a palavra para se defender.

Mas, com relação ao estupro, acho que, por
mais privilegiado que seja o direito da mulher, ela
não tem o condão de pôr fim a uma vida, porque
essa vida pertence a quem a deu, pertence a Deus.
Portanto, a nossa palavra aqui é pela vida. Ninguém
tem o direito de tirar a vida. (Palmas.)

Mas queremos, já que há manifesta preocupa
ção por parte do Estado de regulamentar o tema, de
ver facilitada também a adoção, que só se imple
menta após uma complicação tremenda, uma buro
cracia terrível. Muitas pessoas que não tiveram o pri
vilégio, a alegria de ter um filho no lar, estão lutando
em busca de uma criança. Então, seria interessante,
já que há essa preocupação de regulamentar o abor
to, que também se facilitasse essa parte.

E nossa palavra sobre a questão do aborto é
esta: não se deve de maneira alguma tirar a vida,
mesmo nesses casos indesejáveis, porque a vida
oertence a Deus e somente a Ele cabe tirá-Ia.
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a vida, sentia-se feliz por estar vivendo, apesar de vida, como foi o exemplo da companheira que me
ter sido fruto de um estupro. E assim é. antecedeu.

A partir do momento da concepção, é Deus Não se trata de criar novos direitos, mas ape-
que coloca o carimbo, o seu amor por nós. Todos nas de regulamentar o que já está previsto há 57
têm o direito à vida, como aquela criança também o anos na legislação brasileira. (Palmas.)
tem. Obrigada. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- valcanti) - Quero informar à ilustríssima Sra. Liége
valcanti) - Concedo a palavra à ilustríssima Sra. Lié- Rocha que, lamentavelmente, se houve um equívo-
ge Rocha, Coordenadora-Geral da União Brasileira co na denominação da entidade que S.Sa. repre-
de Mulheres e da Rede Nacional Feminista de Saú- senta, a culpa é da Liderança do PCdoB, que a indi-
de e Sexualidade, que falará em defesa da regula- cou.
mentação.

A SRA. lIÉGE ROCHA - Cumprimento a
Mesa, as Sras. e os Srs. Deputados e os demais
presentes. Bom dia a todos. Faço uma retificação: é
Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Repro
dutivos.

A discriminação de gênero na sociedade brasi
leira é uma realidade; nem sempre o que está na lei
se expressa na vida. Convivemos com a exigência
do teste de gravidez e da laqueadura para o ingres
so das mulheres no mercado de trabalho. A creche,
direito universal da criança, nem sempre está pre
sente no nosso cotidiano. Em vez de garantir a ma
ternidade como função social, tenta-se penalizar as
mulheres com o impedimento da continuidade da li
cença-maternidade na nossa legislação, o que redu
ziria um ano na contagem do tempo de serviço para
a aposentadoria das mulheres com três gestações.

A violência está presente no cotidiano das mu
lheres, como é o caso da violência sexual e do assé
dio sexual, sendo que a violência sexual não está
apenas nas ruas, mas principalmente nos lares bra
sileiros. São crianças e adolescentes abusadas e es
tupradas pelos pais biológicos e padrastos. E agora,
mais uma vez querem penalizar as mulheres, impe
dindo-as de decidir se desejam ou não interromper
uma gravidez que é fruto de violência ou que põe em
risco sua própria vida.

O Brasil é um país multirracial, com diversidade
de crenças e religiões. Portanto, não é justo impor
uma visão e concepção única a uma sociedade plu
ral, pois corremos o risco de cercear a liberdade e
impedir o exercício da democracia.

Com a aprovação do Projeto de Lei nQ 20-A, de
1991, não queremos obrigar r:enhuma mulher a in
terromper a gravidez, seja por ser fruto de violência,
seja por colocar em risco a sua vida, mas apenas
dar a ela o direito inalienável e democrático de deci
dir. (Palmas.) Seja qual for a sua decisão, queremos
que ela tenha um atendimento digno na rede pública
de saúde, com segurança e sem riscos para a sua
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Esta é a nossa palavra e a nossa posição. Não se pode exigir de quem teve sua dignida-
(Palmas.)· de e sua integridade física violadas que não tenha

O SR. PRESIDENTE (DeputadO Severino Ca- esse direito - e isso a lei prevê como absolvição, o
valcanti) - Concedo a palavra à Ora. Maria Berenice que se chama inexigibilidade de outra conduta. Ou
Dias, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Es- seja, não se pode esperar que alguém carregue por
tado do Rio Grande do Sul. (Palmas.) longos nove meses o produto considerado quase de

A SRA. MARIA BERENICE DIAS _ Sr. Presi- um crime, simplesmente para depois entregar aque-
la criança ao Estado para que este desempenhe to-

dente, Deputado Severino Cavalcanti, obrigada por das as funções que lhe atribui o art. 227 da Carta
me permitir adentrar nesta Casa do Povo, verdadeiro Constitucional.
sacrário da democracia, para falar a respeito do di-

O que é indispensável fazer é garantir o direitoreito maior e primeiro do cidadão, evidentemente o
direito à vida. de escolha, a possibilidade de que alguém, de forma

livre, exerça a opção de fazê-lo. E, atualmente, no
Posto e consagrado na nossa Constituição, o Brasil, só quem tem condições de pagar clínicas par-

direito à vida tem desdobramentos outros; perpassa ticulares pode optar. E onde não existe liberdade
o campo do Direito e tem contornos na Medicina, na não existe democracia. Quem não tem condições de
Ética, na Antropologia, enfim, nas ciências sociais. pagar tem de se submeter, evidentemente, a proce-
Isso deságua necessariamente em questões de or- dimentos outros, dos quais sabemos nós todos as
dem política e religiosa. conseqüências.

O fato é que hoje estamos a tratar exclusiva- Para exercer um direito posto na lei, acaba
mente da constitucionalidade ou não do art. 128 do muitas vezes a mulher comprometendo a própria
Código Penal, já que está sendo buscada a efetivi- vida. E é nesta oportunidade que se deve questio-
dade da norma, ou seja, nos casos em que a lei per- nar, acho eu, onde fica o direito à vida, consagrado
mite a interrupção da gravidez, que ela se realize no na nossa Constituição. (Palmas.)
Sistema Único de Saúde. O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-

Essa garantia maior de vida posta na Constitui- valcanti) - Por motivos imperiosos, o Senador Odacir
ção, no seu art. 59, sempre foi decantada em todas Soares vai falar no lugar do Prof. Thomaz Antônio
as normas constitucionais - aliás, nas de todos os Cunha. Logo em seguida o chamarei à tribuna.
países do mundo desenvolvido. No entanto, tal fato Com a palavra o Senador Odacir S0ares. (Pal-
não impede que a lei preveja casos chamados exclu- mas.)
dentes de antijuridicidade, em que não considera cri- O SR. SENADOR ODACIR SOARES - Sr. Pre-
me e isenta de responsabilidade quem eventualmen- sidente, Sras. e Srs. Deputados que integram a
te atente contra a vida em determinadas circunstâ~- Mesa que preside os trabalhos, minhas senhoras e
cias. Assim, a legítima defesa e o estado de necessi- meus senhores, preliminarmente, gostaria de me
dade nunca foram questionados quanto à sua in- manifestar profundamente satisfeito em verificar, na
constitucionalidade. relação de chamada, membros da sociedade civil

O Código Penal efetivamente criminaliza o que aqui estão manifestando-se contrários à regula-
aborto. Data ele de 1940 e, mesmo naquela época, mentação e aqueles que se manifestam favoravel-
já previa duas excludentes de criminalidade, duas hi- mente à regulamentação do art. 128 do Código Pe-
póteses em que a lei considerava isenção de crime a nal, porque verifico que da relação dos que se mani-
interrupção da gravidez, quer quando houver perigo festam contrários constam representantes de dezes-
à vida, quer quando em decorrência de estupro. Não sete· sociedades civis organizadas e daqueles que
há como deixar de reconhecer que essas são mais se manifestam a favor da regulamentação constam
duas excludentes previstas de forma diferente, de apenas doze representantes de sociedades civis or-
forma apartada na lei, porque se a legítima defesa ganizadas, o que, de certa maneira, demonstra que
quem exerce é a própria pessoa, imediatamente a sociedade civil está contra a regulamentação do
após o ato, indispensável que o aborto seja pratica- art. 128.
do por um médico. Desejaria aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

E é isso que a lei atual busca preservar: o direi- putados, abordar rapidamente, na medida em que o
to e a liberdade de escolher, quer quem esteja com tempo me permite, apenas dois aspectos que consi-
a vida correndo risco, em legítima defesa, quer dero fundamentais do projeto que ora se discute. Em
quem tenha sido vítima de estupro. primeiro lugar, considero o projeto totalmente in-
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constitucio.J:l~I, totalmente ilegal, porque a Constitui- veremos que a população brasileira está envelhe-
ção Federal, no seu art. 52, considera o direito à vida cendo. E por que está envelhecendo? Porque as
como inviolável. O Código Penal Brasileiro de 1940, mulheres brasileiras estão esterilizadas. As mulhe-
redigido com base na Constituição de 1937, apesar res do Norte e do Nordeste estão esterilizadas. (Pal-
disso, considera o aborto um crime. (Palmas.) mas.)

No Código Penal de 1940 o aborto é um crime. Portanto, esse projeto, além de ilegal, inconsti-
Na Constituição de 1988 o direito à vida é um direito tucional, atenta contra a soberania do Brasil e está a
inalienável do ser humano, um direito inviolável, e serviço de nações estrangeiras, especificamente dos
constitui cláusula pétrea. Só nas condições expostas Estados Unidos. (Palmas.)
pelo art. 128 é que se poderia violar, atentar contra o O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
direito à vida, no caso do aborto. valcanti) _ Concedo a palavra ao limo. Dr. Thomaz

Exatamente, muitos consideram que o art. 128 Antônio Cunha Cardoso de Almeida, Diretor do Hos-
permite o aborto. Ao contrário, o Código Penal só pital Arthur Ribeiro de Saboya.
permite o aborto praticado por médico em caso de O SR. THOMAZ ANTONIO CUNHA CARDO-
gravidez provocada por estupro e quando o aborto é
o único meio de salvar a vida da gestante. Nesses SO PE ALMEIDA - Bom-dia! Com honra e satisfa-
casos verificados a posterlori, o crime não será pu- ção atendemos ao convite formulado pela Mesa, a
nido. Os pressupostos a serem verificados posterior- quem saudamos.
mente precisam ser provados em inquérito policial Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores
específico e levado ao exame do juiz, após a prática presentes, aqui estou na condição de diretor de um
do evento aborto, mesmo nos dois casos que acabei hospital público municipal da cidade de São Paulo
de me referir, nada diferente da despenalização do que há anos realiza, em cumprimento à lei, os proce-
crime de morte. Ouvi alguém falar em legítima defe- dimentos de interrupção de gravidez nos casos pre-
sa, mas esta só é verificada após a prática do crime. vistos no art. 128 do Código Penal. (Palmas. Apupos.)
Primeiro alguém mata; depois vai ao tribunal de- Sr. Presidente, peço a intervenção da Mesa no
monstrar que praticou aquele crime em legítima de- sentido de que nossa palavra seja garantida.

fesa. O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
É a mesma coisa do aborto previsto no Código valcanti) - Não será cerceada de maneira alguma.

Penal. Aquele que se considerar nas condições pre- Garantiremos a palavra a todos aqueles que dela
vistas no art. 128 fará o aborto, mas será subse- queiram fazer uso.
qüentemente verificado se esse aborto ocorreu na-
quelas condições, o que se chama de escusa abso- Com a palavra o Dr. Thomaz Antônio Cunha.
lutória; despenalizará, mas não descriminalizará. O SR. THOMAZ ANTONIO CUNHA CARDO-

O projeto em discussão, que autoriza o crime SO DE ALMEIDA - A cidadania da mulher paulista-
de aborto, violenta o Código Penal e a Constituição, na foi corajosamente garantida pelo Poder Executivo
porque previamente diz que todo aquele que de- Municipal, que normatizou, por meio de instrumento
monstre à rede pública de saúde, ao SUS _mediante infralegal, o acesso da mulher paulistana ao meio
boletim de ocorrência de delegacia -, preencher tais que é facultado à mulher que realiza, sim, a interrup-
requisitos já está previamente autorizado a praticar o ção da gravidez com o respaldo da legislação perti-
aborto naquela mulher. nente.

Este projeto violenta o Código Penal, que esta- Em São Paulo, em 120 casos de interrupção
belece clara e especificamente que o aborto é crime. de gravidez decorrente de estupro, lamentavelmente
E, mais do que isso, violenta também a Constituição constatamos que 50% dessa casuística incide sobre
Federal. crianças e adolescentes na faixa de doze a dezes-

Outro aspecto interessante nessa discussão é seis anos que, muitas vezes, são vitimadas no inte-
que esse projeto, como outros que estão em tramita- rior dos seus próprios lares.
ção no Congresso Nacional, especificamente na Câ- Aqui me reporto à fala da nobre Deputada Ce-
mara dos Deputados, não nasceu por acaso, está in- cília Passarelli, que trouxe a cena de um filme onde
tegrado a um processo de esterilização da mulher o coração do feto palpitava, quando de uma agres-
brasileira. A mulher brasileira vem sendo oficial, gra- são à sua mãe. Eu perguntaria: como palpita o cora-
dativa e evolutivamente esterilizada. Se nos ativer- ção de uma criança que vê a sua evolução interrom-
mos à leitura das revistas e dos jornais brasileiros, pida, que vê sua vida truncada por um estuprador,
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um criminoso, que lhe semei'a uma pseudovida em Hoje, 1 milhão e 500 mil mulheres brasileiras
seu ventre? ,(Palmas.) são submetidas a abortos clandestinos; destas, 250

É lamentável que professores titulares de Direi- mil vão aos hospitais. Lamentavelmente, perdemos
to e nossos legisladores utilizem de sua condição a vida de 25 mil mulheres, perdemos o direito à de-
para enviesar o ponto de vista da sociedade e da fesa da vida. (Palmas prolongadas.)
análise desta Casa legiferante. Bem sabemos que, O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
ao tentar retroceder ao exercício da cidadania femi- valcanti ) - Concedo a palavra ao limo. Or. Humberto
nina brasileira e da cidadania brasileira como um Vieira, Presidente da Associação Nacional Pró-Vida
todo, a PEC nll 25 visava a alterar o texto constitu- e Família. (Palmas.) S.Sa. falará contra a regula-
cional, introduzindo o conceito da defesa incondicio- mentação. (Palmas prolongadas.)
nal da vida desde a sua concepção, e não encontrou O SR. HUMBERTO VIEIRA - Exmo. Deputado
respaldo legislativo, sendo rechaçada. Severino Cavalcanti, que dirige os trabalhos desta

Portanto, querer impingir a idéia de que o atual Mesa neste momento; Sras. e Srs. Deputados; ilus-
texto constitucional derroga a previsão legal do art. tres convidados, ocuparei o tempo que me foi desti-
128 do Código Penal é, no mínimo, um equívoco, nado para tecer algumas considerações sobre os as-
uma lamentável falácia, a desviar o foco da impor- pectos políticos do aborto.
tante discussão que enceta o Projeto de Lei nll 20-A, Quando tratamos da legalização do aborto ou
de 1991, tentando dessa maneira condenar a mulher da criação de facilidades para sua realização, temos
à morte. Não se trata de ocupar os Parlamentares de levar em conta os interesses de organismos inter-
com uma medida regulamentadora que deveria fazer nacionais e de países de Primeiro Mundo, que inves-
parte da coragem do Executivo, urna vez que já te- tem bilhões de dólares no Terceiro ~Ürid6 para a re-
mos a legislação pertinente. O Executivo paulistano dução da população.
provou essa coragem, e a mulher paulistana exerce, Temos a última edição de um documento publi-
sim, a cidadania. Agora queremos ver esse acesso cado de dois em dois anos pelo Fundo de População
franqueado a todas as mulheres brasileiras. da ONU, no qual estão relacionados esses projetos

O Brasil não tem religião oficial. Não se trata de de população. Para o Brasil, nos últimos cinco anos,
discutir preceitos religiosos. Chamou-me muito a foram destinados 837 milhões de dólares. É muito
atenção uma carta que Frei Beto endereçou ao dinheiro, não há dúvida, mas por que isso? A partir
Papa em sua última visita ao Brasil. Ele dizia o se- do já conhecido Relatório Kissinger, que propunha a
guinte: MNos Evangelhos é proeminente a presença drástica redução da população do Terceiro Mundo,
d~ mulheres ao lado de Jesus: Maria de Nazaré, Ma- particularmente de treze países - entre eles está o
ria Madalena, Joana, Suzana, Maria, mãe de Cleo- Brasil -, estão, as diretrizes e recomendações para
fas, Salomé, mãe de Thiago e João, e várias ou- que isso acontecesse. Essa preocupação é resultan-
tras..: te do medo, do desequilíbrio demográfico e da es-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- cassez de matérias-primas para a indústria deste
valcanti) - O tempo de V.Exa. está esgotado, mas País ou do Primeiro Mundo.
lhe concederei mais um minuto para que possa con- Entre esses projetos, destaco os recursos des-
cluir seu pronunciamento. tinados para os grupos parlamentares da América

O SR. THOMAZ ANTÔNIO CUNHA CARDO- Latina e dos países que a compõe. São recursos
SO DE ALMEIDA - Onde estão as mulheres do gru- para o chamado GPI - Grupo Parlamentar Interame-
po do Papa? Como se chamam? Por que, tendo ricano - e para o Grupo Parlamentar de Estudo de
Deus criado homens e mulheres a sua semelhança, População e Desenvolvimento (GPEPD), no caso
são as mulheres impedidas de ter acesso ao sacer- desses países, inclusive o Brasil.
dócio, ao episcopado e ao papado? (Palmas prolon- Qual a finalidade desse grupo? Entre outras,
gadas.) consta do regulamento revisar as legislações nacio-

Por muitos tenho sido aconselhado a deixar de nais, a fim de considerar a possibilidade de despe-
me manifestar a respeito dessa questão, tendo em nalizar o aborto, tendo ,em vista o grande número
vista uma série de outros interesses, entre eles o que se realiza à margem da lei e a alta taxa de mor-
voto. O Parlamentar tem que ter a coragem de che- talidade resultante.
gar a suas bases e esclarecer a população sobre o Vejamos alguns dos recursos destinados espe-
exercício da cidadania, sobre o risco de vida da mu- cificamente à mudança dessa legislação. Isso ocorre
Iher. desde a Constituinte, quando algumas centenas de
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milhares de dólares foram destinados para esse base nesse serviço que gostaria de mostrar um pou-
Grupo Parlamentar de Estudo de População e Oe- co da nossa experiência e da realidade das mulhe-
senvolvimento no País, a fim de introduzir na Consti- res que nos procuram.
tuição artigos e matérias que possibilitass~m o con- Nesses três anos, atendemos cerca de 400
trole da população. mulheres vítimas de violência sexual, de todas as

Temos relacionados no documento, mais recen- formas possíveis. A idade média dessas mulheres é
temente, alguns desses recursos e projetos. Eles vêm de vinte anos. No entanto, 63% dessas mulheres
não só para apoio ao GPEPD, mas também ao seu são crianças e adolescentes que muitas vezes se
assessoramento; apoio ao Movimento de Direito Re- vêem grávidas em decorrência de um estupro; gok
produtivo das Mulheres, no sentido de defender uma são acometidas por algum trauma físico ou genital
política de mudança, com ênfase sobre a Lei <lo Abor- de gravidade bastante variável; 40% dessas crian-
to, prática e qualidade de cuidados de saúde reproduti- ças e adolescentes são vítimas de violência quando
va no Brasil, Chile e Peru - e são destinados 35 mil dó- ainda não haviam iniciado sua vida sexual, isto é, fo-
lares, mas é pouco - trabalho com grupos e pessoas ram vitimadas ainda em situação de virgindade; 62%
em projetos relacionados ao aborto. Doações foram dessas mulheres vítimas de violência tl:lrminam por,
feitas para agências no Zaire, Congo, Brasil etc. pelo menos, evoluir com uma doença sexualmente

Especificamente para o lobby pró-aborto no transmissível no decorrer do período de seu acom-
Congresso Nacional do Brasil, são destinados recur- panhamento em nosso serviço. Incluímos neste
sos a um projeto que toma disponíveis informações caso a infecção pelo víms HIV. Sessenta por cento
sobre iniciativas de textos de propostas legislativas, das no~sas mulheres têm escolaridade bastante re-
votação, perfil de Parlamentares, entre outras, como duzida, não chegaram a completar o 12 grau.
instrumento para promover mobilização social. A É sobre essas mulheres que gostaria de falar e
esse projeto são destinados 140 mil dólares, além deixar claros alguns pontos, que são fundamentais
de mais 300 mil dólares para um programa dirigido a para nosso serviço. Primeiro, dessas quatrocentas
formadores de política. mulheres, apenas cem, um quarto delas, viram-se

Vejam os senhores a que ponto chega a inter- envolvidas com uma gravidez; dessas cem mulhe-
venção de organismos internacionais no País para a res, apenas 58 interrupções de gestação foram fei-
mudança da legislação, que não é do interesse da tas e 42 não foram realizadas por diferentes motivos.
mulher, mas de programas intemacionais de contro- Metade dessas mulheres não puderam interromper a
le da população. Isso fica bem claro nesse docu- gravidez porque chegaram em idade gestacional
mento. (Palmas.) É importante que estejamos bem bastante adiantada ao nosso serviço. Chama-me a
informados para uma tomada de decisão. atenção que pequena parcela delas não pôde ter a

À luz dos fatos acima mencionados, sem dúvi- gestação interrompida, exatamente porque a violên-
da, no nosso entender, a mudança de nossa legisla- cia não havia sido corretamente averiguada e escla-
ção interessa, evidentemente, a esses projetos que recida ao serviço.
mencionei de controle da população do Terceiro Há alguns pontos que considero importante
Mundo, em que o Brasil está inserido. Muito obriga- deixar claros: primeiro, nosso serviço é absoluta-
do. (Palmas.) mente contra o aborto; não existe para promover o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- aborto e, sim,. atender essas mulheres, vítimas de
valcanti) - Com a palavra o limo. Dr. Jefferson Ore- violência. O mesmo tratamento dado às mulheres
zett Ferreira, Diretor da Divisão de Ginecologia Es- que procuram e optam pela interrupção é dado
pecial e Coordenador do Serviço de Atendimento às àquelas que desejam continuar com sua gestação e
Mulheres Vítimas de Violência Sexual. (Palmas.) levar a gravidez em frente. Essa é uma decisão das

O SR. JEFFERSON DREZETT FERREIRA - mulheres, e não do serviço de saúde. Apoiamos
Sr. Presidente e demais membros da Mesa, agracie- igualmente a opção dessas mulheres. (Palmas.)
ço pelo convite que nos foi feito para participar desta A questão mais importante, a meu ver, é que
discussão. Gostaria de deixar claro que represento não há uma divisão da sociedade com relaçAo a
um serviço - o Centro de Referência da Saúde da tudo isso. Toda a sociedade e todas a8 pesquisas
Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvi- apontam para o fato de que aproximadamente 80%
mento Infantil - que faz atendimentos em hospital pú- da nossa sociedade é a favor da interrupçlo no que
blico de São Paulo. Desde agosto de 1994 ele vem diz respeito aos casos de estupro e de risco de vida
procedendo às interrupções previstas em lei. É com materno. Isso é um fato. Infelizmente, não é essa a
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proporção de representação nesta Casa, neste mo- lógico. Sabemos que a ciência tem progredido,
mento. Acho que isso tem que ficar claro para todos. avançado bastante no prolongamento da vida, e sa-

Outra questão que acho fundamental é a do ar- bemos que as leis devem acompanhar a evolução
rependimento. Em nossos casos, não temos nenhu- da sociedade, devem ser capazes de manter no tex-
ma mulher arrependida de ter feito esse aborto e ne- to legal aquilo que a sociedade garantiu nas suas
nhuma com qualquer forma de seqüela. Elas são conquistas. E a defesa da vida, o direito à vida, tem
atendidas de forma humanizada, digna e tecnica- sido uma gránde conquista. Sabemos que a expec-
mente adequada às suas necessidade. Não há mu- tativa de vida no Brasil aumentou sensivelmente, e a
Iheres com seqüelas. lei veio exatamente fazer isso: garantir aquilo que a

Um dado importante: 60% dessas mulheres ví- ciência e o progresso têm conseguido para a huma-
timas de violência poderiam ter essa gestação evita- nidade. Ao se estabelecer a inviolabilidade da vida
da. O que nos surpreende é a incapacidade que te- no art. 52, isso quer dizer que aquela lei de 1940 já
mos de zelar por essas mulheres desde o primeiro caducou, que agora queremos a defesa da vida, sim,
momento da violência. Fazemos muito pouco por desde a sua concepção, exatamente acompanhando
elas nessa fase.l;ssas mulheres, infelizmente, estão a evolução. (Palmas.)
perdendo o direito de decidir sobre uma violência Vivemos hoje num mundo que se emociona
que gera um impacto muito grande em suas vidas. quando as imagens de televisão mostram um pin-
(Palmas.) güim que, por causa de desrespeito do homem, está

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- ameaçado de morte. As leis garantem que, se um ci-
valcanti) - Concedo a palavra ao Exmo. Sr. Deputa- dadão cortar uma árvore, é punido. Ora, e a vida não
do Estadual de Minas Gerais Miguel Martini, repre- vale mais do que uma árvore? Uma vida não vale
sentando a União das Assembléias Legislativas do mais do que um pingüim? (Palmas.) Vale, sim.
Brasil. (Palmas.) Fico pensando se aqueles que propõem um

O SR. MIGUEL MARTINI - Sr. Presidente, De- absurdo desses - que confio não será aprovado por
putado Severino Cavalcanti, demais membros da esta Casa - já se imaginaram dentro do útero da
Mesa, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores mãe. A ciência comprova que o feto reage às emo-
presentes, estou aqui como representante do povo ções, ao toque. Fico imaginando que, com a utiliza-
milleiro, um povo cristão, um povo católico, um povo ção de métodos que existem hoje para o aborto, se-
que respeita a moral e a ética e os valores absolutos ria o mesmo que colocar uma cidadã ou um cidadão
do Evangelho, mas também em nome da União Na- qualquer, em qualquer idade, dentro de um quarto,
cional dos Legislativos Estaduais, cuja preocupação de um cubículo, amarrado, e pouco a pouco se fos-
é zelar pela observância da lei. sem cortando pernas, braços, sendo ceifada aquela

O art. 52 da Constituição Federal, uma cláusula vida ali dentro, tentando se debater, mas sem opor-
pétrea, garante o direito à vida desde a concepção, o tunidade de se salvar. Fico pensando se aqueles
direito à inviolabilidade da vida. (Palmas.) Neste mo- que propõem um absurdo desses são capazes de
mento, quase ouço ecoar neste plenário as palavras transpor isso para o útero h~mano, porque é assim
do PresiLlente da Assembléia Nacional Constituinte, que acontece no ventre da mãe: a criança se deba-
Deputado Ulysses Guimarães, que, ao promulgar a tendo, gritando, sem ninguém para socorrê-Ia.
Carta Magna, disse: "Que modifiquem esta lei, que al- Sr. Presidente, quero deixar registrado neste
terem esta lei, mas descumpri-Ia, nunca!" (Palmas.) É momento que confiamos nos Parlamentares desta
isso que está sellUO proposto neste momento: o des- Casa. O povo brasileiro é cristão e diz lInão· ao abor-
cumprimento de uma lei votada nesta Casa. to, "não" ao descumprimento da Constituição, ·sim"

Se nós, Parlamentares, não cumprirmos nossas à vida. Jesus disse: "Eu vim para que todos tenham
leis, quem as cumprirá? Se não dermos o exemplo, vida e a tenham em abundância". Isso será mantido.
quem o dará? Nós, que fazemos as leis, devemos ser (Palmas.)
os primeiros a zelar por seu cumprimento e, neste mo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
mento, com este projeto de lei, o que se tenta é rasgar valcanti) - Concedo a palavra à lima. Dra. Denise
a Constituição em seu art. 52. (Palmas.) Motta Dau, representando a Ora. Margareth Arilha,

Está correto esse art. 52. Fico pensando, ao Diretora do Conselho Nacional de Saúde e da Co-
ver os abortistas de plantão tentando mudar essa lei, missão Intersetorial Saúde da Mulher. '
que, quando a Carta Magna de 1988 garantiu a in- A SRA. DENISE MOTTA DAU - Nobres Depu-
violabilidade da lei, estava dentro de um raciocínio tados e Deputadas, é em nome do Conselho Nacio-
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nal de Saúde que gostaria de citar a moção aprova- reito de Decidir e pela Central Única dos Trabalha-
da em reunião ordinária dos dias 5 e 6 deste mês: dores, viemos aqui informar a decisão do Conselho

O Plenário do Conselho Nacional de Nacional de Saúde.
Saúde, considerando que: Não poderia furtar-me a, em nome da Central

o Código Penal brasileiro estabelece Única dos Trabalhadores, a qual represento na Co-
desde 1940, no seu art. 128, que o aborto missão Intersetorial de Saúde da Mulher, defender o
praticado por médico não é punido quando a Projeto de Lei nQ 20-A, de 1991. A nossa Central,
gravidez for resultado de estupro ou quando desde o seu Congresso Nacional, em 1991, é favo-
a mulher encontra-se em risco de vida; . rável à legalização do aborto. Entendemos que as

a violência sexual contra meninas, ado- mulheres pobres têm de ter igualdade de oportunida-
lescentes e mulheres adultas é uma realidade des com relação às mulheres ricas e não podem pe-
incontestável e que a gravidez dela resultante rambular por hospitais nem se submeter a verdadei-
é uma segunda violência intolerável para a ros açougueiros, donos de clínicas clandestinas.
maioria das mulheres nessa situação; A sociedade não pode ser conivente com a ter-

os profissionais de saúde, ao atende- ceira atividade ilícita mais rentável no País, depois
rem mulheres grávidas em risco de vida, de- do tráfico de drogas e do jogo do bicho, que é o
vem buscar preservá-Ias, mesmo quando aborto clandestino. O Estado deve atender às traba-
para isto se faça necessário o aborto; Ihadoras e às mulheres pobres, que não têm condi-

as adolescentes elou mulheres adul- ções de pagar um aborto, mesmo depois de terem
tas, vítimas de estupro ou que correm risco sido vítimas de violência ou de estarem correndo ris-
de vida quando grávidas, não encontram co de vida.
serviços com equipes preparadas para aten- Nesse sentido, solicito aos nobres Deputados e
dê-Ias;(...) Deputadas que digam "sim" à vida e à saúde das

resolve manifestar-se junto aos Exmos. mulheres pobres do Brasil. (Palmas.)
Srs. Presidentes da Câmara dos Deputados O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
e do Senado Federal, bem como junto aos valcanti) - Concedo a palavra ao limo. Sr. Dr. José
Líderes partidários e integrantes das respec- Carlos Graça Wagner.
tivas bancadas nas duas Casas do Congres- O SR. JOSÉ CARLOS GRAÇA WAGNER - Sr.
so Nacional, expressando seu total apoio ao Presidente, Sras. e Srs. DePutados, senhoras e se-
PL N2 20/91. (Palmas.) nhoras, a questão que se discute aqui é clara: vida hu-

A decisão do Conselho Nacional de Saúde foi mana - vida humana, repito - versus direito de a mu-
ao encontro da discussão que historicamente os mo- lher usar o seu corpo como bem entende. Trata-se do
vimentos populares de saúde, os trabalhadores da uso do corpo pela eliminação de outro corpo.
saúde e os governos democráticos fazem, ou seja, Não é uma questão de moral sexual, mas de
de que o Sistema Único de Saúde prevê o acesso direito à vida. A gravidez não é um problema de saú-
universal e igualitário ao atendimento nos serviços de da mulher. Pelo contrário, a gravidez fortalece a
públicos. Nesse sentido, o Conselho Nacional de saúde da mulher. (Palmas.) No fundo, a manipula-
Saúde, referendando a decisão da Décima Plenária ção da mulher é uma questão política. Aproveitam-
Nacional de Saúde, realizada em setembro do ano se do sentimento de revolta delas contra injustiças
passado, vai ao encontro da vontade da população. sofridas durante séculos, inclusive o estupro, sem a

De acordo com uma pesquisa realizada pelo penalização devida, para que se consiga, no nosso
jornal O Estado de S.Paulo, 87% dos católicos mos- País, o controle da população brasileira, que é um
traram-se favoráveis ao aborto legal nos casos de objetivo estratégico das nações do Primeiro Mundo,
estupro permitidos em lei.,(Apupos em plenário.) nas quais, sem exceção, o crescimento populacional

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - está em queda ou é negativo. Esses países contro-
Há urna oradora na tribuna, a quem peço respeito. Iam a ONU, que estimula, por sua vez, inúmeras en-

A SRA. DENISE MOTTA DAU - E 98% desses tidades intema~ionais a serem favoráveis à esterili-
católicos mostraram-se favoráveis a que os serviços zação, ao aborto e à legalização da união entre ho-
públicos se responsabilizassem por esse atendimen- mossexuais, financiando as campanhas para legali-
to. Em respeito aos mais de 50.000 cartões organi- zação dessas medidas. (Palmas.)
zados e assinados por toda a sociedade civil, divul- É sabido que um dos fatores de poder geopolí-
gados pela rede feminista, pelas Católicas pelo Di- tico é a população. O Brasil tem território, tem rique-
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zas imensas, tem sol o ano inteiro, tem unidade lin
güísticá e cultural. Com uma população igual à dos
Estados Unidos e da Rússia, tomar-se-ia um novo
gigante mundial. Isso mete medo.

Mulher versus feto: na realidade, a verdadeira
batalha é mãe versus filho. Como poderão essas
mães reclamar, quando ficarem velhas, de que os
demais filhos pleiteiam ou querem usar eutanásia
em relação a elas? (Palmas.) Como poderão recla
mar se os filhos quiserem forçá-Ias ao suicídio assis
tido, como hoje se pratica nos Estados Unidos? Isso,
senhores, eu vi. Deverá ocorrer suicídio assistido
aqui, se não reagirmos já. (Palmas.)

Mas a questão é se a mulher pode ser a se
nhora da vida ou da morte do seu filho enquanto
feto. Podem os chamados direitos da mulher estar
acima da Constituição? O direito à vida e à igualda
de são invioláveis. O direito à vida do feto é inviola
velmente igual ao direito da vida da mãe. O direito à
vida do feto é superior ao chamado direito de a mu
lher estuprada rejeitar a gestação do feto, que não
tem sequer culpa dessa violência. (Palmas.) Não é o
feto um criminoso de guerra. Nesta guerra entre mãe
e filho, inventada por interesses escusos, inclusive
comerciais, não é o feto criminoso. Se há um crimi
noso de guerra, este é a mãe. (Palmas.)

É crime matar o prisioneiro depois da rendição.
Um feto apenas se acomoda no útero matemo,
como é seu direito natural. O direito de um ente con
cebido é de se alojar no útero da mãe. Ele não é um
invasor. Ele tem direito natural. Se recusam esse di
reito a ele, como não recusar o direito aos proprietá
rios de terra de matarem os invasores. Por que a
própria mãe mata seu filho? Porque invade o seu
útero? (Palmas.)

O desprezo à vida começa exatamente pelo des
prezo que a mãe dá à vida do filho. Hoje vivemos
essa violência contra a vida, porque começou, vai-se
prolongar e crescer com o aborto. É desejo social do
nazismo e do comunismo eliminar todos aqueles que
não estão de acordo com a cartilha dessas ideolo
gias. É desejo de poucos que tomam o poder destruir
milhões de vidas. Então, o desejo justifica trucidar fe
tos, destruir seres que pensam diferentemente?

Alguém disse aqui que o pensamento produz
Deus. Quero saber se o pensamento cria algum ser
biológico, alguma coisa material. (Palmas.) É Deus
quem cria o homem. (Palmas.) E o direito à vida é di
reito de Deus. (Palmas.) Só Deus tem o indelegável
poder sobre a vida. O Congresso Nacional não tem
delegação de Deus para tréltar sobre a vida. (Palmas.)

DOCUMENTO ENCAMINHADO À MESA
PELO ORADOR

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ADVOGADOS CON
TRAOABORTO

Exposição feita no Plenário da Câmara
de Deputados. Em Audiência Pública da Co
missão Geral sobre Aborto. Pelo Advogado
José Carlos Graça Wagner, Presidente da
Associação Nacional de Advogados contra o
Aborto.

Introdução

O debate até agora, nesta audiência, demons
tra que a questão central é: Vida humana versus di
reito da mulher ao uso do corpo.

Não é, portanto, como afirma a expositora que
falou em nome das Católicas pelo Direito de Decidir,
uma questão de moral sexual mas de direito à vida.
Nem, por outro lado, gravidez é contra à saúde da
mulher, como sustentam tantas ONGS que abri
gam a ideologia. feminista. Pelo contrário, a gravi
dez é um fator favorável à saúde da mulher depois
dessa introdução, vale a pena abordar a questão
de fundo que envolve o esforço de legalização in
direta, do aborto, que passa a ser de utilização ili
mitada praticamente com a norma que o permite,
mediante mero Boletim de Ocorrência, em repartição
policial. O art. 128 do C.P., entra nisso apenas como
pretexto para, através do Boletim de· Ocorrência,
abrir as portas ao aborto, bastando que se trate de
gravidez indesejada.

A verdadeira questão de fundo é de nature
za política

A questão política, de amplitude intemacional,
aproveita o sentimento de revolta das mulheres pe
las violências sofridas, inclusive por estupros, duran
te séculos, para promover o controle numérico da
população brasileira que é um objetivo estratégico
das nações do Primeiro Mundo, nas quais, sem ex
ceção o crescimento populacional está em profunda
queda ou é negativo. Temem um Brasil com popula
ção crescente. Estes países, por sua vez, controlam
a ONU, que estimula inúmeras entidades intemacio
nais favoráveis à esterilização, ao aborto e a promo
ção da união entre homossexuais, e que, por sua
vez, financiam as campanhas para a legalização
dessas medidas.

O poder geopolítico no mundo
É sabido que um dos fatores de poder geopolí

tico é o populacional. Não ~ o caso da China? O
Brasil tem território imenso, tem riquezas enormes,
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tem Solo ano inteiro, tem unidade lingüística e cultu- rídicos ou meramente humanos. Viola o direito de
ral. Com uma população igual a dos Estados Unidos defesa, viola a norma de que a punição não pode ul-
e Rússia, tomar-se-ia um novo gigante mundial. trapassar a pessoa que pratica o delito, impõe pena

Mulher versus Feto. Mãe versus Filho. de morte, inexistente no direito brasileiro etc., etc.
É preciso dar nome aos bois. Mais do que uma A "invasão" do útero materno

luta da mulher contra o feto, é uma luta da mãe con- Tem a mulher o direito de matar o pretenso "in-
tra o filho. vasor" do seu útero? Entender que violência menor

Como reclamar, quando essas mães forem ve- (que afeta, ainda que profundamente, como ninguém
lhas, que os demais filhos fiquem contra ela e sejam pode negar, o profundo valor da maternidade con-
a favor da eutanásia ou do chamado "suicídio assis- sentida pela livre união com um homem, na busca
tido", como ocorre nos Estados Unidos? O que eu vi comum da felicidade duradoura, de que é capaz o
lá, chegará aqui, se não dermos um basta, agora, a verdadeiro amor humano, marcando a vida de forma
essas medidas contra a vida humana. irrecuperável) permite a violência maior de destruir a

Outra questão é: pode a mulher, por um femi- vida do feto, que, além de não eliminar as conse-
nismo que esquece o humanismo, ser senhora da qüências da violência sofrida, acrescenta um novo
vida e da morte de seu filho, enquanto feto? drama de consciência na vítima de estupro e agora

A mulher acima da lei Magna? também do aborto, com marcas também irrecuperá-
Podem os chamados "direitos da mulher" estar veis, por tê-lo praticado contra um ser inocente, fruto

do próprio sangue, e admitir, pela absoluta igualdade
acima da Constituição? essencial do momento em que os proprietários te-

O direito à vida é inviolável. O direito à igualda- nham o direito de matar os invasores da terra ou de
de é inviolável. qualquer outra invasão. Sejam os invasores sem ter-

O direito à vida do feto é inviolavelmente igual ra ou sem teto. O feto, mais do que isso, pelo aborto,
ao direito de vida da mãe. passa a ser ·sem vida". É o "excluídoll por excelên-

O direito à vida do feto é superior ao chamado cia. Excluído de absolutamente tudo.
"direito da mulher estuprada de rejeitar a gestação A origem da violência que assusta o mundo.
do feto, que não tem sequer culpa da violência. A
noção, falsamente ideológica, de que o feto repre- O desprezo à vida em grau universal, como

ocorre hoje, tem no aborto uma de suas fontes mas
senta uma continuidade da agressão sofrida pela fortes. É, além disso, uma violação de extinto da ma-
mulher, não leva em conta que o feto em nada con-
tribuiu para o evento, além de sofrer pena de morte, ternidade. O estuprador é um violador do direito à Ii-
quando se, pela lei, fosse cúmplice da agressão teria vre maternidade, mas a violada nesse direito a fere
pena menor do que o agressor principal. A invoca- mais profundamente, quando recusa um ser que tem
ção de teólogos e teólogos independentes, feita pe- o seu próprio sangue, impedindo-o de manifestar o
las "Católicas" pelo Direito de Decidir, esquece que próprio amor humano.
pela doutrina católica, na fecundação, Deus intervém . Os regimes nazista e comunista também tive-
dando ao feto, no ato, a alma humana. Mas, a ques- ram "bons" pretextos de falsa preocupação social,
tão que antecede a religiosa é de direito natural - para matar milhões de pessoas, conforme revelação
ecológico - à vida. . de "O Estado de São Paulo" de domingo. Se a mãe

O feto é criminoso de guerra? pode eliminar o filho, por ser indesejável, os regimes
totalitários podem invocar, como fazem o morticínio

Não é o feto criminoso de guerra, nesta guerra de seus adversários, por serem também indesejá-
entre mãe e filho, inventada por interesses, inclusive veis e perniciosos para a "saúde social", na visão
comerciais (o lucro das clínicas nos Estados Unidos desses regimes dogmáticos.
é de aguçar a ganância de muitos). É crime de guer-
ra matar o prisioneiro depois da rendição. E no abor- O começo da vida. O verdadeiro nome do
to, em que o feto apenas busca abrigo no útero ma- aborto é assassinato.
temo, Lugar a Que Tem Direito Pela Própria Nature- A vida começa com a fecundação. A célula que
za Das Coisas, Pela Ecologia Humana, não é crime dela decorre é já um ser humano, com possibilidade
de guerra da mãe? O aborto, em virtude de estupro, de determinar pai e mãe pelo DNA. Não é DNA de
por mais penoso que seja para a estuprada, viola to- "macacoll

• Só falta alimentação para completar sua
das as leis penais e todos os direitos da pessoa hu- formação corporal, de acordo com o código genéti-
mana. É o "non sense" mais absoluto em termos ju- co determinado na fecundação, sem que ocorra,
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após ela qualquer novo fenÔmeno biológico, para
que o feto venha à luz do dia.

Trata-se, portanto, de eliminação de vida hu
mana, que tem, um nome: assassinato.

Inviolabilidade da igualdade. A Constituição
não dispõe, com essa norma, a igualdade social,
mas à igualdade fundamental de segurança jurí
dica para todos os seres humanos.

A inviolabilidade da igualdade não é social. É
jurídica. Não se trata de permitir as mulheres pobres
de fazer aborto. Trata-se de impedir as mulheres ri
cas de abortar, de ficarem impunes. O mal do ~stu

pro não justifica o mal do aborto, nem para ricos
nem para pobres. O estupro de crianças não justifica
a morte do feto, mas uma atuação da sociedade a
favor da violentada, que também deve se compro
meter com a punição do estuprador, pelo imenso
dano causado, não apenas ao corpo mas à totalida
de do ser da mesma, pOI' todo o curso da vida, tal
como ocorre com outros dramas humanos, que en
volvem o íntimo das pessoas. Deve também a socie
dade se comprometer com o sustento do novo ser
proveniente da violência sexual.

Não existe aborto legal.

O art. 128 não estabelece o aborto legal. Afir
mar isso tem um nome: mentira deliberada ou igno
rância da matéria.

Permite a norma penal apenas que no proces
so institucional em virtude de um aborto, o juiz, verifi
cando a ocorrência desse crime, despenaliza se as
sim entender pelos elementos constantes do proces
so os que dele participaram. Isto não é autorização
prévia de aborto, nem aqui nem em qualquer outro
lugar. É apenas exclusão da pena, após a prática do
crime. Não descriminaliza. Apenas despenaliza.
Como também nenhum juiz dará liminar para que se
exerça a legítima defesa da vida, preventivamente.

Substituir o inquérito policial pelo mero boletim
de ocorrência é generalizar o aborto, até mesmo de
mulheres casadas, sem que apareça o criminoso,
por conveniência da pretensa vítima. Se a mulher ti
ver menos de 14 anos, a presunção de violência já
permitiria, por si só, o aborto. É fácil prever que vai
aumentar a ·procura" de meninas de menos de 14
anos, pois não haverá sequer inquérito. Vai ser, tam
bém, o paraíso dos estupradores que passam a ficar
impunes, enquanto o feto perde a vida, pois é sem
pre preferível não apontar o criminoso, alegando não
conhecer o autor. E o Boletim de Ocorrência será o
paraíso das fraudes para obter o aborto sem qual
quer limite. Será o paraíso das clínicas especializa-

das, pois as ricas vão usar certamente do novo ·sis
tema".

A mentira do aborto legal
Além disso, o art. 128, de 57 anos de idade, foi

elaborado no Código Penal da ditadura do Estado
Novo, sob a égide da Constituição de 37, que não
protegia o direito à vida, ao contrário da Constituição
atual. Nem protegia o direito à inviolabilidade da
igualdade, que exclui a possibilidade de preferir uma
vida em detrimento de outra. Assim, o art. 128 é,
hoje, inconstitucional, em face da inviolabilidade da
'lida e da igualdade. Não pode ser regulamentado. O
que é inconstitucional não existe e não se regula
menta o que não existe na ordem jurídica.

O aborto da vida eterna
A questão não é religiosa, embora aqueles que

acreditam que o homem é criatura de Deus, ao apro
var o ~borto, aprovam também o aborto da própria
vida eterna, pois para os cristãos só Deus tem poder
sobre a vida das criaturas. É o único .senh.~r da vida
e da morte. Este poder é indelegável" Nem o Con
gresso Nacional pode invadir o direito dê Deus para
dispor sobre a vida humana. O Congresso Nacional
não tem delegação da lei natural para dispor sobre a
vida, ainda que possa, diante de valores da mesma
natureza, admitir que possa ocorrer, como na legíti
ma defesa, após devidamente comprovada, sem ex
cesso de quem se defende, a não-aplicação da
pena. Não se afronta a vida quando se a defende
contra quem quer eliminá-Ia, tanto em relação à pró
pria vida como a de terceiros. Se o feto pudesse
exercer a legítima defesa, poderia matar a mãe que
quisesse abortá-lo e não poderia ser punido.

Comproml~so de leigos
Por isso, assumimos um compromisso como

ser humano, como cidadão, como cristão e como
brasileiro, levando em conta apenas o direito natural
e a moral natural, sem invocar, para tanto, crença re
ligiosa, qualquer que seja formar um movimento na
cional contra a eleição de abortistas, para quaisquer
níveis de governo, Executivo ou Legislativo, porque
desrespeitam os mais elementares dos direitos, o di
reito da aventura de viver de seres já concebidos, e
de que possam exercer o livre arbítrio para utilizar
seus dons e talentos, com plena liberdade, para o
bem ou para o mal.

A carnificina do aborto é mais hedionda do
que as violências de qualquer campo de concen
tração que já tenha existido.

Qualquer um que queira informar, saberá da
extrema crueldade que cerca os abortos aqui e nos



o Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é Ocupada pelo Sr. Benedito Domingos, § 29

do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Benedito Do
mingos) - Tem V.Exa. a palavra.
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demais países. Muitas vezes degolam os fetos com A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
a mesma frieza dos fundamentalistas argelinos, nas Presidente, exatamente no momento dos aplausos,
matanças de crianças, como noticiado constante- quero fazer uma solicitação à Mesa para que todos
mente. Qualquer médico pode testemunhar... queren- tenham o direito democrático de falar sem serem
do, o que ocorre nas clínicas de aborto, cujo verda- agredidos pelo Plenário com gestos, cartaze~ e
çieiro nome deveria ser matadouro de animais huma- vaias. O direito de falar é de todos. Os que concor-
nos não-nascidos por pretensos seres humanos já dam que se manifestem a favor, mas não agridam
nascidos e muitas vezes possuidores de diplomas aqueles convidados da sociedade civil que têm o di-
que os obrigam, moralmente, a defender a vida. O reito de se manifestarem a favor ou contra.
que acontece nas clínicas de aborto e o número das Neste momento a intolerância não é correta. A
vítimas é, sem qualquer dúvida, representado do Mesa tem de garantir o respeito aos expositores e o
maior dos crimes contra a humanidade, desde o sur- direito de quem está na tribuna defendendo qualquer
gimento do homem sobre a terra. E, muitas vezes posição.
em troca de míseros reais e da compra de boletins Agradeço à Presidência. (Palmas.)
de ocorrência e laudos médicos fo~ados no pior dos O SR. PRESIDENTE (Deputado Benedito Do-
comércios surgidos sobre a face da terra. mingos) - A Mesa acata a sugestão de V.Exa. e soli-

Não é novela nem sentimentalismo. É o triste cita ao Plenário que deixe as manifestações para o
resultado da busca desenfreada de conveniências e encerramento das palavr~s do orador, a fim de que
de ideologias que invocam valores reais para obte- possamos ouvir a todos democraticamente.
rem resultados de distorção desses mesmos valo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Benedito 00-
res. A dor profunda da situação do corpo da mulher mingos) - Concedo a palavra ao limo. Sr. Edmundo
contra a própria vontade, por mais compreensível Chad Baracat, que falará a favor do Projeto de Lei n2

que seja, não pode ser manipulada nem por interes- 20-A, de 1991, que trata da regulamentação de ca-
ses estratégicos de outras nações, nem por interes- sos de aborto. S.Sa. disporá de cinco minutos.
ses comerciais dos que terão seu faturamento au- O SR. EDMUNDO CHAD BARACAT - Bom-
mentado pelas facilidades ·'egais· para ampliar suas dia! Exmo. Sr. Presidente da Mesa, Exmos. Srs.
clínicas particulares, ao lado dos serviços de saúde Deputados, senhoras e senhores, estou aqui rep-
da rede pública, qu~ também terão, de um lado, resentando a Federação Brasiléira das Socieda-
quem disso se aproveite e, de outro, a imposição da des de Ginecologia e Obstetrícia, da qual sou Pre-
violação da consciência de médicos leais à sua mis- sidente.
são de sempre. Ou se imagina que as ricas não se- Nossa entidade defende, sim, a regulamenta-
rão estimuladas pelas novas facilidades propiciadas ção do atendimento da interrupção legal da gestação
pelo Boletim de Ocorrência Policial? E que as usuá- na rede SUS em casos específicos já previstos pelo
rias da rede pública não terão de ·gratificar' os servi- Código Penal brasileiro, de dezembro de 1940, em
ços de muitos de seus integrantes? Isto sempre seu art. 128. Neste artigo não se pune o médico pela
existiu, em outros casos de saúde, mas no caso de interrupção da gestação, quando não há outro meio
aborto, pela própria natureza da intervenção, será para salvar a vida da gestante, isto é, para proteger,
multiplicada a prática das gratificações sem que as resguardar a vida da mulher. Isto ocorre em casos
usuárias tenham maior condição ou interesse de se graves que colocam em risco a vida durante a gravi-
queixar. dez, como, por exemplo, em situações de cardiopa-

Senhores Deputados, não violentem a Nação. tias graves, malformações cardíacas, diabete com
José Carlos Graça Wagner, Presidente. retinopatia ou nefropatia acentuada e neumopatias

restritivas com insuficiência respiratória irreversível,
insuficiência renal crônica, dentre outros. A taxa de
mortalidade materna, nessa eventualidade, é extre
mamente elevada.

Já nos casos de estupro, além da violência e
da agressão contra a cidadania, a gravidez é, sem
dúvida, a conseqüência mais dramática, quer pela
desestruturação psíquica que acarreta em suas víti
mas, quer pela desagregação familiar que provoca,
já que 50% dos casos ocorrem com crianças ou
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adolescentes jovens, que terão de arcar, em geral, verdade. Aí, um velho chinês, no fundo da platéia,
sozinhas, com o pesado ônus da gravidez e do par- levantou o braço e disse: "Desculpe-me, senhor,
to. Além disso, o estupro violenta profundamente o mas quero lembrar que existem três verdades: a
respeito aos direitos reprodutivos da mulher. Portan- sua, a minha e a verdade verdadeira, que é a tercei-
to, a gravidez que advém do estupro representa uma ra verdade".
gravidez, sob todos os aspectos, não planejada e Assim, aqui nesta platéia, poderíamos falar so-
não desejada. Assim, a maioria das mulheres, nessa bre a verdade do feto, que, se pudesse falar, se ti-
horrível situação, optará pela imediata interrupção vesse voz, diria que quer viver. Falarei em nome
da gestação, por não criarem nenhum vínculo afetivo deste pequenino ser, completamente indefeso no
com essa gravidez. Não lhes sendo possível, desse útero de sua mãe. Sim, ele diria: "Deixe-me nascer,
modo, o atendimento gratuito e seguro em unidades não importa que minha mãe seja pobre ou rica, bran-
hospitalares referenciadas, tentarão, sem dúvida, o ca ou preta, que meu pai esteja presente ou ausen-
auto-aborto e, por fim, a clandestinidade, aume,tan- te. Sei que darei a ela muitas alegrias quando come-
do, dessa maneira, as taxas de complicações induzi- çar a sorrir, a fazer minhas gracinhas, a engatinhar,
das pelo aborto-provocado como: infecção, perfura- a andar, quando ela começar a depositar em mim
ção uterina com. hemorragia intensa, septicemia e, suas esperanças e alegrias, quando ela, não tendo
quando sobrevivem, infertilidade. Além dessas com- mais condições de trabalhar, encontrar em mim o
plicações, o aborto constitui a terceira causa de mor- seu amparo e seu refúgio".
talidade materna. Deixo então aos presentes, que são pais e que

Portanto, nossa entidade crê que a regulamen- são mães, a imaginação fluir e pensar essa pessoa,
tação do atendimento gratuito, em casos de interrup- essa criança crescendo, rindo, brincando, dando tra-
ção de gestação prevista em lei, é uma necessidade balho ou não, dando alegrias ou não. Todos já tive-
moral e social, além de se constituir em um direito à mos contato com uma criança. Esse feto poderia ser
cidadania da mulher brasileira e indubitavelmente Beethoven.
um dever do Estado. (Palmas.) A história de Beethoven, contada por um pro-

a Sr. Benedito Domingos, § 2Jl do arti- fessor a seus alunos, é a seguinte: o marido sofre de
go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira sífilis, a mulher, de tuberculose. Seu primeiro filho
da presidênciam, que é ocupada pelo Sr. nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu
Severino Cavalcanti, 2Jl Vice-Presidente. surdo, e o quarto é tuberculoso. Ele está pensando

seriamente em abortar a quinta gravidez. Que cami-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- nho o aconselhariam a tomar? Com base nos fatos

valcanti) - Concedo a palavra à lima. Sra. Marília apresentados, a maioria dos alunos concordou que o
Largura, representante da Ora. Silmara Chenelato, aborto seria a melhor alternativa.
Professora da Faculdade de Direito da Universidade O professor, então, disse: "Se vocês disseram.
de São Paulo. (Palmas.) "sim" à idéia do aborto, acabaram de matar o grande

A SRA. MARrLlA LARGURA - Sr. Presidente, compositor Beethoven". (Palmas.)
Sras. e Srs. Deputados, prezados convidados, antes Terminando, gostaria de lembrar, porque ouço
de mais nada, gostaria de agradecer aos organiza- muito falar em direitos da mulher, os direitos do ho-
dores deste evento a oportunidade que me deram de mam. E o homem? Ninguém fala do homem! Ninguém
expor meu pensamento. fala do pai! O pai não tem direito? Não são duas pes-

Moro em São Paulo, de onde vim especialmen- soas? (Palmas.) Estou aqui para lembrar não só o feto,
te para este encontro. Sou enfermeira parteira e, du- mas também o pai. O pai é colaborador na vida, no
rante trinta e oito anos, trabalhei com mulheres grá- nascimento dessa criança e merece todo respeito.
vidas. Em minha vida, já assisti a mais de cinco mil Então, vou terminar com as palavras do Papa
partos e cuidei de número igual de recém-nascidos. João Paulo li, que diz: .
Sou também Vice-Presidente da Ação Familiar do
Brasil. Crime abominável o aborto, vergonha

para a humanidade. Não condene os conce-
Gostaria de lhes dar um simples e humilde tes- bidos à mais injusta das execuções. O Se-

temunho da verdade. A respeito da verdade, existe a nhor abomina quem derrama o sangue dos
história de um conferencista que falava em uma de- inocentes.
terminada cidade chinesa. Começou a palestra di-
zendo que tinha vindo, como eu, para falar sobre a Amém. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Ca- Diz a comunidade religiosa que está em jogo o
valcanti) - Concedo a palavra ao Dr. Júlio Meireles; direito intangível e sagrado da vida~ Realmente, está
Secretário-Geral do Conselho Federal de Medicina, em jogo, sim, o direito sagrado e intangível da vida,
que falará a favor da regulamentação. como preceitua a população religiosa aqui presente,

O SR. JÚLIO MEIRELES - Exmo. Sr. Deputa- na qual me incluo, mas o direito da vida da mãe, a
do Severino Cavalcanti, Presidente da Mesa, Srs. vida maior em desfavor da vida menor, em desfavor
Deputados, senhoras e senhores, represento o Con- de um agregado de células que ainda não adquiriu
selho Federal de Medicina e quero, em nome da ins- consistência, segundo São Tomás de Aquino, filóso-
tituição, agradecer a oportunidade de manifestar um fo pilar do Cristianismo.
ponto de vista que deve ser considerado, a conver- Quero deixar claro que o Conselho Federal de
gência de 220 mil profissionais da Medicina, que Medicina considera isso não uma questão religiosa,
concorrem diretamente para a execução dos servi- não uma questão moral, mas política, uma questão
ços que envolvem o presente assunto. de construção de direito do cidadão de assegurar ao

Em primeiro lugar, quero recompor o centro conjunto da sociedade, independentemente de ser
desta discussão. Parece que está havendo uma religiosa ou não, de ser cristã ou não - e esse é um
confusão, talvez deliberada, do Plenário, no sentido direito inerente à sociedade deste País, que está ins-
de transferir o centro da discussão para a questão crito na Carta Magna -, o direito de fazer cumprir a
do direito ou não ao aborto. Lamento informar que sua vontade e, mais, de alcançar um direito que está
esta discussão está desatualizada, intempestiva. A inscrito na lei, sob pena de V.Exas. tomarem esse
discussão poderia ter ocorrido há 47 anos, quando o direito legal uma hipocrisia, um direito virtual, inexe-
Código Penal estabeleceu que não se punia a práti- qüível, uma graça inalcançada.
ca do aborto em duas circunstâncias perfeitamente Quero apenas lembrar à comunidade religiosa
plausíveis, humanitárias. (Palmas.) que, se ela considera isso um crime e se esse abor

to é tão odioso, deve ser o mesmo cometido pela
Então, esta discussão é extemporânea ou está Igreja quando exorciza o demônio, através do batis-

sendo usada como um artifício para sensibilizar, mo e da comunhão. Ela simplesmente aborta o de-
para emocionar este Plenário e conduzi-lo à defesa mônio da consciência cristã. É um ato de aborto.
intransigente da vida, mas de maneira irracional, (Palmas.)
cega, obstinada, que não lembra até a população O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
católica, a quem tanto prezo e respeito. Lembra valcanti) _Concedo a palavra ao Revrno. Sr. Padre
mais, talvez, aquela .exaltação, aquela sublevação Luiz Carlos Lodi da Cruz, representando o Vereador
emocional das igrejas universais que se batem com lram Saraiva Júnior, da Câmara Municipal de Goiâ-
o fanatismo irracional e pungente. nia. (Palmas.)

Gostaria que este Plenário recobrasse a luci- O SR. LUIZ CARLOS LODI DA CRUZ - Ex-
dez, a serenidade, entendesse que não estamos dis- mos. Srs. Parlamentares, queridos cidadãos, entre
cutindo o direito de aborto. Estamos discutindo o di- os vários projetos pró-aborto em tramitação nesta
reito de acesso à lei, o direito que têm as populaçõ- Câmara Federal, quero concentrar a atenção sobre
es excluídas, as mulheres que foram violadas em o mais perigoso de todos eles, o Projeto de Lei nl!
seu corpo, em sua vontade, em seu sentimento cris- 20-A, de 1991, que legaliza o aborto em caso de es-
tão, para carregar no ventre um filho que não lhes tupro e de risco de vida para a gestante e obriga o
pertence, um filho indesejável, que não é fruto do Sistema Único de Saúde a praticá-lo com o dinheiro
amor, é fruto do ódio, é fruto da violência. (Palmas.) dos nossos impostos.

Não sei como a comunidade religiosa, aqui O que mais me repugna neste projeto é a sua
presente, bate-se de manejra tâo frenética em desfa- hipocrisia. Seus autores insistem em dizer que tal
vor de uma regulamentação que visa garantir um di- projeto não legaliza o aborto, mas simplesmente re-
reito social tão elementar de uma comunidade católi- gulamenta o aborto, entre aspas, "legal" ou ·previsto
ca, pobre, excluída, desfavorecida, que não conse- em lei". Segundo eles, o direito de matar um inocen-
gue, no púlpito, realizar seus desejos, mas que pro- te já existe desde 1940, quando o Código Penal foi
cura, batendo à porta dos hospitais públicos, garan- promulg3do. E existe, dizem eles, em dois casos: I -
tia de que a sua vontade seja afinal respeitada, já quando não há outro meio, que não o aborto, de sal-
que o estuprador não teve tempo de respeitá-Ia, não var a vida da gestante; 11 - quando a gravidez resulta
teve dignidade para respeitá-Ia. de estupro.
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Para sustentar sua tese, julgam suficiente mos- nar, cardiopatias, vômitos incoercíveis, hipertensão
trar o que está escrito no art. 128 do Código Penal: arterial e perturbações mentais, entre outras.
"Não se pune o aborto praticado por médico...., etc. Tal aborto, chamado terapêutico, foi duramente
Porém, qualquer pessoa que leia coni atenção o criticado pelo médico legal Costa Júnior, em uma
art.128 do Código Penal verá que lá não está escrito aula inaugural na USP que ficou célebre. Por que
que o aborto em tais casos é permitido, nem que é ainda o aborto terapêutico? - perguntava Costa Jú-
Ircito. Não está escrito sequer que não constitui cri- nior, em 1965. Apresentando numerosas estatísticas
me. O que a lei diz, apenas, é que tal crime, em tais feitas em gestantes enfermas na década de 50, o
circunstâncias, não se pune. professor demonstrava que em nenhum caso o

Ora, confundir "não se pune" com "é permitido" aborto era necessário - nem sequer útil - para salvar
é uma barbaridade jurídica. Há vários fatos que não a vida da gestante. Os grupos de gestantes submeti-
se punem, embora sejam ilícitos. Uma criança de das ao chamado aborto terapêutico tiveram maior ín-
sete anos que mate um adulto com tiros de revólver dice de óbitos e de agravamentos que as outras que
não é punida. Mas ninguém pensa em dizer que tal levaram a gravidez adiante.
ato, por não ser punido, é permitido. Será que é isso que pretendem os autores do

De modo análogo, o filho que furta dos pais Projeto de Lei n2 20-A, de 1991? Matar a criança e
não é punido, diz o art. 181 do Código Penal. O agravar o estado da gestante enferma? Ou será que
mesmo artigo assegura que não se pune a fraude ou pretendem ocultar seus propósitos homicidas atrás
o estelionato praticado contra o marido ou contra a de falsos argumentos médicos?
mulher. É claro que tais crimes - o furto, a fraude, o "Demonstrem, pois, os legisladores coragem
estelionato - continuam sendo crimes, ainda que pra- suficiente para fundamentar seus verdadeiros moti-
ticados entre pessoas da mesma família. No entan- vos, e não envolvam a Medicina no protecionismo ao
to, tais crimes não se punem por razões de política crime desejado". Essa' frase não é minha, mas de
criminal. Costa Júnior, embora conserve toda a sua atualida-

Espero que nenhum legislador de bom senso de e pareça ter sido escrita para os autores do proje-
chame tais furtos praticados entre parentes de "fur- to abortista em questão.
tos legais" ou "furtos previstos em lei". Faço votos de E para que legalizar o aborto em casos de es-
que nenhum chegue ao cúmulo de dizer que é um tupro? Trata-se do cúmulo da injustiça punir com a
"direito" dos filhos furtar dos pais e que o Estado de- morte inocente num país em que não há pena de
veria "regulamentar" o exercício de tal direito. Seria morte sequer para o estuprador! Para que matar a
ridículo, é claro, um projeto de lei que pretendesse criança? Para aliviar o sofrimento da mãe? O aborto
obrigar as escolas públicas a ensinar aos alunos a não cura o estupro nem sequer alivia o sofrimento
maneira mais .eficiente e segura de surrupiar coisas da mulher estuprada. Ao contrário, acrescenta-lhe
dos pais, a pretexto de que tal furto seria legal. um trauma imensamente maior: a dor de ter matado

Porém, não é menos ridícula a pretensão do um inocente.
Projeto de Lei nR 20-A, de 1991, que pretende obri- Se os Deputados aqui presentes duvidarem do
gar os hospitais a praticar o crime do aborto, sob a que estou falando, perguntem a estas mulheres, que
alegação de que em dois casos ele não se pune. fiz questão de trazer a este Plenário, todas elas víti-
Ora, crime não se regulamenta. Crime se proíbe. E mas de estupro e todas elas unânimes em dizer: "Se
ponto final. tivesse abortado, estaria morrendo de remorsos".

No Brasil, o aborto é ilegal, mesmo em caso de Maria Aparecida, 48 anos, violentada em 1975.
estupro, mesmo em caso de risco de vida para a Seu filho, Renato, está aqui, agora cursa a universi-
gestante. Tomar legal um fato que é ilegal tem um dade. Aqui está a fotografia dele. (Palmas prolonga-
nome na língua portuguesa. Chama-se "legalizar". É das.)
exatamente isso o que pretende o projeto. Legal,izar Carlinda José da Silva Flávio, 45 anos, violen-
o aborto nos dois casos proibidos, mas não punidos tada em 1973 - venha cá, Dona Carlinda! O fruto
pelo Código Penal. desse estupro é esta jovem de 23 anos, Cíntia Apa-

E para que legalizar o aborto nesses dois ca- recida Flávio, que já tem um filho de três anos, Ra-
sos? Para salvar a vida da gestante? Houve tempo fael Francisco Flávio.
em que os médicos, não tanto por falta de recursos, Cleusa das Dores Marques, vítima de estupro.
mas por ignorância, praticavam aborto com o intuito Sua filha é esta jovem, Andreusa Cleia Marques, de
de salvar gestantes vítimas de tuberculose pu/mo- 11 anos.



Esperamos que, como este é um Estado laico
e, portanto, deve legislar acima de toda e qualquer
crença religiosa, esta Casa venha dar o seu apoio
ao Projeto de Lei nll 2o-A, de 1991. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Pergunto à Deputada Marta Suplicy se
quer fazer uso da palavra agora, uma vez que, quan
do S.Exa. levantou a questão de ordem, esta Presi
dência já havia concedido a palavra à Sra. Marcia
Larangeiras. (Pausa.)

Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA MARTA SUPLlCY - Sr.

Presidente, gostaria que fosse respeitado igualmen
te o direito de todos os participantes desta reunião.
O debate está sendo travado em alto nível, e seria
conveniente que não fosse estendido o prazo dos
oradores além de um minuto, como V.Exa. vinha
permitindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Deputada Marta Suplicy, esta Mesa não
cassou a palavra de nenhum dos expositores. Sou
condescendente com todos. (Tumulto no plenário.)

Não houve parti pris. Apenas continuamos
aquilo que já vinha sendo feito.

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Seve~no Ca
valcanti) - Tem V.Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI
Sr. Presidente, quero apenas dizer que se está tra
vando nesta Casa um debate. A Oposição não está
acostumada a perder, e neste momento estamos
dando uma demonstração de que o Movimento Pró
Vida neste País é muito maior. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Deputado Salvador Zimbaldi, V.Exa. não
levantou questão de ordem, mas fica registrada a
sua observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Concedo a palavra à Sra. Adriana Rama
lho Rodrigues, que está representado o Dr. João
Evangelista dos Santos. (Palmas.)

38370 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

Pergt:Jntem a essas mães se elas não amam democracia em nosso País, passam'primeiramente
seus filhos gerados de um estupro; perguntem se pela construção da democracia em nosso cotidiano.
pensam no estupro ao olhar para eles; perguntem a Então, o que está em questão é a melhoria do
eles se prefeririam ter sido trucidados no seio mater- atendimento à saúde, a melhoria da qualidade de
no; verifiquem se eles são monstros, ou se herdaram vida das mulheres e o seu direito de optarem por in-
o mau caráter do estuprador. Hoje ninguém poderia terromper uma gravidez decorrente de violência he-
matá-los sem cometer homicídio. Será que no ventre dionda, como é o estupro - e é o que está em ques-
materno eles eram menos gente do que agora? (Pal- tão.
mas prolongadas.)

Para ser contra o aborto não é preciso ser ca
tólico, basta ser gente. Ao nosso lado, em favor da
vida e contra o aborto estão, por exemplo, os evan
gélicos e os espíritas. Se os Srs. Deputados escapa
ram do aborto, não têm o direito de defendê-lo.

Uma nação que legaliza o aborto não merece
subsistir. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Concedo a palavra à Sra. Marcia Laran
geiras, doFórum de Mulheres de Pemambuco.

A SRA. MARCIA LARANGEIRAS - Sr. Presi
dente, concederei um aparte à Sra. Deputada Marta
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
valcanti) - Não há apartes. .

Com a palavra a Sra. Marcia Larangeiras.

A SRA. MARCIA LARANGEIRAS - Uma boa
tarde ao Presidente da Mesa, às Sras. e aos Srs.
Deputados e ao público aqui presentes. Venho falar
em nome do Fórum de Mulheres de Pernambuco.

Pemambuco, como todos sabem, é um Estado
que tem altos índices de violência, especialmente no
quadro de violência contra a mulher. O próprio Go
verno brasileiro reconhece isso. No relatório feito
para a Conferência Mundial da ONU sobre a Mulher,
ocorrida em Beijing, o Govemo brasileiro reconhece
que Pernambuco é o Estado com um dos maiores
índices.de estupro. Porém, esses estupros, em sua
maioria, têm ocorrido de forma velada, dentro de re
sidências, por parte de familiares, especialmente em
zonas pobres. As maiores vítimas são mulheres de
baixa renda e meninas adolescentes. Elas têm vio
lentado também seu direito à cidadania. Diante des
ses casos, constatamos que está em risco o respeito
à autonomia das mulheres e também suas próprias
vidas.

Há um ano Pernambuco implantou o Serviço
de Atendimento ao Aborto Legalizado. (Palmas.) É
uma vitória das mulheres pemambucanas e está de
acordo com a tradição de luta polftica de Pernambu
co. É em nome dessas mulheres que venho a esta
tribuna: as conquistas realizadas, tendo em vista a
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A SRA. ADRIANA RAMALHO RODRIGUES - das mulheres, com a perspectiva de formular polrti-
Boa-tarde a.todos! Em primeiro lugar, esclareço que cas junto com o Movimento de Mulheres e outros
estou aqui como assistente social, também repre- movimentos sociais, no sentido de c~nstruir a demo-
sentando a Ação Familiar do Brasil, e muito PreOcu- cracia neste Pafs, bem como uma legislação civil
pada com a forma como utilizamos hoje a mfdia e os para a população. Entendendo que estamos num
recursos visuais de que dispomos. Estado leigo e acreditando na democra~ia como um

Pensamos em trazer algumas imagens, como sistema que pode contemplar toda a população -
fazemos ao lidar com adolescentes, jovens e pes- mulheres e homens, de todos os credos, religiões,
soas desinformadas da nossa população. Não pude- raças e etnias -, é esta a nossa perspectiva de trabalho.
mos fazê-lo, mas, de repente, vimos chegarem aqui Trabalhando e pesquisando a vida das mulhe-
pacotes e pacotes da Campanha Nacional a Favor res ao longo destes vinte e tantos anos, não esta-
da Regulamentação do Aborto. mos preocupados, com relação a sua saúde, apenas

Quero deixar evidente que hoje a briga não é com a questão do aborto, mas também com a gravi-
dos pró-vidas contra as mulheres, de forma alguma. dez e o parto, com a saúde reprodutiva em geral.
Ao longo de todos esses anos como assistente so- Com essa visão ampla da saúde da mulher, não é à-
cial, trabalhando, inclusive, no Conselho Tutelar de toa que lutamos pela implementação do programa
Direitos da Criança e do Adolescente, pude ver que de assistência integral à saúde da mulher.
as crianças e as mulheres devem ser igualmente Nessa perspectiva global, no caso dos abortos
amparadas pela Justiça. Deverfamos, com garra, es- que o'Código Penal não penaliza, consideramos que
tar aqui brigando pal"d que os recursos que preten- há 57 anos as mulheres tiveram um~ yi~ória, a qual,
dem destinar à prática do aborto em hospitais públi- como vemos, não tem sido cumprida enqlJanto obri-
cos fossem igualmente investidos, sim, na proteção gação do Estado para com a populaçâo~ Quando, já
à maternidade e à criança, e não mais tivéssemos no processo de redemocratização do Pafs, conse-
de discutir qual o paciente de um hospital público guimos que o texto da Constituição não inclufsse o
que vai sobreviver.· Com esses recursos, aquela direito desde a concepção, a perspectiva era a de
adolescente grávida, de doze, treze, quatorze anos, garantir essa parte da lei que lá já estava há 57
poderia ter amparo psicológico e emocional. anos. Então, consideramos essa uma vitória do Mo-

Como ficam o coração e a cabecinha da crian- vimento de Mulheres, que ali estavam mobilizadas -
ça adolescente vftima do estupro, encontrando-se mulheres trabalhadoras rurais, mulheres emprega-
grávida e tendo de se submeter à prática do aborto? das domésticas, mulheres representantes de asso-
Como 'estará palpitando o coração dessa menina? ciações de moradores. Não eram mulheres isoladas.
Julgo muito 'importante, trabalhando na área de tera- Aqui representamos o trabalho com essas entidades.
pia familiar, que pensemos um pouco mais nisso. Nesse sentido, consideramos que tivemos tám-

Nós mulheres temos direito à maternidade; te- bém uma vitória na Assembléia Nacional Constituin-
mos direito a creches que assistam os nossos filhos; te, assim como quando a Comissão que analisou o
temos direito a, se, por opção, ficarmos em casa, Projeto de Lei n2 20-A, de 1991, o aprovou. Também
sermos respeitadas como mulheres, e não como fe- consideramos uma vitória quando a Comissão Na-
ministas, como às vezes nos colocamos. Também cional de Saúde apóia a regulamentação do aborto
defendemos as mulheres no Brasil. (Palmas.) previsto em lei. Então, inúmeras são as repre-

Por fim, gostarfamos de dizer que muitos que sentações da sociedade civil, como a CUT e a UNE,
aqui se apresentaram falando em nome das mulhe- que se colocam em defesa desse projeto de lei.
res não o fizeram em nosso nome, porque não nos Peço às Sras. e aos Srs. Deputados que pres-
ouviram e não concedemos que assim agissem. Es- tem atenção a isso. Não lotamos ônibus, não trouxe-
tamos falando, sim, em nome da população brasilei- mos claque, mas é preciso que vejam que as idéias
ra, do nosso Pafs. (Palmas.) e os ideais por nós defendidos são de ampla rapre-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- sentação da sociedade civil, profissIonal e sindical.
valcanti) - Concedo a palavra à Sra. Ângela Freitas, Enfim, é o que pedimos à Casa e aos Parlamentà-
do Estudo de Pesquisa, Informação e Ação. res, responsáveis por esta decisão: pensem sob

A SRA. ÂNGELA FREITAS - Boa-tarde! Sr. essa perspectiva. (Palmas.)
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
nhores, represento uma entidade que desenvolve valcanti) - Concedo a palavra ao Sr. Pedro Laurindo
ação de pesquisa e estudo sobre a realidade da vida da Silva, Presidente do MovilTlento Cristão.
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O SR. PEDRO LAURINDO DA SILVA - Sr. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se- (As Assinaturas a que se refere O ora-
nhoras, congratulamo-nos com V.Exas. e com toda dor Foram Encaminhadas á coordenação de
a. sociedade organizada por nos darem a ~gr~nde Arquivo do centro de documentação e infor-
oportunidade de participar desta discussão e mostrar mação da Câmara dos Deputados, confor-
nosso ponto de vista. me guia de transferência Nº 18197)

À debatedora que nos antecedeu quero dizer
que a população brasileira não apóia o aborto no O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
País. Disseram ter trazido mi1hares't!e 'nsinaturas valcanti ) - Concedo a palavra à Sra. Ângela Borba,
em muitas e muitas caixas - falaram em cerca de do Fórum de Mulheres do Rio de Janeiro.
vinte mil assinaturas. Disseram que não lotaram ôni- A SRA. ÂNGELA BORBA - Sr. Presidente,
bus. Acredito que não o fizeram porque não tiveram Sras. e Srs. Deputados,' companheiras de luta do
condições, porque não têm representatividade. Nós Movimento de Mulheres, demais presentes, em pri-
a temos e mostramos. (Palmas.) meiro lugar, gostaria de me dirigir aos integrantes

Vamos ver, no ano que vem, se esses que di- desta Casa, àqueles que fazem as leis, porque, há
zem ter representatividade realmente a tem! Aqui pouco, neste plenário, o Estatuto da Criança e do
existem dois painéis: um à minha esquerda e outro à Adolescente foi gravemente infringido, quando se
minha direita. Isto é democrático, porque expressa a expôs uma criança a uma. situação de constrangi-
vontade dos Srs. Deputados. Mas também temos mento.
milhares de painéis e, em 1998, vamos mostrar que Como mãe, como mulher, como bra5~leira, que-
eles funcionam. Aí vamos verquem, verdadeiramen- ro protestar contra este fato e cobrar dos meus rep-
te, tem representatividade: se alguém que aqui falou resentantes, eleitos para o Congresso Nacional, que
em nome da população ou nós, Pois cerca de 80% tomem as providências cabíveis.
da população cristã rejeita o aborto.

Em segundo lugar, gostaria de registrar que o
Queremos pedir aos Srs. Deputados da Comis- Projeto de Lei nl! 20-A, de 1991, que tramita há tanto

são Organizadora que, por favor, entreguem ao Pre- tempo nesta Casa, tem mobilizado milhares de mu-
sidente da Mesa as milhares de assinaturas cons- Iheres e homens deste País. Pesquisas já fartamen-
tantes de um abaixo-àssinado. V,ejo os Deputados te documentadas mostram o quanto a população é a
Ceci Cunha, Hélio Bicudo, Udill Ouinan, Osmânio favor da regulamentação desse direito.
Pereira, Philemon Rodrigues, Salvador Zimbaldi. Não vou incomodar-me com essas manifesta-

o Deputado Severino Cavalcanti, que está pre- ções contrárias. Estamos nesta Casa participando
sidindo esta sessão, irá receber as milhares de assi- de um debate democrático. Não adianta fazer gesto,
naturas. Estas, sim, representam o repúdio da popu- companheiro. Estivemos nas ruas e falamos com
lação brasileira a este projeto de lei. (Palmas.) toda a população, inclusive com muitos católicos e

São 80 mil assinaturas, e não apenas 20 mil! evangélicos que assinaram os nossos cartões pos-
Nós, do Movimento Cristão, não aceitamos este pro- tais. São 70 mil cartões postais do Brasil inteiro, fei-
jeto, que é inconstitucional. O art. 51! da Constituição tos por nós, com o nosso esforço, com o nosso di-
o rejeita. Não estamos aqui demonstrando, de forma nheiro, com o dinheiro tirado do bolso de cada uma
alguma, a posição de Igreja, mas a posição do povo que integra a nossa militância - a minha, em particu-
brasileiro. lar, já dura vinte anos. Fomos para as ruas, colhe-

Quero dizer também que existe uma hierarquia mos as assinaturas e, democraticamente, assim
de leis, e o art. 51l da nossa Constituição diz que todos ·como na época da Assembléia Nacional Constituin-
temos direito à vida, que é um dom de Deus. Ele a dá, te, aqui as trazemos.
Ele a tira; não o homem, não os açougues, de forma Gostaria de dizer ao Presidente da Mesa que
alguma. Milhares de clínicas estão por trás disso tudo. não basta mostrar as caixas; eu gostaria que elas
Apóiam o aborto e querem ter a sua legalização. Mas fossem abertas, que os cartões fossem contados.
nós, o povo cristão deste País, não queremos que isso Aqui estão cerca de vinte mil, do País inteiro, para
aconteça e rejeitamos essa proposta. serem encaminhados aos Srs. Deputados. Esta é

Sr. Presidente, não poderia deixar de ressaltar uma questão muito simples, única e sobre a qual ex-
também a figura de um grande lutador, que é o De- clusivamente a mulher pode decidir, pois se trata de
putado Salvador Zimbaldi. um direito da mulher.



o SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Concedo a palavra à lima. Sra. Jandira
Maria de Jesus Castro, representante da Seicho-no
le do Brasil.

A SRA. JANDIRA MARIA DE JESUS CAS
TRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se
nhoras e senhores presentes, em nome da Seicho
no-Ie do Brasil, agradeço profundamente a esta
Casa a deferência a nós concedida de estarmos
aqui presentes num momento tão importante para o

Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 38373

Não estamos aqui obrigando ninguém a fazer Brasil e para o mundo, já que vamos defender a
aborto. Estamos tratando de um caso espeCífico. vida. Começo com uma frase··do Dr. Masáharu Tani-
Quando é vítima de uma das maiores violências a .gushi, que diz o seguinte: •A vida só é digna de ser
que pode ser submetida, a mulher tem o direito de vivida quando se faz alguma coisa pela vida-. E é
decidir o que fazer. E deve, para isso, estar informa- isso que V.Exas. estão fazendo neste momento.
da, conhecer seus dil'eítos. Esses direitos não pc- Parabéns a esta Casa, que representa o povo
dem valer apenas para a camada da população que do Brasil. Quando cheguei aqui e ouvi o Presidente
tem recursos e se submete a um.aborto clandestino, dizer que, em nome de Deus, abria os trabalhos,
ou melhor, ilegal - clandestino não é, porque todo o senti profundamente a felicidade de ser brasileira e
mundo sabe onde se pode fazê-lo. Queremos asse- de estar participando deste debate nesta Casa.
gurar esse direito às mulheres que não têm recursos Quero dizer que a Seicho-no-Ie defende, em
suficientes para fazer aborto quando são vítimas quaisquer circunstâncias, a vida. Há um ano, entre-
dessa terrível violência. gamos ao Deputado Severino Cavalcanti, que pas-

Só quem é mulher - falo neste momento espe- sou às mãos do Senador José Samey, Presidente
cialmente para ela - sabe o que é o simples temor ou do Congresso àquela época, 120 mil assinaturas,

. a ameaça de ser estuprada. Nunca fui estuprada, com nome, endereço e número de identidade, de
mas já fui ameaçada, situação que me deixou anos pessoas que estavam a favor da vida. O autor da
e anos com pavor de que um homem se aproximas- vida é Deus. A vida vem de Deus, e a nós cabe pro-
se de mim sem que o conhecesse. teger a vida.

Quantas são as mulheres, lamentavelmente, Falou-se muito aqui hoje em defesa do direito
como já foi aqui demonstrado, vítimas de violência da mulher, mas esqueceram o direito do feto. b di-
sexual por seus próprios parentes, pais e padrastos, reito da mulher está sendo muito defendido. E quem
dentro de seu próprio lar? Quantas são as crianças, defenderá o direito do feto, indefeso, na barriga da
as m~ninas vítimas dessa violência e que sequer mãe? Se o Estado não proteger a vida, quem vai
têm o direito de falar, de reclamar, porque são coibi- protegê-Ia? A Seicho-no-Ie, movimento de ilumina-
das por seus pais, por seus parentes? ção da humanidade, está levando a toda a humani

dade a mensagem de que o homem é filho de Deus
Estamos tratando simplesmente, depois de cin- perfeito, e a ele cabe o direito de nascer e de viver.

qüenta anos, de regulamentar um direito elementar Não adianta falar em direitos humanos quando não
da mulher que, em 1940 - estamos na virada do sé- se respeita a vida. A vida vem de Deus e deve ser
culo -, já havia sido reconhecido, em dois casos. preservada. (Palmas.)

Sr. Presidente, mais uma vez, quero reiterar o Fala-se muito sobre o direito da mãe. Mãe e fi-
meu pedido de que as providências cabíveis sejam lho constituem um binômio, um dueto, por assim di-
tomadas em relação ao lamentável episódio Ocorrido zero Não se trata de uma única vida. Dizer que a mu-
no plenário desta Casa, sem que tivesse sido exigi- Iher tem direito à vida? Sim, ela tem direito ao seu
da a autorização do Juizado de Menores. corpo carnal se for para extirpar um braço, urna per-

(Os cartões postais a que se refere a na. Mas o feto não faz parte do seu corpo. O feto é
oradora foram encaminhadas à coordena- uma vida individualizada de Deus. (Palmas.) No mo-
ção de arquivo do centro de documentação mento da concepção, já existe a vida de Deus. Se
e informação da câmara dos deputado$, as senhoras e os senhores duvidam disso, lembrem-
conforme guia de transferência nº 18/97) se que um dia estivemos no ventre da nossa mãe.

Agradeço profundamente a minha mãe por ter-me
deixado nascer. (Palmas.)

Estou aqui levando esse trabalho a todos os
.casais, mostrando que abortar um filho é o mesmo
que assassiná-lo. Temos que trabalhar com essas
ferramentas, conscientizando a humanidade que não
é dessa forma que vamos resolver o problema de
adolescentes, enfim, de meninos de rua do Pars,
quando estamos querendo inserir em noSsa legisla
ção uma lei estabelecendo que matar não é proibido.
(Palmas.)
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Com estas palavras, quero, orando a Deus, pe- pobre precisa ser mats assistida com ol'na·ampla·re-
dir aos nossos Parlamentares que .se lembrem de distribuição de renda vinculada a programas educati-
que a legalização de 1940 já não é mais possível, vos. (Palmas.)
porque o povo cresceu, a humanidade evoluiu e não Deus, os motivos são, muitas vezes, tão mes-
se pode adotar preceitos antigos nas leis do nosso quinhosl Há mulheres que por terem terminado um
País. (Palmas.) relacionamento com seus amantes, por vingança ou

O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Ca- raiva, descontaram no filho, pondo-o para fora de
valcanti) - Dando início à relação dos Srs. Deputa- suas vidas, abortando-o junto com o passado.
dos inscritos, concedo a palavra à Deputada Simara Porém, há o aborto por motivo de risco de vida da
Ellery, do PMDB. mãe. Este não questiono, nem posso, nem devo, porque

A Mesa assegurará o tempo de cinco minutos não posso julgar um sentimento de defesa à vida, que
para cada orador. Devemos encerrar a sessão às em todo ser humano é latente. Além do mais, preocupa-
14h, quando iniciaremos a sessão ordinária da Câ- me o fato de como ficarão os seus filhos vivos.
mara dos Deputados. Até às 14h a Mesa assegurará
a palavra aos Deputados inscritos. Em relação ao estupro, vejo que, de um lado,

Com a palavra S.Exa. há o direito da mulher à honra e à dignidade, e, do
outro, há o direito da criança de viver. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA SIMARA ELLERY - Sr. Deve prevalecer o direito mais fundamental, que é o
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se- direito à vida. Não somos donos da vida humana;
nhores, quando se fala em defender um ser humano, Deus é o senhor da vida. O justo não pode pagar
um filho de Deus, como as pessoas se revoltam, se pelo pecador. O estuprador cometeu dois males: um,
ofendem, se indignaml Hoje em dia, as pessoas são contra a mulher estuprada; o outro, contra a própria
tão diferentes, as coisas são tão estranhasl Isso é criança gerada deste ato.
falta de oração, é falta de Deus.

Quando estávamos, nesta Casa, refletindo so- É .lógico que haverá um problema sério com
bre o projeto que regulamenta a prática do aborto essa mãe estuprada. Um problema psicológico pa-
nos hospitais do SUS, recebemos a revista Veja es- derá surgir, é verdade, mas o que se teria a fazer se-
tampando na capa uma imagem forte a favor do ria o Governo garantir um profissional para fazer um
aborto em que se dizia: ·Eu fiz um aborto.· Isso trabalho psicológico com a mãe, buscando a aceita-
ocorreu há uns dois meses. A revista Veja é uma ção do seu filho. (Palmas.) O Estado acompanharia

essa mãe por alguns anos e, inclusive, asseguraria à
das formadoras de opinião. Um perigol Foi uma for- criança creche e escola. Mas matar? Matar, nunca.
ma sutil de pressionar os Deputados.

Senhoras e senhores, a revista trazia na capa Não sou radical. Não quero julgar ninguém,
mulheres famosas de nosso País; todas haviam feito mas aqui trouxe o meu pÊmsamento e exponho o
o aborto. Mas, ao ler, vimos realmente que nem to- meu sentimento na condição de católica praticante e
das estavam felizes com o fato de haverem abortado por ter uma mãe espírita, que sempre tem exposto
seus filhos. (Palmas.) Foi assim com Elba Ramalho para nós o seu pensamento kardecista, que profun-
e com Cássia Kiss. Há em muitas delas o sentimen- damente respeito, por acreditar em Deus e, portanto,
to de culpa. Po~ qualquer que tenha sido o motivo sobre ·amar a Deus verdadeiramente sobre todas as
que as levou ao aborto, aos olhos de Deus e delas coisas e ao próximo como a nós mesmos·, o primei-
mesmas foi doloroso. E tem sido doloroso lembrar. ro Mandamento da Lei de Deus, que parece só ficar
(Palmas.) Foram atitudes tomadas em determinado no papel, e não arraigado em nossas mentes.
momento de suas vidas, mas, quando amadurece- Tenho apenas mais uma declaração a fazer
ram espiritualmente, viram-se pequenas e vazias. E para essa mãe: lembre-se, mãe, ·próximo· também
o direito à vida? Fala-se em direitos humanos toda a significa 'i1ho·; o próximo não é aquele que está a
hora, mas o direito à vida desses pequeninos não é quilômetros de distância. Embora seja o seu filho fru-
respeitado. (Palmas.) Eles, esses pequeninos seres, to de estupro, não pense egoisticamente somente na
nem advogados possuem para defendê-los. Que co- sua dor, mas na dor desse ser. Deixe-o nascer, não
vardia! Não deveriam nem falar aqui da mulher que responda com brutalidade à brutalidade sofrida.
aborta por motivo fútil ou quando aborta afirmando Ame-o. Você será feliz. Demorarão a passar as lem-
não poder manter a criança ao nascer. Como não branças tristes, é verdade, mas passarão. Você há
pode manter um filho? Quem a manteve, mãe, ao de ser feliz, muito mais feliz. Esse filho, mãe, é a sua
nascer? Há, sim, uma omissão do Estado. A mulher missão, cumpra-a. Deus a abençoará.



O budismo condena o aborto. Mas o
que o ministro disse demonstra uma visão
muito fechada. É uma barbaridade. Ele não
pode proibir o aborto em todas as hipóteses.
No caso do estupro, acho que a mulher tem
o direito de não querer um ser indesejado.

Como Igreja Presbiteriana do Brasil,
defendemos a vida, somos, em tese, contra
o aborto. Plenamente a favor da ética do
mal menor, no caso do aborto para salvar a
vida da mãe. Tolerantes nos casos resultan
tes de estupros ...".

Existe também um outro depoimento muito im
portante, que me foi enviado por escrito pela Igreja
Presbiteriana do Brasil e que solicito que a sua ínte
gra seja transcrita nos Anais da Casa.

Peço licença para lê-lo rapidamente, devido a
sua importância.

A Convenção Batista Brasileira é por acaso
menos cristã que a CNBB? (Palmas.)

Tenho outros depoimentos. Por exemplo, há o
depoimento da Congregação Luterana, que também
é cristã. E de outras religiões também.

Há o depoimento, por exemplo, do Rabino
Henry Sobel, personalidade conhecida no Brasil, de
mocrático, explicando por que na religião judaica
existe um enfoque diferente da interpretação da
CNBB:

Entendo a preocupação da Igreja Cató
lica, pois o embrião é uma vida em poten
cial. Segundo lei judaica, ainda não é uma
vida. Na nossa opinião, o espírito do projeto
de lei é correto, pois iria democratizar o
acesso ao aborto, que muitas vezes é o me
nor dos ~ales. Se a lei permite que, em ca
sos de estupro ou risco de vida da gestante
se faça aborto, nada mais justo que seja fei
to gratuitamente pela rede pública.

Há a interpretação do Monge Budista Murilo
Lunes Azevedo, explicando também porque a sua
interpretação religiosa é diferente da CNBB:
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Que Deus ilumine a caminhada do Padre Luiz Globo, do Pastor Darci Dusivek, Presidente da Con-
Carlos Lodi da Cruz e o conserve sempre na fé. venção Batista Brasileira. Ele fala:

(Palmas prolongadas.) .Os batistas são sempre pela vida. Se
O SR PRESIDENTE ( Deputado Severino Caval- há risco de vida para a mãe, a decisão ética

cantJ) - Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Jorge. é no sentido do aborto, com anuência médi-
O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr. ca. No caso do estupro, essa é uma decisão

Presidente, Srs. Deputados, agradeço a todos a pre- é da mulher".
sença e o acolhimento do convite desta Casa para
debater assunto de vital importância. Agradeço tam
bém, particularmente, às companheiras que, apesar
de terem enfrentado todo o tipo de preconceito da
sociedade, colheram assinaturas de milhares e mi
lhares de pessoas. (Palmas.)

Este evento é um debate para refletirmos sobre
o tema e para ajudar a sociedade brasileira e o Con
gresso Nacional a decidirem sobre um projeto evi
dentemente polêmico. Este evento não é comício e
não é exorcismo, ele se realiza para propiciar a troca
de idéias. (Palmas.)

Conversando.com todos, quero dizer que apre
sentei esse projeto em 1991, juntamente com a mi
nha companheira de partido, Deputada Sandra Star
Iing, a partir de experiências concretas que tive
quando trabalhei e vivi na periferia de São Paulo,
onde assisti ao drama de milhares de mulheres e ca
sais que sofreram um problema desse tipo.

Portanto, não estou aqui para fazer uso político
de um tema tão traumático e difícil como este. Para
mim, esta é uma questão social, de saúde e também
de ética. Se algumas pessoas não tiverem coragem
para enfrentar o problema, milhares de mulheres
continuarão morrendo pelo Brasil afora. Cerca de um
milhão ou um milhão e meio de mulheres fazem
aborto clandestinamente no País. Mas vou referir-me
apenas às 300 mil mulheres que anualmente recor
rem ao SUS por causa de abortos complicados. se
seguíssemos rigorosamente a Bula Papal do século
passado, a Igreja Católica teria que excomungar to
das elas. Como ficaria a freqüência nas igrejas se
seguíssemos tal orientação e 300 mil mulheres fos
sem excomungadas por ano pela Igreja Católica do
Brasil por terem recorrido ao SUS? Esses casos de
atendimento por complicações de aborto estão todos
registrados - e é preciso conversarmos sobre isso.

A discussão deveria cingir-se ao aspecto legis
lativo, mas como ela evoluiu para o lado religioso,
eu, que devo ao Cristianismo grande parte de minha
formação, quero dizer aos senhores que tenho uma
série de depoimentos, por escrito, de pessoas cris
tãs, de várias igrejas que pensam diferente. Como,
por exemplo, o depoimento, publicado no jornal O



Posicionamento da Igreja Presbiteriana
do Brasil sobre o aborto e a regulamentação
do Art. 128, do Código Penal Brasileiro, à luz
do Art. 5fl da Constituição Federal- do direi
toà vida.

·Unidade no essencial; liberdade nos não-essen
ciais; caridade em tudo·.

Senhor Presidente da República,

Senhores Senadores da República,

Senhores Deputados Federais,
A Igreja é a favor da vida, corno um dom de

Deus. Ele é o doador da vida, e somente Ele pode
dela dispor.

O mandamento, ·não matarás· é para ser res
peitado, seja qual for a idade ou as circunstâncias da
vida.

Na Bíblia, temos, todavia, as exceções como
no caso da guerra justa, a de defesa: e da guerra
santa, mesmo quando da conquista das promessas
de Deus.

Vê-se que o posicionamento da Igreja tem
base bíblica e coragem profética.

A Igreja Presbiteriana do Brasil é, em tesá,
contra o aborto. Aborto jamais pode ser método con
traceptivo de controle de natalidade ou de eugenia.
Evitar a gravidez é um mal menor do que abortar.
Preservar-se puro até o casamento e somente admi
tir a relação sexual no casamento, cercada de amor
e com a bênção de Deus, é o ideal bíblico e ético.

O aborto provocado é um crime contra a vida e
um pecado contra Deus. O direito da mulher SClt, ~ o
seu corpo, não a autoriza a um atentadú contra a
vida. A criança deve ser concebida em um ato de
amor, em clima de prazer e de inteira aceitação.
Uma criança resultante de gravidez planejada nunca

Praça Dr. Jorge, 370 - Recinto do Gammon 
37200-000 - Lavras - MG. fONEfAX. (035)
821.6117/821.6188

Secretaria Executiva

Lavras, 28 de outubro de 1997.

Dep. Federal
Eduardo Jorge
Câmara dos Deputados
70160-900 - Brasília - DF

A Igreja Presbiteriana do Brasil, através de sua
Mesa, Jevidamànte autorizada, se pronuncia sobre
dois problemas existenciais e em debate na cons-
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Não adianta ser um contra MteóricoM; na ciência nacional - o aborto e a preservação áo meio
prática, no dia-a-dia, nos casos concretos, a ambiente. Faz a seguir, cientes do seu posiciona-
realidade é diferente.· mento, ao Sr. Presidente da República, aos Senho-

Diz mais a correspondência, que nem a Igreja res Senadores, Senhores Deputados Federais, DO.
nem o Estado nem a família podem decidir; trata-se Ministro da Justiça e Ministros do Supremo Tribunal
de um caso personalíssimo. Federal.

E digo mais: a posição da CNBB não é a posi- Pedimos vênia para encaminhar a S. Ex.- os
ção dos católicos (Apupos). Não aceito, por exem- pronunciamentos anexos, da Igreja Presbiteriana do
pio, a postura de alguns setores - não são todos - da Brasil, para seu conhecimento e reflexão.
hierarquia da Igreja Católica que acham que são do- Cordialmente, no amor de Cristo. Rev. Wilson
nos dos católicos, são donos da Bíblia e do pensa- de Souza Lopes. Secretário-Executivo do SCIIPB.
mento de Cristo.

Vejam bem o exemplo dessa carta que recebi
do Bispo de Jundiaí, Dom Amaury Castanho, cujo
texto faz parte integrante deste pronunciamento e
que peço sua transcrição nos Anais da Casa. O que
diz ele? Menciona que fui votado na sua região e
que ele, falando em nome de todos os católicos, não
deixará mais que votem em mim. Ora, desde quando
a hierarquia da Igreja é dona dos católicos? Desde
quando? Que autoritarismo é este?

Sr. Presidente, senhores convidados, para
mim, esta é uma decisão polêmica. Respeito todos
os que pensam o contrário. No meu partido, por
exemplo, há Deputados que são cóntra o meu pen
samento e nem por isso deixamos de ser amigos. É
o caso, por exemplo, do Deputado Hélio Bicudo. No
entanto, mantenho-me seu amigo, da mesma forma
corno quando entrei no Congresso. É apenas um
pensamento filosófico diferente.

Não posso, no entanto, impor a ditadura' de
uma filosofia, de um dogma em grande parte cons
truído por homens sobre toda a sociedade. (Palmas)
Esta é a verdade. A hierarquia e a origem de nossas
religiões, incluindo o Judaísmo, o Islamismo e o
Cristianismo, em muito deriva da sociedade patriar
cal, com predominância do homem. Este tipo de
dogmatismo, este tipo de ditadura não aceito. (Pal
mas).

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 38377

será intencionalmente abortada; nunca será rejeita- são contextuais, pessoais, interpessoais e comunitá-
da. Será amada mesmo antes de nascer. rias. O problema não é tanto legal, é ético e profun-

Reafirmamos como já dissemos: a vida é dom damente espirituaal. É'claro que não se decide etica-
de Deus. Somente Deus pode dela dispor. Abreviar mente fora da lei, mas não é a lei que faz a ética, é a
a vida pelo suicídio, interrompê-Ia pelo aborto, ou moral. E, para nós, moral cristã e bíblica.
terminá-Ia caridosamente pela eutanásia são decisõ- Como Igreja Presbiteriana do Brasil defende-
es éticas arriscadas e, não raro, fruto do egoísmo, mos a vida, somos, em tese, contra o aborto. ~iena-

da maldade humana, do pecado. A ética do mal me- mente a favor da ética do mal menor, no caso do
nor é complexa e ditrcil de ser aplicada. aborto para salvar a vida da mãe. Tolerante nos ca-

Vemos os abortos clínico e honroso, nacessa- sos resultantes de estupros praticados por doentes,
riamente, no contexto já referido. O assunto é difícil. loucos ou tarados e, ainda assim, dentro dos parâ-
É delicado. A abordagem extremada não ajuda mui- metros referidos e respeitada a vontade livre, inteli-
to, quase sempre atrapalha. gente e consciente da mulher. Não adianta ser um

Não admitimos o aborto em todos os casos. Mil contra -teórico-; na prática, no dia a dia, nos casos
vezes, não. A ética do mal menor apontaria para os concretos, a realidade é diferente.
anticoncepcionais; evitar a gravidez é um mal menor Este posicionamento é corajoso e profético.
do que abortar. Referimo-nos ao uso de contracepti- Preferíamos não ter casos que exigissem a decisão
vos na vigência do casamento. Não estamos aqui étic~ do mal menor, opções extremamente difíceis,
defendendo anticoncepcional, indiscriminadamente. em que o foro íntimo e a consciência são tribunais

O aborto para salvara vida de uma mãe de ou- de última instância e indevassáveis~

tros filhos menores da qual eles dependem, e que Em todos os casos de aborto aqui.J~ff3ridos e
ainda poderá gerar outra ou outras crianças...since- mesmo os abortos espontâneos, é necessário ter
ramente somos a favor. Respeitando-se a vontade profunda sensibilidade e muito amor. A alma da mu-
da família, especialmente dela, e do esposo - se eis Iher já está profundamente ferida. É hora de ser um
não puder falar. Sei que um médico humano, inteli· verdadeiro cura de almas. Ensinar. Orientar. Pregar
gente, cristão, seja em que hospital for - SUS ou a Palavra e prevenir os casos de aborto, eis o papel
particular - ele fará este aborto. Note bem, é para propedêutico da Igreja. Ela sabe ser também uma
salvar a vida da mãe. Respeitamos quem queria comunidade de terapia, de cura e de vida; não de
pensar diferente. doença, de linchamento moral e de morte.

Já o chamado aborto honroso, fruto de um es-
tupro, que.hoje se genêraliza tanto, que qualquer re- Aqui e assim, com temor e tremor, posiciona-

se a Igreja Presbiteriana do Brasil, pela Mesa do Su-
lação sexual, que a mulher queira dizer que não premo Concmo. Que Deus nos ajude. É a nossa ora-
queria, que foi forçada, etc., até com o pr6prio mari-
do pode se alegar -estupro-. O assunto é delicado. ção.
Sexo s6 é bom e agradável quando consentido, Rev. Guilhermino Cunha, Presidente - Rev.
amorosamente compartilhado e com a bênção de Roberto Brasileiro Silva, Vice-Presidente - Rev. WiI-
Deus. Uma relação sexual forçada, contra vontade son de Souza Lopes, Secretário Executivo - Presb.
da mulher, é pior do que um ato animal. Advaldo Ferreira Vargas, Tesoureiro - Presb. Ado-

Veja bem, se uma mulher foi vítima de um lou- nias Costa da Silveira, 12 Secretário - Presb. Damó-
co, de um doente aidético ou de um tarado, compro- cles Perroni Carvalho, 22 Secretário - Rev. Geraldo
vadamente tarado, ninguém pode obrigá-Ia a ter esta Nunes de Azevedo, 32 Secretário - Rev. Enos Mou-
criança. Nem a Igreja, nem o Estado, nem a família. ra, 42 Secretário.
Este é um caso personalíssimo. Ela, diante de Deus, Jundiaí, 3 de setembro de 1997
com o apoio amoroso da família, a intercessão dos Exm!! Senhor,
irmãos na fé, a palavra e os conselhos de um bom
médico, cristão de'preferência, ou religioso que co- Respeitosas saudações.
nheça a Brblia e o Deus da Bíblia, ela irá decidir. A absoluta maioria da Comunidade Católica,
Este caso é multo mais difícil. Portanto, a lei foi sá- dos onze municípios de minha Diocese, 85% da po-
bla - corno está no Código Penal - art. 128 - descri- pulação, e eu, pessoalmente, estamos profunda-
mlnallzou, mas nAo regulamentou. O erro tático e a mente preocupados com os projetos de Lei, apre-
impropriedade do anteprojeto da Lei do Aborto, foi sentados pelos deputados do PT Marta Suplicy e
querer regulamentar as decisões éticas e morais que Eduardo Jorge, que irão, logo mais, a Plenário. Eles



ção.
Atenciosamente, Eduardo Jorge, Deputado

Federal- PT/SP
O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca

valcanti) - Concedo a palavra ao 'nobre Deputado
Salvador Zimbaldi, ocupando o lugar do Deputado
Herculano Anghinetti.

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores, gostaria de exibir aqui um cartaz defendi
do pelos ecologistas deste País que diz o seguinte:

"Nascer, um direito de qualquer um.
Não incentive a captura das tartarugas ou a
coleta de seus ovos. Sem as fêmeas e seus
ovos as tartarugas desaparecerão."

Os mesmos que defendem as tartarugas, que
também defendemos, os mesmos que defendem os

Brasnia, 6 de outubro de 1997

Dom AmaurY" Cástanho,
Bispo Diocesano de Jundiaí,

Recebi sua carta, protestando contra o projeto
de minha autoria, gostaria de fazer algumas conside
rações a respeito do assunto, que me levaram a
apresentar tal projeto.

~ mortalidade materna no Brasil é uma vergo
nha. E e dez vezes maior que em qualquer país civi
lizado. Uma das causas principais é o aborto clan
destino. São mais de 1 milhão por ano. Só o Sistema
Único de Saúde - SUS atende, por ano, 300.000 ca
sos de complicação do aborto clandestino. É a 511

causa de internação em todo o Brasil.
A principal alternatiya ao aborto seria implantar,

imediatamente, outra lei de minha autoria aprovada
ano passado e que teve seus vetos derrubados em
agost0/97, a Lei nll 9.263 de 1996 que prevê a obri
gatoriedade ao oferecimento do Planejamento Fami
liar em todas as unidades básicas de saúde de todas
as cidades do Brasil e disciplina os critérios para o
acesso gratuito, no SUS, a esterilização voluntária,
masculina e feminina (para pessoas que tenham 25
anos ou dois filhos).

Mas no que diz respeito a -risco de vida da mu
lher e estupro, o código penal já prevê sua possibili
dade desde 1940 e o projeto apenas regulamenta,
obrigando a rede pública a atender as mulheres que
se encontrarem neste situação, com os critérios es
tabelecidos no projeto (em anexo).

Sendo só para o momento, agradeço sua aten-

Oportunamente, tornarei públicos os termos
desta minha carta e na próxima campanha eleitoral,
reservo-me, como cidadão e Bispo da Igreja Católi
ca, a possibilidade de relacionar para o eleitorado,
os deputados que votarem contra ou a favor dos re
feridos Projetos.

Cordialmente, certo de Sua atenção e aguar
dando uma manifestação da parte de V. Ex' subs-
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atentam, certamente, contra, a dignidade da famOia, crevo-me, - Dom Amaury Castanho, Bispo Dioce-
agredindo a vida dos nascituros. sano de Jundiaí - SP - Brasil. '

O Projeto da deputada Marta Suplicy, legali
zando a -parceria- de homossexuais e lésbicas, cer
tamente, além de ser deseducativo, contribui para a
desagregação da famOia, incentivando a prática dos
maus costumes. Lembro a pessoa de V. Excia., que
segundo o nosso grande Ruy Barbosa -a Pátria é a
família amplificada- e, de acordo com o Papa João
Paulo 11, o -futuro do mundo passa pela famnia-.

O Projeto do deputado Eduardo Jorge, não é
grave somente porque todos os que contribuímos
com o nosso imposto, estaremos pagando os custos
das cirurgias abortivas em Hospitais Públicos mas,
também, porque embora contra o aborto, estaremos
subvencionando, compulsoriamente, a matança de
inocentes indefesos. Creio que V. Excia., sintoniza
comigo e a absoluta maioria da população, quanto
ao sagrado direito à vida. É direito concedido a todo
cidadão pela Constituição Federal de 1988 que, se
gundo conceituados juristas brasileiros, abrigou, im
plicitamente, o Código Penal de, 1940, nos itens per
missivos do aborto em casos de estupro e risco de
vida para a gestante. Hoje, no atual estágio em que
se encontra a Medicina, falar em -risco de vida!
para a gestante, é escamotear os fatos. Vale mes
mo, para o sofisma de que a mulher, sendo dona de
seu corpo, faz com-ele o que bem entender. O feto
em seu ventre, não se confunde com o seu corpo. É
outro ser humano, com todos os direitos que lhe são
concedidos pela Declaração Universal" de Diretos
Humanos de 1948, assumida, oficialmente, pelo go
vemo Brasileiro. Atenta ainda, contra o principal dos
direitos do cidadão, o direito à vida, claramente reco
nhecido em nossa Constituição Federal de 1988.

V. ExI, ao qué em consta, foi bem votado nas
cidades de minha Diocese, com cerca de quinhentos
mil eleitores e, provavelmente, pretenda recandida
tar-se nas próximas eleições do ano de 1998. Em
nome de seus eleitores, em especial dos eleitores
católicos, 85% dos mesmos, rogo a V. ExI, um voto
claramente contrário aos dois projetos de lei, por se
rem imorais.
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passarinhos, \que também defendemos, são os que· rar aquela criança, eia precisou, no mfnimo, de um
tentam propiciar, através desta Casa, através de um ser homem e, além do que, precisa também compar-
nefando projeto de lei, a morte de seres inocentes tilhar. Essa gravidez tem de ser compartilhada.
no nos,so Pafs. (Palmas). Acin:ta de tudo, a criação é um dom de Deus, a

Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, gostaria vida é dom de Deus. Está lá em João 10.10, ·Vim
de deixar muito claro que apresentei recurso para para que todos tenham vida e a tEmham em abun-
que este projeto não fosse enviado diretamente ao dância.· E ê esse aspecto que estamos defendendo.
Senado Federal, como queriam aqueles que têm Estamos defendendo, sim, a vida desde a concep-
uma posição pr6-aborto nesta Casa. Só para que se ção, porque ela é vida a partir do momento em que
tenha uma idéia, há nove projetos tramitando nesta há a união dos gametas.
Casa tentando a legalização do aborto. Ouvimos o Sr. Júlio Meireles dizer que a dis-

Em se tratando do Projeto de Lei n2 2o-A, de cussão deveria ter sido feita há quarenta e sete
1991, que vem sendo discutido desde 1991, se não anos. Gostaria de deixar claro que esse projeto que
fosse um projeto polêmico já estaria aprovado. Esse se diz regulamentando o Código Penal não existe. O
projeto não visa, no seu bojo, tratar 'dos casos que Código Penal não precisa e não carece de nenhum
foram aqui citados. O que ele quer, na realidade, é a tipo de regulamentação porque, caso precisasse,
descriminalização ampla e irrestrita do aborto no será que os Parlamentares, em quarenta e sete
nosso Pafs, fazendo com que-a mulher, através de anos, não descobririam que este projeto precisaria
um atestado médico com duas assinaturas, possa de uma regulamentação? É um verdadeiro absurdo.
buscar o chamado aborto legal. Este projeto é inócuo, não acrescenta absolu-

Não existe aborto legal. O que se quer, na rea- tamente nada à sociedade e pretende a descriminali-
Iidade, é institucionalizar o aborto no nosso Pafs. É zação do aborto de forma disfarçada, por meio de
isso que pretendem os Parlamentares, não só os atestados médicos. Vão criar uma indústria de ates-
que apresentaram o projeto, mas aqueles que o de- tados médicos no nosso Pafs. Af dizem: "Como?
fend~m. 'E falam que o defendem por uma questão Está duvidando dos médicos?· Não é verdade. Não
de humanidade., Já ouvi Parlamentar que defende o duvido dos médicos, mas se atestado médico tives-
aborto nesta Casa denominar-se humanista, mas se validade, o pãnamentar, nesta Casa, não precisa-
que tipo de humanista é esse que não defende o hu- ria submeter-se a uma junta médica para verificar se
mano, que não defende o cidadão, que não defende está realmente falando a verdade ao pedir o abono
a criação? (Palmas.) de um dia de falta.

É por isso que estamos aqui. É inacreditável Ainda querem tirar a instância judiciária. Por
que no passar para o terceiro milênio encontremos quê? Porque querem, de fato, abrir a questão do
nesta Casa um projeto que mata as crianças ainda aborto, fazer com que as mulheres possam atender
nos seios das suas mães. Aborto é crime, aborto le- aos anseios dessas instituições intemacionais que fi-
gal não existe. Aborto é muito pior que pena de mor- nanciam entidades. Como exemplo, gostaria de citar
te, porque na pena de morte o cidadão tem, no mfni- a CF~MEA, bancada internacionalmente para a pro-
mo, o direito à defesa. Quem é que defende o nasci- moção do aborto no nosso Pafs.
turo? Quem é que defende, no ventre de suas mães,
aquele ser que está sendo gerado? Quem vai defen- Encerrando, gostaria de dizer que esta foi uma
dê-lo? (Palmas.) demonstração clara do que pensa a sociedade brasi

leira. Demos um verdadeiro .banho e demonstramosNão estamos fazendo aqui comfeio, estamos
defendendo convicções, Deputado Eduardo Jorge. que a sociedade brasileira pensa e defende a vida
V.Exa. diz que se está fazendo comfcio, não se está desde o momento da concepção.
fazendo comfeio, estamos defendendo convicções Peço aos Srs. Parlamentares que votem a fa-
porque somos convictos, talvez muitos daqueles que vor do meu recurso para que esse projeto seja deba-
defendam o projeto do aborto não tenham essa mes- tido em plenário. Votemos contra o projeto do abor-
ma convicção e dizem que defendem por uma ques- to. Vamos dizer sim à vida e evitar derramamento de
tão de humanidade. sangue. (Palmas)

Entendemos que a mulher tem, sim, direito ao O SR~ PRESIDENTE ( Deputado Severino Ca-
seu corpo, mas ela não é proprietária do ser que valcanti) - Concedo a palavra à nobre Deputada Jan-
está sendo gerado dentro dela, porque não lhe per- dira Feghali, que fez permuta com a Deputada Marta
tence. Ela, por si própria, não teria condições de ge- Suplicy.
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A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI. - Este é o quadro que está posto. para n6s, as
Em primeiro lugar, quero agradecer à Deputada Mar- meninas de 11 anos têm de levar uma gravidez a
ta Suplicy a sensibilidade de fazer essa permuta. termo! Como os cristãos, os defensores da miseri-

Gostaria de localizar o debate numa questão córdia, da igualdade e da justiça podem exigir que a
que acho fundamental. Esta é uma Casa Legislativa sociedade brasileira obrigue meninas, filhas de pais
que legisla para o conjunto da sociedade, que legisla sem qualquer ética, a levar a gravidez a termo para
para todas as convicções religiosas e para aqueles ter o filho de seu próprio pai?
que também não têm convicção religiosa. E esse é um quadro estatístico inegável. Acho

Em um Estado laico, a grande evolução foi inclusive que a Igreja deveria ter a capacidade de fa-
exatamente a separação entre o Estado e a Igreja. zer autocrítica. Eu concordo que a cúpula religiosa
Mas fico aqui me perguntando se sinto orgulho ou se não representa a posição do conjunto de seus fiéis,
lamento profundamente que cinqüenta anos depois' (palmas) mesmo porque eu quero perguntar se não
da edição do Código Penal ainda estejamos travan- há autocrítica histórica de sua aprte quanto ao que
do uma discussão absolutamente medieval sobre o foi o papel da Inquisição no mundo e neste País:
direito ou não de as mulheres terem acesso ao hos- onde é que estava o direito à vida na Inquisição?
pital para realizar um direito previsto no Código Pe- Pergunto se não há autocrítica a fazer quando, na
nal em vigor! Em vigor! Guerra do Vietnã, milhares de pessoas foram assas-

O Código não foi derrubado, a Constituição sinadas em uma guerra violenta, e muitos religiosos
não o derrubou, e as duas emendas apresentadas apoiaram a guerra e foram benzer as tropas que iam
para colocar na Constituição a vida desde a concep- matar os irmãos dentro do país vietnamita. (Palmas.)
ção foram derrotadas amplamente neste plenário! Quero saber como se fala no direito à vida e se
(Palmas.) A Constituição não está violada. O Código faz campanha contra o uso do preservativo, impedin-
Penal está em vigor. E acontece que, em nome do do a prevenção da AIDS. (Palmas.) Quero saber
direito à vida, as pessoas estão concorrendo para o como se tenta fazer com que este Parlamento legisle
acesso à morte de milhares e milhares de mulheres olhando para uma crença religiosa. E digo com mui-
que, sem poder econômico, não conseguem chegar ta tranqüilidade, neste plenário: quero saber como
a um hospital para fazer o abarto com dignidade! este Parlamento, que legisla para o conjunto da so-

Em nome do direito à vida, fico aqui me per- ciedade, pode ser conivente como o assassinato de
guntando ••• (Tumulto no plenário) mulheres na clandestinidade do aborto, quando

Sr. Presidente, parece-me que os seguidores aquelas que, tendo o poder econômico, vão aos hos-
de Jesus não seguem sequer a visão de -atirai a pri- pitais e não são punidas nem pela lei, porque não é
meira pedra, perdoai-... ( Tumulto no plenário.) crime, nem pela vida, e as mulheres que não têm re-

O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Ca- cursos podem ser assassinadas como gado tangido
valcanti) - Há uma oradora na tribuna, peço respeito. na periferia. (Apupos em plenário.)

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- A O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
intolerância é absolutamente inaceitável porque não valcanti) - Peço à platéia que respeite a oradora na
é democrática. tribuna.

E quero dizer ainda mais, Sr. Presidente: em V. Exa. dispõe de mais um minuto.
nome do direito à vida, essas pessoas que aqui se A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
manifestam contra a regulamentação do Projeto de Presidente, quero dizer que, como Relatora dessa
Lei nll 20-A, de 1991, primeiro, usam dados inverídi- matéria, durmo muito tranqüila (apupos), porque
cos, distorcem o texto da lei, mentem para a socie- quando conseguimos fazer um texto que garante o
dade ao dizer que se está- votando a legalização do acesso das mulheres aos hospitais públicos, esta-
aborto, (palmas) quando se regulamenta um direito mos reforçando a iniciativa daqueles que, sob a vi-
ao acesso ao hospital público. (Palmas prolonga- são ética, científica, humana, solidária deff::lndem o
das.) direito irrestrito à vida, não apenas de uma parcela

E é em nome dessa argumentação que exigem da sociedade, para que essas pessoas possam ter
que meninas de 10, 11, 12 anos, estupradas pelos acesso e fortalecer as iniciativas corajosas e legíti-
seus pais biológicos, tenham de levar a gravidez a mas que já foram feitas em vários Estados deste
termo e ter um filho que é o seu neto, e um sobrinho País, com os hospitais de aborto legal. E eu pergun-
que é o seu irmão. to aos que dizem que é crime: por que esses hospi-



o SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Deputada Jandira Feghali, lamento não
poder mais concede,. tempo a V.Exa.

O SR PRESIDENTE ( Deputado Severino Ca
valcanti) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Os
mânio Pereira.

O SR. DEPUTADO OSUÂNIO PEREIRA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caríssimos visi
tantes lutadores em favor da vida, gostaria, inicial
mente, de dizer que, se outros no passado não tives
sem lutado em favor da vida e já tivessem implanta
do o aborto em nosso País, muitos dos oradores que
hoje são favoráveis ao aborto não estariam desfilan
doi neste plenário. (Palmas.)

Estamos aqui para dizer também que na opi
niãodos maiores juristas deste País, desde a pro
mulgação da Constituição de 1988, não há mais
aborto legal no Brasil. A lei penal de 1940 que permi
tia o aborto em duas hipóteses, estupro e perigo de
vida para a mãe, não foi contemplada pela Constitui
ção de 1988. (Palmas.)

Sr. Presidente, segundo Ives Gandra da Silva
Martins, "a Lei Suprema anterior não protegia o pró
prio direito à vida. Determinava que apenas os direi
tos concernentes à vida deveriam ser garantidos
pelo Estado", admitindo, portanto, exceções. No en
tanto, o texto atual não oferta equívocos. O próprio
"direito à vida" é assegurado, de tal maneira que os
chamados abortos legais deixaram de ser legais por
serem "anticonstitucionais"; visto que implicam "pena
de morte" para um ser humano, e o direito à vida de
todos os seres humanos está garantido pela Consti
tuição.
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tais estão abertos? se fosse crime, esses serviços E mais adiante, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
não existiriam e não poderiam funcionar neste País. dos, temos a opinião de um grande cientista, que

Sr. Presidente, eu gostaria, em nome dá defe- nos diz: se não há pena de morte para os culpados,
sa do nascituro, já que aqui tanto se fala nisso, que não vejo razão para se instituir uma pena de morte
a garra de serem coniventes com a morte de mulhe- para os inocentes. São palavras de Jerome Leujene
res fosse substituída pela garra de lutar pelo nascitu- (Palmas.)
1'0 ao defender que os hospitais funcionem e dêem A Constituição Federal, no Capítulo "Dos Direi-
pré-natal para as mulheres que estão morrendo por tos e Deveres Individuais e Coletivos", estabelece,
falta de assistência. Eu queria que tivessem a mes- no caput, a inviolabilidade do direito à vida, e no seu
ma garra para lutar por málhores salários para que inciso XLVII, letra a", veda a pena de morte no nos-
as pessoas pudessem ter até oito, dez, quinze filhos. so País. E o que se pretende com esse projeto, a
Eu queria que se somassem à luta dessas mulheres exemplo do que se está fazendo em outros países?
do Parlamento e do movimento feminista para ga- É buscar brechas na nossa legislação e tentaI ta-
rantir que aquelas que não podem conceber possam pear este Congresso e o povo brasileiro.
conceber tendo o à disposição o planejamento fami": Não vamos permitir que através de subterfú-
Iiar. Eu gostaria que se somassem com essa mesma gios se queira, gradativamente, através da legisla-
garra, com esse mesmo fanatismo... ção existente, escancarar-se as portas e implantar a

pena de morte em nosso País, não para os adultos,
não para o estuprador, mas para aquele inocente
que está desprotegido no ventre de uma mãe.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamon
tavelmente o Pràsidente da República tem em sua
esposa, D. Ruth, uma abortista. Sou um cristão e um
católico, sou contra a pena de morte para os inocen
tes. Repudio aqui, sim, as investidas da Primeira
Dama do País quando procura sensibilizar o povo
em favor deste projeto, na tentativa de regulamentar
a pena de morte para os inocentes. Nasci numa co
munidade cristã e aprendi a defender ~ vida desde
pequeno, nos braços da minha família, na minha co
munidade. E não é porque sou Parlamentar e· para
dar uma satisfação à sociedade, para aparecer, para
ser bonito no palanque, que vou agora aceitar macu
lar minhas mãos com sangue inocente. Jamais!

Trago aqui, sim, por pertencer a uma comuni
dade cristã católica, um comunicado a esta Casa,
aos Srs. Parlamentares que subscreveram um docu
mento à Sua Santidade, o Papa João Paulo li.

Sr. Presidente, ele nos diz o seguinte:

"Tenho a honra de ser intérprete das
palavras de agradecimento do Santo Padre,
pelos sentimentos de profundo respeito e
admiração expressa por V. Exa., juntamente
com muitos Deputados das mais diversas
bancadas que congregam o Parlamento Na
cional por ocasião de sua visita pastoral ao
Rio de Janeiro para o li Encontro Mundial
das Famílias.

O Sumo Pontífice encareceu-me trans
mitir a todos os Srs. Deputados que se soli
darizaram com este delicado preito sua pro-,
funda alegria e gratidão pela iniciativa que,
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aJém de servir de clara demonstração das recepcionada pela Constituição de -1988, mesmo
raízes cristãs dos milhões de brasileiros que sendo V. Exas. os primeiros a reconhecê-lo, tanto
eles representam, reafirma de modo irrefutá- que quiseram mudá-Ia.
velo valor da dignidade humana, direito ina- Srs. Deputados, a norma foi recebida exata-
Iienável de todo ser humano, inde- mente porque nenhuma Constituição no mundo
pendentemente da sua raça, credo e condi- pode ser interpretada através de um único item.
ção social

M
. Essa mesma Constituição protege a mulher, sua

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- saúde e, por isso mesmo, recepcionou a norma do
vaJcanti) - Deputado Osmânio Pereira, o tempo de V. art. 128.

Exa. está esgotado. Pergunto a V. Exas., que estão hoje aqui e são
O SR PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- contra esse projeto de lei: como farão diante de um

valcanti) - Concedo a palavra à Sra. Deputada San- processo de clonagem de ser humano? V. Exas. vão
dra Starling. defender que um ser humano, a partir da clonagem,

A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLlNG - seja considerado um cidadão de direitos para defen-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tenho dê-lo? Essa é uma pergunta que tem de ser feita,
em mãos o catecismo da Igreja Católica na versão pOrque a ela V. Exas. não respondem.
recentemente aprovada- pelo Papa João -Paulo 11.
Faço questão de ler o trecho sobre o gireito de esco- Mais do que isso, V. Exas. nunca pediram a re-
lha e de liberdade de cada ser. É o seguinte: vogação do art. 128 do Código Penal, porque a hipo

crisia permanece na nossa sociedade. As mulheres
MO direito ao exercício da liberdade é ricas fazem, fizeram e farão não apenas aborto nes-

uma exigência inseparável da dignidade da sas duas condições, mas em qualquer circunstância.
pessoa humana, sobretudo em matéria mo- Os Parlamentares, a Igreja e a polícia sabem que as
ral e religiosa

M
• mulheres ricas fazem o aborto. V. Exas. agora estão

O projeto do Deputado Eduardo Jorge e de mi- indignados porque estamos defendendo os excluí-
nha autoria nada mais faz que conceder à mulher dos, as mulheres pobres da nossa população.
que assim o quiser o direito de ter amparo no art. Não me venham dizer que a mulher pode
128 do Código Penal. fraudar o boletim de ocorrência. V. Exas. conhe-

Aqui foi dito que a Igreja Católica defende a cem o Código Penal, ou então mentem, ou não es-
vida acima de tudo. Isso não é verdade, Srs. Depu- tão preparados para ser Parlamentares, porque,
tados. Este mesmo catecismo diz o seguinte: nos seus arts. 339 e 340, pune qualquer pessoa

MJ'reservar o bem comum da socieda- que fizer uma denúncia caluniosa ou der parte de
de exige que o agressor se prive das possi- um crime inexistente.
bilidades de prejudicar a outremM. Não quero terminar minha fala citando leis,

A esse título, o ensinamento tradicional da mas invocar um nome que infelizmente foi muito
Igreja reconheceu como fundamentado o direito e o mal enfocado nesta manhã. Se neste plenário hou-
dever da autoridade política de infligir penas propor- ver alguém que não conheça uma mulher, não te-
cionais à gravidade dos delitos, sem excluir, em nha um parente, uma filha, uma irmã, uma amiga
caso de extrema gravidade, a pena de morte. que já não tenha feito aborto, que atire a primeira

Neste plenário somos todos defensores da pedra. (Palmas.)
vida, e não alguns que defendem a vida e outros que O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
defendem a morte. Como está no catecismo, Depu- valcanti) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
tado Osmânio Pereira, também está na Constituição Serafim Venzon.
brasileira a possibilidade da pena de morte ser utili- O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.
zada em caso de guerra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se-

V. Exas., que começaram querendo mudar a nhores membros de grupos organizados, defenden-
Constituição Federal por intermédio de uma propos- do cada um seu ponto de vista a favor ou contra o
ta de reforma constitucional de autoria do nobre De- aborto, a Constituição brasileira, em seu art. 52, diz
putado Severino Cavalcanti, que preside esta ses- que o Governo garante a vida a todos os brasileiros
são, porque reconheciam que o direito à vida abriga- ou estrangeiros qu~ estiverem passando pelo territó-
va as exceções do Código Penal, agora, derrotados, rio nacional. Ela não cita a idade nem a fase da vida
vêm sustentar que a norma do Código Penal não foi em que se encontram; se é antes do nascimento ou
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depois dos oitenta anos. O Governo compromete-se, nós não podemos, através dessa proposição, tirar o
em nome da sociedade, a garantir a vida a todos. direito daqueles que são indefesos.(Palmas.)

O que é o Código Penal? É um conjunto de O SR. PRESIDENTE (Deputado severino Ca-
normas que distribui penas a certos atos rejeitados valcanti) - Com a palavra o nobre Deputado Betinho
pela sociedade. A Constituição é um conjunto de di- Rosado.
reitos e obrigações do cidadão. E o Código Penal? O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.
Não é nem direito nem obrigação. É pena, castigo Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se-
para quem pratica este ou-aquele ato. nhores presentes nesta audiência pública, o tema

De forma que, trazendo uma norma do Código que está sendo discutido é bastante polêmico e exa-
Penal para a Constituição, estaríamos simplesmente cerba as posições favoráveis e contrárias.
transformando uma pena, um castigo a alguém dian- Entre as posturas diversas, o Governo deve as-
te de alguma atitude, num ato normal. Portanto, na sumir o seu papel: cumprir a lei. Que o sistema público
minhã.opinião; a atual lei está correta. Não se pode de saúde realize a interrupção da gravidez nos casos
de forma alguma querer transformar aquilo que não previstos no art. 128 do Código Penal. Essa é uma
é pena, aquilo que a sociedade absolve, em direito questão de justiça social e de saúde pública.
de alguém.

A matemidade assistida para as mães vincula-
Rememoremos um pouquinho. Qual é o cas- das à saúde privada já extrapola os limites da legis-

tigo que a sociedade dá ao filho que rouba do pai lação e, pari passu aos avanços da Medicina, firma
ou da mãe? Nenhum. Qual é a pena dada ao pai jurisprudência no caso de incompatibilidade de vida
que casualmente mata o seu filho manobrando da criança.
uma arma em casa? Nenhuma. Qual é a pena que
a sociedade dá ao motorista surpreendido por um A saúde pública, com as falhàs·· eJdstentes no
transeunte que correu à sua frente, talvez porque sistema, em que pese ao esforço do Governo, ainda
queria suicidar-se? Nenhuma. No entanto, todos não pode falar de um pré-natal que atinja toda mu-
esses atos continuam sendo crimes. Infelizmente, Iher grávida. As mortes maternas acontecem e os fe-
muita gente confundiu as coisas, entendendo que tos disformes nascem sem que as mulheres tenham
o fato de esse dispositivo estar no Código Penal o direito de decisão e de escolha, numa relação dire-
fosse valer como se estivesse na Constituição. Aí ta com o desconhecimento do que acontece no inte-
está o engano. rior do seu corpo.

Ao se dizer diz que o aborto pode ser provoca- Negar o direito de interrupção da gravidez às
do quando a'concepção é fruto de um estupro ou mulheres, nessa condição de risco de vida, é conde-
que a parturiente tem uma doença grave, estamos ná-Ias ao seu próprio suicídio. É dever do Estado e
apenas tirando a pena, tirando o castigo daquele questão de justiça social o pré e o pós-parto ássisti-
que provoca o aborto nessas condições, mas não do nos serviços do SUS e, concomitantemente, a
estamos dando a ele nenhum direito e também não possibilidade de interrupção da gravidez.
está se dando às clínicas ou aos médicos nenhuma Outro aspecto previsto na lei refere-se à gravi-
obrigação. Se for aprovado o Projeto de Lei n2 20-A, dez das mulheres vítimas de estupro. As estatísticas
de 1991, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es- existentes sobre o assunto, mesmo nebulosas, esti-
taremos dando direitos a algumas mulheres e, pior mam um baixo percentual de gravidez. Quer sejam
que isso, estaremos criando a obrigaçãc de se prati- muitas ou poucas, não importa. Ao Estado cabe o
car um crime porque, no Código Penal, está escrito único papel: oferecer às mulheres que assim deseja-
há cinqüenta anos que não se deve dar a culpa. rem o serviço gratuito, a fim de que não sejam víti-

De forma que, na minha opinião, não precisa- mas de outra violência, ou seja, o aborto no fundo do
ríamos fazer nada. A Constituição é clara: garante a quintal. Negar às mulheres estupradas o direito de
vida a todos em qualquer fase, e o Código Penal não interromper a sua gravidez é transformá-Ias em incu-
dá pena às mulheres e às clínicas que fazem o abor- badeiras.
to em certas situações, assim como a sociedade Em Natal, capital do meu Estado, 28% dos pro-
perdoa e não dá pena a um conjunto de outros cri- cedimentos dos setores ginecológico e de obstetrícia
mes, mas não se admite que se traga um crime des- da Matemidade Januário Cicco e da Matemidade San-
sa natureza. Apesar de todo o respeito que precisa- ta Catarina referem-se a abortos mal conduzidos. E,
mos ter com as mulheres, do respeito que temos nas mortes matemas, o aborto ultrapassa a média na-
com os autores do Projeto de Lei n2 20-A, de 1991, cional, que é de 11%, no meu Estado atingindo 23%.



o que promove o aborto e acarreta a sua maior
conseqüência é a imoralidade praticada neste País,
é o desrespeito ao ser humano e, acima de tudo, a
imoralidade oficializada neste País, a provocação da
mulher ao homem, aparecendo nua nas televisões e
nas bancas de revistas, provocando o homem a pra
ticar o estupro. Devemos combater, neste País, a
imoralidade, a prostituição, que campeia e leva as
mulheres, envergonhadas, a procurarem os hospi
tais para praticar o aborto.
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Parece-me mais prudente, neste clima de dis- O crime do aborto, clandes~ino ou oficializado,
cl.!ssão acalorado que envolve tema tão controverti- tem o mesmo peso de responsabilidade. Um feto é
do, que cada um cumpra o seu papel: que os grupos uma vida, que deve ser respeitada e honrada, por-
contrários à interrupção da gravidez exerçam.seu dji· que ela é uma d~diva de Deus. (Palmas.) Quando se.
reito de orientar sobre a prática nos seus raios de fala num assunto como este, não se pode omitir o
ação; que as mulheres, sejam pobres, remediadas nome de Deus, que é o criador de todas as coisas.
~u ricas, possam exercer o seu direito de decidir; . Eu quero ler a Blblia Sagrada. Para muitos, este
que o Estado ofereça os serviços de interrupção da é um livro comum, mas, na realidade, este livro, que
gravidez na rede pública de saúde, a exemplo do deve ser honrado e respeitado, é a boca de Dws fa-
que já acontece em algumas cidades de São Paulo, !ando aos homens. Vejamos o que está escrito:
Rio de Janeiro e Pemambuco, cumprindo à disposto
na lei antiga, rafiticada recentemente pelo Conselho -E aconteceu que, ao ouvir Isabel a
Nacional de Saúde. saudação de Maria, a criancinha saltou no

seu ventre-o (Palmas.)
Isso é democracia. Isso é cidadania. Isso é di-

reito à vida. (Palmas.) O feto é uma vida, dada por Deus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Caval- A Santa Blblia, .que para os ateus é um livro
canti) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Phile- comum, para nós, que somos cristãos, é - repito - a
mon Rodrigues, do PTB de Minas Gerais. (Palmas.) boca de Deus falando aOs homens. (Palmas.) Diz a

Blblia S,agrada:
O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minhas senha- -Pois eis que, ao chegar aos meus ou-
ras e meus senhores, este é ol1)Omento de maior im- vidos, a voz da tua saudação, a criancinha
portância para a minha vida parlamentar, porque vou saltou de alegria no meu ventre-. (Palmas.)

falar cio assunto mais sublime que se menciona nesta É a Blblia Sagrada que diz isso. Temos de res-
vida terrena: o direito à vida. (P~lmas.) peitá-Ia, porque ela é a palavra de Deus, que fala

aos homens.Nós consideramos que este Projeto de Lei nll

20-A, de 1991, que.vai ser votado nesta Casa, está Srs. Deputados, não cometam o absurdo ae
envolvido pelo espírito que impulsionou o monstruo- oficializar um crime contra os inocentes neste País!
so Joseph Mengele a praticar o maior genocídio con- (Palmas.) Não passem para o futuro como Parla-
tra as crianças inocentes na época da guerra de mentares que oficializaram esse absurdo.
1945. Estamos também conscientes de que, uma Respeito o direito à vida, seja adulta ou de um
vez aprovado esse projeto, aquele espírito se trans- feto. Trata-se de uma vida, concebida por Deus.
fomlará oficialmente no maior crime que se praticará (Palmas.)
neste País, que é o aborto, a morte dos inocentes e
indefesos. (Palmas.) Tanto defendo o direito de viver da mulher,

como defendo o direito de viver do feto e da criança.
Estou consciente, Sras. e Srs. Deputados, mi- Vou terminar, Sr. Presidente, lendo uma poesia

nhas senhoras e meus senhores, de que não pode- do Dr. Joanyr de Oliveira, membro da Academia de
mos aceitar que se oficialize no Brasil o aborto indis- Letras, que diz: .
criminado. Milhares e milhares de crianças serão -Eu supus, minha mãe, naquela noite,
mortas. E mais, minhas senho"ras e meus senhores, que trazias a semente do amor
tudo por causa do espírito da vaidade. na semente da vida.

E em meu interior
colhi - a celebrar - canções de luz;
no âmago do ser,
fragmentos de Deus.
Meus tecidos, meneios e meu sangue,
e o pulsar de minh'alma
então file anunciaram.
Eu aguardava a hora dos afagos,
o momento de as mãos
passearem em teu rosto.



v- ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 13h58min)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Está encerrada a sessão.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca
valcanti) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a sessão.
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Meu lábios se formavam a mãe, que é benção e dádiva de Deus,
não apenas para sugar o néctar logo se transformou
na fonte de teus seios, em desvairada lâmina.
mas também, minha mãe, Perdi assim na sombra
para beijar-te. a glória incomparável de viver,
Eu em perfeitos júbilos viria, quando, mamãe,
vertente de ternuras. jogaste sobre mim tua loucura.
E a tua boca, mãe,
me sorriria. Mãezinha, que eu amei sem reconhecer,
Porém teus longos braços ainda navegante de teu ventre, .
em vez do doce embalo de meu berço, ainda a pressentir a luz e o mundo,
indicaram aos olhos - quais guantes que fiz de tão terrível contra ti?

satânicos _ Por que tu me mataste?-

o ventre escuro e tétrico do chão.
.'Indefesa era eu, filhote em ninho,
quando as súbitas pontas
rasgaram o corpo - o corpo em cons-

trução -,
quando caninos ácidos, letais
me assassinaram.
O toque de tuas mãos fez-se agudo

punhal:

Ata da 2171 Sessão, em 25 de novembro de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente; José

Maurfcio, 12 Suplente de Secretário; Marçal Filho, Alzira Ewerton § 29 do art. 18,
do Regimento Intemo.

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

coIPMDB; Paulo Rocha - Bloco/PT; Vic Pires Fran
co-PFL.

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
José Maurício
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa 
PPB.

Amapá

Eraldo Trindade - PPB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT.

Pará

Antônio Brasil - Bloco/PMDB; Gerson Peres 
PPB; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante - Blo-

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Átila Lins - PFL; Cláu
dio Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL; Pauderney
Avelino - PFL.

Rondônia

Eurípedes Miranda - BlocoIPDT; Expedito Jú
nior - PFL; Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andra
de - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Chicão Brígida - Bloco/PMDB; Emílio Assmar 
PPB; Regina Lino - Bloco/PMDB; Zila Bezerra 
PFL.

Tocantins

Dolores Nunes - PFL; Melquíades Neto - PFL;
Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Blo
co/PMDB.
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Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Jayme santana 
PSDB; Márcia Marinho - PSDB; Neiva Moreira 
BlocoIPDT; Pedro Novais - BlocolPMDB; Remi Trin
ta - PL; Roberto Rocha - PSDB; Sebastião Madeira
-PSDB.

Cear6

Aécio de Borba - PPB; Anibal Gomes - PSDB;
Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Gon
zaga Mota - BlocolPMDB; José Pimentel - Blo
colPT; Leônidas Cristino - PPS; Paes de Andrade 
BlocoIPMDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB; Pinhei
ro Landim - BlocoIPMDB; Raimundo Gomes de Ma
tos - PSDB; Romrnel Feijó :- PSDB; Vicente Arruda
-PSDB.

Piaui

Alberto Silva - BlocolPMDB; B. Sá - PSDB;
Felipe Mendes - PPB; João Henrique - Blo
colPMDB; Júlio casar - PFL; Mussa Demes - PFL;
Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL;· Betinho Rosado 
PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo
Alves - BlocolPMDB; João Faustino - PSDB.

Paraiba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio
Neto - PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Eni
valdo Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha Lima - Blo
coIPMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz
Clerot - BlocoIPMDB; Ricardo Rique - Blo
co/PMDB; Roberto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Antôl;lio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Costa - Bloco/PT; Inocêncio Oliveira
- PFL; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra 
PFL; Luiz Piauhylino - -PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Nilson Gibson - PSB; Pedro Correa - PPB;
Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; SíI·
vio Pessoa"'"" BlocoIPMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; José Thomaz Nono 
PSDB.

sergipe

.Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
Cleonâncio Fonseca - BlocoIPMDB; José Teles 
PPB; Pedro Valadares - PSB.

Bahia
Aroldo Cedraz - PFL; Cláudio Cajado - PFL;

Colbert Martins - PPS; Coriolano sales - Blo
co/PDT; Domingos Leonelli - PSB; Félix Mendonça
- PTB; Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo
Lima - BlocolPCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo
Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner 
BlocolPT; João Almeida - PSDB; José Carlos Ale
luia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha 
PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto ...., BIocoIPT;
Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Cas
tro - PFL; Mário Negrornonte - PSDB; Nestor Duar
te - PSDB; Pedro lrujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana
- PPB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Cameiro 
BIocoIPDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Simara
Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal
ter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;

Antônio do Valle - BlocoIPMDB; Armando Costa 
BlocoIPMDB; Carlos Melles - PFL; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Herculano Anghinetti
- PPB; Joana Darc - BlocoIPT; José Rezende 
PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Va
rella - PFL; Marcos Lima - BlocolPMDB; Octávio EIi
sio - PSDB; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira
- PSDB; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodri
gues - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio 
PPB; sandra Starling - BlocoIPT; saraiva Felipe 
BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - BlocolPCdoB; Silas
Brasileiro - BlocoIPMDB; Sílvio Abreu - BlocolPDT;
Wagner do Nascimento - PPB.

Espfrito Santo
Adelson Salvador - BlocoIPMDB; Etevalda

Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; João Coser 
Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto
Valadão - BlocoIPMDB.

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;

Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - PFL;
Fernando Gonçalves - PTB; Flávio Palmier da Veiga
- PSDB; Francisco Silva - PPB; Jandira Feghali 
Bloco/PCdoB; Jorge Wilson - Bloco/PMDB; José
Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - PFL; Lapro
vita Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Milton Terner-
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BlocolPT; Miro Teixeira·- BlocoIPDT; Osmar Leitão
- PPB; Paulo Feijó - PSDB; Ronaldo Cézar Coelho
- PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Sérgio Arouca -
PPS.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Blo
colPCdoB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlin
do Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinário - Blo
co/PMDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima 
PPB; De Velasco - Bloco/PRONA; Delfim Netto 
PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Eduardo Jorge - Blo
co/PT; Fernando Zuppo -- BlocoIPDT; Hélio Bicudo 
BlocolPT; Ivan Valente - Bloco/PT; José Coimbra 
PTB; José Genoíno - Bloco/PT; José Machado 
BlocolPT; José Pinotti - PSB; Luciano Zica - Blo
coIPT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz
Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marta Suplicy
- Bloco/PT; Paulo Lima - PFL; Ricardo Izar - PPB;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Tuga Angerami - PSDB;
Valdemar Costa Neto _. PL; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - Bloco/PMDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Benedito Do·
mingos - PPB; Chico Vigilante - BlocolPT; Jofran
Frejat - PPB; Maria Laura - BlocolPT; Osório Adria
no-PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Carlos Mendes 
Bloco/PMDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Pedro
Canedo - PL; Sandro Mabel- Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB; Marçal Filho - PSDB;
Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico 
PPB; Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Flá
vio Arns - PSDB; João Iensen - PPB; José Borba 
PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - P8DI3; Nelson Meurer - PPB;
Paulo Cordeiro - PFL; Ricardo Barros - PPB; Ricar
do Gomyde - Bloco/PCdoB; Werner Wanderer 
PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - BIocoIPMDB; Hugo Biehl- PPB;
Milton Mendes - BlocolPT; Paulo Bauer - PFL; Pau
lo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim
Venzon - BlocoIPDT; Valdir Colatto - BlocoIPMDB;
Vânio dos Santos - BlocoIPT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocoIPT; Adroaldo Streck -.
PSDB; Airton Dipp - BlocoIPDT; Arlindo Vargas 
PTB; Darcísio Perondi - BlocoIPMDB; Esther Grossi
- BlocolPT; Matheus Schmidt - BlocoIPDT; Nelson
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB;
Wilson Cignachi - BlocoIPMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes)-- A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 281 Srs.
Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proJeção de Deus e ~m ncma do povo

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

sessão anterior. .

117" LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual, sem observações, é_aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

O SR. JOSÉ PINOTTI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, quero registrar um fato
que acabou de ocorrer nesta Casa.

Eu estava inscrito imediatamente após o último
orador da sessão que terminou há pouco, sobre a
questão do aborto..O Deputado Philemon Rodrigues,
orador que me antecedeu, falava contra o projeto. E
é preciso registrar que S. Exa. começou sua exposi
ção doze minutos antes das 14 horas. É claro que
se.concede um ou dois minutos para todos os Depu
tados. Mas calculei que começaria meu pronuncia
mento cinco minutos antes das 14 horas. Dois minu
tos antes das duas horas, eu estava pronto. E, um
minuto antes das duas horas, foi retirada a palavra
do último orador.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Roberto Paulino.
O SR. ROBERTO PAULlNO (BlocolPMDB 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com muita satisfação
que venho hoje à tribuna desta Casa para prestar
uma singela homenagem ao Município de Guarabira,
na Parafba, que amanhã estará comemorando 110
anos de emancipação política .

Minha satisfação é ainda maior não apenas por
ser minha terra natal, ou por ser o lugar onde me
criei, casei e nasceram meus filhos. Mas principal
mente por ser o lugar onde iniciei minha vida públi
ca, herança do meu pai, e mais ainda, por ser um
dos Municípios mais prósperos do Estado.

Localizada na região do Brejo Paraibano, Gua
rabira é um dos principais pólos comerciais do Esta
do. Atende 43 Municfpios da região, atingindo inclu
sive o vizinho Estado do Rio Grande do Norte. Moti
vo que toma nossa cidade cada vez mais importante
na contribuição para o desenvolvimento da Parafba.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
lembrar um pouco da nossa história. É importante di
zer que apesar da emancipação ter-se dado apenas
no século passado, os arquivos históricos dão conta
de que Guarabira originou-se no século XVII, quan
do da construção de residências nas terra~ do Enge
nho Morgado, em 1649.

Em meados de 1755, o português José Gon
çalves da Costa Beiriz fixou moradia na região do
Brejo e construiu a capela em louvor à Nossa Se
nhora da Luz, hoje padroeira da nossa cidade. Mas
somente em 1887 é que foi elevada a condição de
cidade.

Guarabira conta com uma população em tomo
de 50 mil habitantes. Tem sua base econômica cen
trada no comércio e na agricultura, destacando-se
na produção de sisal, milho, feijão e mandioca e nas
pequenas indústrias de roupas calçados, doces e
bebidas, entre outras.

Sob o aspecto cultural, Guarabira tem o privilé
gio de ser considerada o centro cultural do Brejo.
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Sr. Presidente, quero registrar que o primeiro e esta manhã nesta Casa, pel~ Presidência equivoca-
o último' t)radores falaram contra o projeto, e o Presi- da do Sr. Severino Cavalcanti.
dente da Mesa tamb6m era contra. Não estóu preo- Muito obrigado.
cupado em falar neste plenário. Havia ainda um mi- O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Não
nutol Esta Casa nunca se pautou por um rigor nos há questão de ordem a ser tratada. A Mesa ouviu o
horários. Portanto, como se favoreceu o orador que desabafo do Deputado José Pinotti.
me antecedeu, o qual teve dez minutos para falar, O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Pas-
era perfeitamente ~vel ,conceder-me a palavra. sa-se ao
Mas o que áêõ'rilêCéllfora negação de regras míni
mas de justiça aqui dentro. Não estou reclamando
por mim, mas pelo fato de que coisas corno essa
não podem acontecer nesta Casa. E é exatamente
por isso que a imagem do Congresso Nacional é
péssima lá fora, por fazer coisas nesse sentido, vi
sando ao interesse de quem preside a Mesa e não
ao da livre disputa, da discu~ão e do diálogo. O
Congresso tem uma imagem ~, porque se permi
tem golpes de mão e, como se permitiu a"gora, gol
pes da Presidência. Não faço questão de falar sobre
isso. Pelo contrário, é um assunto que não me agrada.

-O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - No
bre Deputado José Pinotti, eu gostaria que V.Exa.
esclarecesse que quem está presidindo esta sessão
não foi o Presidente da sessão anterior. '

O SR. JOSÉ PINOTTI -' Eu não estou falando
com V.Exa. corno Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - É cla
ro e evidente, mas estou preocupado.

O SR. JOSÉ PINOm - O Presidente se cha
ma Sr. Severino Cavalcanti, que estava presente e
saiu festejando com os fundameqtalistas que fizeram
aqui um espetáculo pouco sério de falta de respeito
ao decoro parlamentar. Então, quero registrar meu
desagrado em relação a isso, não pelo fato de eu
não ter podido falar, m~s pelo fato de esta Casa não
poder permitir molecagens desse tipo quando estas
partem do Presidente da Mesa. É um desrespeito à
Casa, ao Legislativo, aos Deputados, a todos os que
vieram aqui.

Digo mais, Sr. Presidente. Quero responder a
um folheto distribufdo aqui, que chama de matadou
ros os hospitais que realizam a interrupção da gravi
dez nos casos permitidos pela lei. Esse é outro des
respeito perpetrado aqui, hoje. Dos sete hospitais ci
tados como matadouros, tive a honra e o orgulho de
ter criado dois: o CAISM, da UNICAMP, e o Hospital
Pérola Byington, em São Paulo. Não posso permitir
que eles sejam classificados como matadouros, por
que nestes hospitais se salvam vidas.

Portanto, 'quero deixar registrada uma reclama
ção contra a absoluta falta de respeito que ocorreu
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Sempre existiu um envolvimento do povo no cultivo É comum ver-se isso em pessoas que não têm
·das letras.e das artes. Temos a Faculdade de Filo- qualquer necessidade de afirmação e que têm, por
sofia, Ciências e Letras de Guarabira 'FAFIG), esta- isso mesmo, a simplicidade como traço marcante de
dualizada em 1987. sua personalidade. Mas, se esse é o comportamento

A cidade conta ainda com um teatro municipal, do Ministro e de muitos outros membros de sua
o Geraldo Alverga, um dos principais do Estado, e a equipe, não é seguramente o do Secretário da Re-
Prefeitura está realizando projetos como ·Arte na ceita Federal. Arrogante, prepotente e'arredio à clas-
Praça·, que leva a cultura a toda a população. se política, o Secretário é um poço de vaidades.

Quanto à religião, predomina o catolicismo, Imagina-se o maior especialista em Direito Tributário
embora exista hoje um grande número de evangéli- do País e procura passar essa imagem, muito prova-
coso A cidade foi elevada à categoria de Diocese em velmente para disfarçar as enormes limitações que
18 de novembro de 1981, e o primeiro bispo foi Dom tem nesse campo, já que é formado em Geologia.
Marcelo Carvalheira, hoje Arcebispo da Paraíba. Agora mesmo, Sr. Presidente, o Secretário

agride de uma só vez não apenas o Deputado Mus-
A comunicação também é um dos pontos for- sa Demes, autor de uma emenda à Medida Provisó-

tes da cidade. Guarabira tem hoje um jornal, o Jor- ria nll 1.602, da qual ele não gostou, mas também os
nal do Brejo, e três rádios, Cultura, Constelação e demais Parlamentares que comungam desse mes-
Rural, todas com excelentes equipes de radialistas. mo sentimento, o Presidente do Senado, Antonio

Sr. Presidente, durante os próximos dois dias Carlos Magalhães, e todo o Partido da Frente Libe-
Guarabira viverá em clima de festa. Vários eventos ral, justamente o que mais tem apoiado as ações do
estão sendo organizados para celebrar os 110 anos Governo a que ele serve.
de emancipação da cidade. Em entrevista ao jornal O Globo; nêl"'edição de

Como parte das comemorações, o Governador ontem, o Sr. Maciel considera nossa proposta ·um
José Maranhão irá transferir o Governo do Estado serviço ao sistema financeiro·, tem-na como atrasa-
para o Município. Terei orgulho em participar de to- da, atrasadíssima mesmo, e aproveita a viagem para
dos os festejos como representante da região no atacar os incentivos fiscais, sem especificar quais,
Congresso Nacional. mas seguramente os da Amazônia e do Nordeste.

Várias obras importantes, realizadas na atual Intolerante e inconseqüente, compara ele os incenti-
gestão da Prefeita de Guarabira, Léa Toscano, do vos fiscais a cartórios, dando-os como muito próxi-
PMDB, entre as quais o complexo de saúde de Gua- mos da corrupção. Não admite aquela augusta figura
rabira, serão inauguradas durante esses dois dias de que os Parlamentares do Norte, Nordeste e Centro-
comemoraÇão. Oeste lutem pelos interesses daqueles que os fize-

A maioria das obras está sendo realizada pela ram seus representantes justamente para defe'nder
Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. maiores investimentos para aquelas que são sem
Gostaria de destacar o trabalho da Prefeita que, em dúvida as regiões mais carentes do País, daqueles
dez meses de administração, vem batalhando pelo que, governo após governo, vêem transformar-se
soerguimento da nossa cidade, colocando em dia a em pura retórica as promessas de campanha, as
folha de pagamento e realizando obras de funda- promessas de tornar as regiões mais pobres em
mental necessidade para a população. prioridade nacional.

Finalizando, gostaria de parabenizar toda a po- Não tinha eu, Sr. Presidente, nem qualquer outro
pulação de Guarabira, em especial aqueles que lu- Parlamentar desta Casa obrigação de oferecer altema-
tam pelo seu progresso. tiva para evitar a pretendida redução dos incentivos fis

cais e elevação do Imposto de Renda das pessoas fí-
Era o que tinha a dizer. sicas. A equipe econômica do Governo, auto-suficiente
O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Pronuncia o corno pretende ser, decidiu tudo sozinha, não ouviu

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- qualquer membro do Congresso Nacional, nem mes-
putados, em diverSas ocasiões o Ministro Pedro Ma- mo seus líderes neste Poder. Utllizou o instituto da me-
lan tem afirmado não deter o monopólio da verdade dida provisória para, mais uma vez, minimizar o con-
e tampouco admite que outros o tenham. Esse tipo fronto com o Congresso, evitando assim que questões
ie comportamento é próprio de homens intelectual- de fundo possam aqui ser melhor discutidas e introdu-
mente preparados, de grande experiência e profis- zindo, inclusive, disposições que afrontam o contribuin-
sionalmente bem sucedidos, como é o seu caso. te, violam seus direitos individuais e a própria Consti-
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tuição, numa tentativa de disfarçar a já conhecida para que o Nordeste e especialmente o meu Piauí
ineficiência da Receita Federal no combate à sone- não venham a ser sacrificados para atender à sanha
gação dos tributos federais. de interesses inconfessáveis de uns poucos.

Apresentei uma proposta, Sr. Presidente, e Era o que eu tinha a dizer.
proposta muito boa, corno se verá adiante, tão-so- O SR. WAlTER PINHEIRO (BlocoIPT -.BA.
'mente para demonstrar que meu partido, o PFL, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
continua desejando colaborar com o Governo, contri- Srs. Deputados, falarei a respeito de dois assuntos.
~uindo também com o esforço que todo o País ora Antes, porém, quero lembrar que hoje é o Dia de
faz para promover um ajuste fiscal que permita ven- Luta contra a Violência à Mulher.
cer a crise que assola o mundo inteiro. Sr.· Presidente, .Salvador tem-se caracterizado

A emenda que apresentei visa, essa é'a verda- como uma das cidades onde a mulher é permanen-
de, a corrigir enorme favorecimento feito às empre- temente agredida. E os dados da Delegacia compro-
sas, especialmente às de maior porte. Pelas regras vam que a agressão física à mulher acontece, na
atuais, introduzidas através do art. 92 da Lei n2 maioria de seus casos, dentro de casa.
9.249, de 1995, estão elas autorizadas a registrar Portanto, registro o Dia de Luta contra a Via-
como despesa operacional juros creditados ou pa- lência à Mulher.
gos a seus sócios e acionistas sobre o patrimônio lí- Sr. Presidente, com relação aos outros assun-
quido, até o limite da TJLP, mediante o pagamento tos que quero tratar, um ~e refere a uma das'cidades
de:apenas 15% de Imposto de Renda na fonte. que tem importância e, lamentavelmente, não é co-

A0 permitir isso, tal dispositivo troca, sem qual- nhecida em todo o País, apesar da oportunidade que
quer explicação, Imposto de Renda à alíquota de teve de ser divulgada a Chapada Diamantina, na Ba-
25%, mais contribuição social de 8%, 33% portanto, hia, quando uma novela de uma das grandes emis-
por apenas 15%. Onde, então, se beneficiam as ins- soras de televisão deste País retratou aquele belo
tituições financeiras com a minha emenda? Benefi- cenário, que está ameaçado. Quero referir-me à ci-
ciam-se elas, sim, como todas as demais grandes dade de Palmeiras, uma cidade histórica, que vivia
empresas, do sistema atual, feito de encomenda exatamente da exploração de pedras preciosas, em
para reduzir-lhes as obrigações para com o Imposto particular o diamante, que vivia do garimpo.
de Renda. Parcela significativa do Párque da Chapada

Dei-me ao cuidado, Sr. Presidente, de mensu- Diamantina é conhecida no mundo inteiro, mas a ci-
rar o quanto custou ao País tamanha generosidade dade de Palmeiras não o é. Na realidade, ela hoje é
e cheguei à conclusão, com números obtidos na pró- uma cidade esquecida, mesmo tendo no seu territó-
pria Secretaria da Receita Federal, de que só no ano rio parte importante de um dos parques mais belos
de 1997 ela estará proporcionando uma redução de deste País.
aproximadamente 1 bilhão de reais aos que dela, E, mais do que isso, a cidade de Palmeiras co-
sob o manto protetor da lei, se beneficiaram. meça a ser lembrada por outros aspectos, agora ne-

Ao Secretário incumbe, em vez de agredir Par- gativos: pelo abandono, pela forma como vem sendo
lamentares responsáveis e comprometidos com seu conduzida a atual administração municipal, pela per-
País, explicar as razões que o levaram a abrir mão seguição, por uma conduta equivocada de alguém
de tão elevada soma, exatamente no momento em que prometeu .durante a campanha eleitoral fazer
que se propõe o enfraquecimento de regiões mais transformações profundas no Município e, no entan-
pobres e a redução dos parcos' incentivos à cultura, to, tem abandonado literalmente a cidade e a popu-
à criança, ao adolescente e ao trabalhador, através lação.
do vale-transporte, todas essas medidas propostas A cidade, que tinha o diamante, hoje está mar-
na MP 1.602. cada pelo desemprego, pelo completo abandono,

Por: isso mesmo, Sr. Presidente, prefiro conti- pela falta de perspectiva da sua juventude. Palmei-
nuar na trincheira dos que defendem as regiões ras hoje, Sr. Presidente, não tem recursos para recu-
mais pobres, lutando para que as desigualdades en- .perar, por exemplo, a maternidade, que até hoje não
tre as regiões não se acentuem ainda mais, bata- foi concluída. E, como dizia Caetano Veloso, ainda
Ihando para que a Zona Franca de Manaus, sem dú- em construção e já é ruína, a maternidade está lá
vida, a melhor experiência de renúncia fiscal que já abandonada.
se fez no País, não venha a desaparecer e com ela O interessante é que o Prefeito da cidade não
o sonho dos que lá vivem, brigando, se preciso for, tinha dinheiro, ou disse que não tinha dinheiro, para



Durante o discurso do Sr. Walfer Pi
nheiro, o Sr. Heraclito Fortes, 1!l Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Maurício, 1!l Suplmte
de Secretario.

o SR PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Bloco
PT-SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo falar sobre dois temas.

O primeiro diz respeito a uma circunstância ab
solutamente inaceitável por todos aqueles que no
Brasil lutam pelos direitos humanos.

A imprensa noticiou que o Instituto de Geogra
fia e História Militar do Brasil, por intermédio do Cel.
do Exército Luiz Macedo Carvalho, também Diretor
da Biblioteca do Exército, condecorou o Gen. Augus
to Pinochet com o Grão-Colar de Geografia e Histó
ria Militar do Brasil, por suas realizações durante sua
carreira e pela preservação dos valores militares.

Sr. Presidente, colegas Deputados, é fato pú
blico e notório - e dele já cuida a história contempo
rânea da América Latina e do mundo - que o Gen.
Augusto Pinochet comandou por dezessete anos
uma das mais sangrentas ditaduras militares exis
tentes em nosso continente. Montou uma estrutura
sanguinária de repressão policial militar e política, fa
zendo com que milhares de cidadãos chilenos fos
sem mortos, desaparecidos e exilados. A violência
da ditadura Pinochet alcançou inclusive cidadãos
brasileiros, presos no Estádio Nacional do Chile, que
morreram no mesmo dia do golpe militar naquele
país.
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tocar essa matemidade, mas teve 150 mil reais para es que o Prefeito tinha prometido e hoje não cumpre,
fazer o Carn~al. Depois, fez o São João, contratan- abrindo um novo canal, abrindo um diálogo, mos-
do bandas, gastando dinheiro. trando ser possível construir alternativas naquele

Ele foi buscar suplementação de 50 mil reais, Município.
mas falta recurso para tocar as questões importan- Sr. Presidente, a cidade de Palmeiras pode
tes do Município. buscar altemativas no turismo, co'11o, por exemplo,

E mais, Sr. Presidente. Não satisfeito com esse na área do 'Capão, uma área alternativa que perten-
tipo de conduta, o Prefeito desenvolve agora uma ce ao Município e que já se desenvolve com o ecotu-
política de perseguição plena. A cidade começa a vi- rismo.
ver outro tormento, que é a demissão de servidores Portanto, Sr. Presidente, hoje o Partido dos
públicos concursados. A reforma administrativa ain- Trabalhadores se firma e consolida seu diretório,
da nem acabou de ser votada aqui, não tem ainda a tem sua sede e divulga seus jomais para servir de
quebra da estabilidade e o Prefeito da cidade de Pal- instrumento e se somar à luta empreendida pelo
meiras já está debitando na conta do Congresso Na- povo de Palmeiras contra os desmandos ocorridos
cional seu autoritarismo e suas barbaridades. Já co- naquele Município.
maçou a demitir, alegando que o serviço público não Era o que tinha a dizer.
necessita desses servidores e que o concurso públi
co feito foi ilegal, provocando pânico na cidade.

Sr. Presidente, iniciativas já estão sendo toma
das - ação na Justiça, mobilização da sociedade 
para conter mais esse tipo de conduta~ que se soma
à ineficiência, ao completo abandono em que a cida
de de Palmeiras vive hoje na administração do Sr.
Carlos l,.opes.

E mais, Sr. Presidente, o Prefeito patrocina
algo inédito. Dizendo que estaria preparando uma
caixa de previdência própria, a partir de uma suposta
lei que autoriza isso no Município, o Prefeito não re
colhe o INSS dos servidores, que só tomam conhe
cimento quando atingem a data ou o limite para sua
aposentadoria. Quando procurani o INSS, são infor
mados de que aquela administração não recolhe o
INSS porque, por alegação do seu gestor, aquele
Município tem autorização para criação de uma pre
vidência própria, que, no entanto, nunca foi criada,
que não funciona, que não existe, enganando parce
la significativa da população.

Sr. Presidente, essa política está acabando a
partir de agora, com a chamada quebra do silêncio
na cidade, com o Movimento Acorda Palmeiras, pu
xado pelo Partido dos Trabalhadores, que no sábado
inaugurou o diretório municipal naquela cidade com
grande festividade, num ato público onde o PT, de
uma vez por todas, acaba com o silêncio e a popula
ção começa a perder o medo na cidade de Palmei
ras. Começam a surgir denúncias; a população co
meça a criar coragem.

Sr. Presidente, quero dizer que sábado, o Par
tido dos Trabalhadores, na cidade de Palmeiras, deu
mais um passo significativo, passo esse que já vinha
dando quando divulgou na cidade dois boletins de
nunciando todo tipo de desmando, todas as questõ-
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É inaceitável e indigno que instituiçõàs como a fério ocidental. Entre todas, nossas organizações
Biblioteca do Exército e o Instituto de Geografia e representam a dezenas e milhões de trabalhadores.
História Militar do Brasil possam condecorar Augusto Nos reunimos em 5an Francisco, Califórnia (Estados
Pinoehet. Com a comenda que passa a ostentar, Pi- Unidos da América) nos dias 14, 15 e 16 de novem-
noehet é recebido em nosso Pars como pessoa ben- bro para constatar os efeitos destrutivos que tem
quista por seus méritos quer pela Biblioteca do Exér- para o povo trabalhador de todo o Hemisfério os pla-
cito quer pelo Instituto de Geografia e História Militar nos das empresas transnacionais e para desenvol-
do Brasil. ver nossa capacidade de apoio mútuo e solidarieda-

Não, Sr. Presidentel É preciso que se diga em de nas respostas que damos a esta ofensiva contra
alto e bom som: no Brasil democrático, no Brasil do as condições de vida e de trabalho e os direitos de-
resgate à cidadania, no Brasil patriótico em defesa moeráticos.
dos direitos humanos, Augusto Pinoehet jamais será Felicitamos calorosa e merecidamente a nos-
condecorado! sas irmãs e irmãos do movimento de trabalhadores

Neste instante, faço um voto de absoluto repú- dos Estados Unidos por seu vitorioso empenho em
dio contra esse militar brasileiro que, em nome da fazer retroceder a última Administração Clinton de
Biblioteca do Exército e do Instituto de Geografia e renovar as faculdades presidenciais extraordinárias
História Militar, condecorou Augusto Pinoehet! para concluir acordos comerciais e estender a TLC

Quanto ao segundo tema, neste tempo que me desde a Terra do Fogo até o Crrculo Polar Ártico na
resta, solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize forma do Acordo de Livre Comércio das Américas
a transcrição da declaração final de conferência rea- (ALCA).
Iizada em São Francisco, Estados Unidos da Améri- Ternos escutado coletivamente os informes
ca, com a participação de sindicalistas de todo o He- das delegações de todo o Hemisfério, que mos-
misfério, contra o Tratado de Livre Comércio - ALCA, tram as conseqüências desastrosas do TLC, Mer-
o NAFTA e o MERCOSUL. cosul e os demais acordos de livre comércio im-

Nos Estados Unidos, dirigentes sindicais estão post~s aos povos das Américas pelas empresas
vivendo, de certa forma, o mesmo processo de des- transnacionais com o apoio dos governos e as ins-
regulamentação dos direitos trabalhistas corno em tituições financeiras internacionais ao serviços das
nossa Pátria. Nesta declaração final, neste doeu- mesmas. .Temos escutado o testemunho dos sindi-
mento unitário, são mostrados quantos postos de calistas e ativistas dos parses de todas as Améri-
trabalho os norte-americanos perderam com esses cas que nos tem explicado corno os planos globais
tratados de livre comércio. do capital tem c~usado estragos com a desregula-

Como tive a honra e o orgulho de participar do mentação, a privatização e a destruição dos servi-
congresso em São Francisco, em nome da Câmara ços públicos, a degradação do meio ambiente, aos
dos Deputados, em missão especial, ainda que sob atentados contra a negociação coletiva, as condi-
minhas expensas, estou trazendo ao conhecimento ções de trabalho e a legislação trabalhista e uma
do Plenário as conclusões do evento. Peço, portan- ofensiva frontal contra o direito do povo trabalha-
to, sua transcrição e solicito seja este pronunciamen- dor para estar representado por sindicatos inde-
to divulgado no programa A Voz do Brasil e nos pendentes dos governos e dos patrões. Temos es-
Anais do Congresso Nacional. tudado as ramificações do projetado Acordo Multi

lateral sobre as Inversões (AMI).
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR: Ao organizar esta ofensiva, o capital multina-

Declaração Final cional pretende minar não só a capacidade dos tra-

CONFER~NCIA DO HEMISFÉRIO OCIDENTAL balhadores para defender-se se não também os di
reitos democráticos de nossos povos e a própria so-

CONTRA O TLC I;AS PRIVATIZAÇÕES berania das leis e instituições estabelecidas ao longo
5an Francisco, 16 de novembro de 1997 de décadas de luta. Em nome do "livre comércio·,

Dirigimos esta declaração aos trabalhadores, subvertem sistematicamente nossos direitos e IIber-
organizados e não organizados, e as organizações dades.
de classe trabalhadora e aos povos das Américas e Qual é o balanço destes acordos de livre C(1-

do Mundo. mércio e as privatizações e desregulamenta9lo que
Somos dirigentes e ativistas dos sindicatos e comportam, impostos aos parses do hemisfério pelo

outras organizações trabalhadoras de todo o hemis- Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e
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os Estados Unidos através dos planos de ajuste es- No Haiti, a política de destruição das empresas
trutural? Poderíamos' apresentar inúmeros detalhes de serviços públicos, aplicada pelo CMEP (Conselho
que compõem o quadro de miséria crescente e do de Modernização das empresas públicas, depend-
aumento da desigualdade social e econômica para a ente do Banco Mundial), se centra na primeira fase
massa do povo trabalhador, os camponeses e os na liquidação de Ciment d'Haiti em 28 de agosto de
pobres de nossos países. 1997. Como conseqüência deste processo os pre-

Temos ouvido exemplo de cada um dos países ços disparam, o serviço da dívida externa cresce
representantes em nossa conferência. sem parar (a dívida passa de 4.000 para mais de

No Canadá, o sistema de sanidade universal 14.000 gourdes), o emprego cai em todos os seto-

está sendo destruído com a intenção de impor a priva- ;~~~ ~=:n~:r~01.~z d~~;~~ i~~~~~e;~~s~~
tização. Exportam a produção a países com salários tudo isto culminou na transformação do Haiti num
mais baixos, corno no caso de empresas Bauer Skate

país sem pressuposto nacional, já que 70% de seu
de Ontário, comprada pela multinacional Nike Corp.,· pressuposto constitui a chamada ajuda internacional.
que ao final de seis meses exportou a produção para a
Malásia eliminando 500 postos de trabalho. No Peru se tem experimentado a aplicação sel-

No Chile, vem efetuando uma destruição geral vagem da política das companhias multinacionais e
no setor público. Ao povo chileno o capital lhe tem das instituições internacionais que servem aos inte-
roubado, bem como seus sistemas de pensões, e a resses delas. Continua sem trégua a privatização
semana média de trabalho do país é uma das maio- generalizada das indústrias estatais e dOl? serviços
res do hemisfério, incluir .do os finais de semana e os públicos. No setor de saúde serviços sanitários os
dias festivos. que podem pag~~ mais recebem melhor assistência,

porém drasticamente as prestações mais elementa-
No Brasil, a ofensiva para destruir o custo do res às massas pobres. Os principais objetivos des-

trabalho que os patrões reiteram é o único caminho ses planos privados são a educação e a seguridade
para - que o país seja competitivo no mercado glo- social. Desaparecem os postos de trabalho, e recen-
bal - joga um trabalhador contra o outro e a um sin- tes decretos lhes permitem que as empresas despe-
dicato contra o outro. Quando a M~rcedes Benz quis çam os trabalhadores com qualquer pretexto. Os
ampliar suas instalações na cidade de Campinas, postos de trabalho que restam estão cada vez mais
pediu ao sindicato um acordo de "paz social". Diante precários.
da negativa do sindicato em aceitar esta chantagem,
a Mercades Benz, levou a fábrica a outra cidade. Por São somente uns poucos exemplos dos teste-
sua vez, tanto a General Motors como a Ford, se- munhos trazidos pelos participantes de todas as
guem recebendo milhões de dólares de subvenções Américas.
do governo federal e do governo do estado do Rio Nos Estados Unidos, apesar das tentativas, to-
G~nde do Sul, dinheiro diretamente subtraído dos das em vão da administração Clinton de mascarar a
serviços públicos. realidade, são evidentes os resultados do TLC.

No México, a privatização dos fundos de pen- Como conseqüência direta do TLC se perdeu pelo
sões, da indústria petroquímica, do transporte ferro- menos 400.000 postos de trabalho, e talvez incluin-
viário e da educação pública põe nas entrelinhas a do 600.000. Os empresários seguem ameaçando
soberania nacional ~ as conquistas históricas do em fechar as fábricas e levar a produção ao México
povo mexicano. As privatizações estão de mãos da- e com ele buscam rebaixar os salários de todos os
das com a militarização do país e causam níveis de trl;lbalhadores dos Estados Unidos e acabar com a
desemprego e miséria sem precedentes, porém, per- tentativa de organizar os sindicatos.
to da fronteira com Ol:l estados Unidos, seguem atin- Em sua busca do máximo beneficio, as compa-
gindo os setor informal das montadoras. nhias globais jogam o trabalhador, às nossas comu-

No Equador, a tentativa do Governo de privatizar nidades e às nações, uns contra os outros. Em uma
o setor elétrico levou aos trabalhadores a ocupar o re.dução dos direitos adquiridos de nossas conquis-
complexo hidroelétricQ de Paute no começo de setem- tas, de denúncia aos direitos adquiridos e de agres-
bl'O. A ofensiva se dirige também contra a indústria pe- sões diretas que com razão tem sido denominada
troleira, as telecomunicações, a seguridade social e os ·carreira face ao abismo". Persistem em suas práti-
serviços sanitários dos portos, a educação pública e in- cas desastrosas de discriminação racial e segrega-
clusive a água potável e para a irrigação. ção contra gente de cor.
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De um país a outro, os trabalhadores e os po- Que podemos fazer? Repre~ntamos uma for-
vos teM" iniciado a levantar-se em luta contra essas ça imensa capaz de livrar uma luta vitoriosa contra
agressões. ataques que temos descrito. Depois de discutir e de-

Esta conferência constitui um passo adiante liberar, achamos os trabalhadores, ativistas e as or-
importante na luta contra os patrões e as instituições ganizaÇÕ8S operárias e populares de todo Hemisfé-
internacionais e os governos que lhes servem. Fren- rio e do mundo - em particular as organizações de
te a essa ofensiva em toda a linha contra os traba- mulheres, dupla e triplamente oprimidas - a desen-
Ihadores e as populações despossuídas do Hemisfé- volver e reforçar nossa comunicação, cooperação e
rio, só cabe uma resposta: mais cooperação, mais capacidade de ação comum.
unidade e solidariedade entre nós. Frente ao capita- Propomos uma jornada comum de ação contra
Iismo global, estamos decididos a construir e refor- a extensão do TLC, contra a incessante privatização
çar o sindicalismo global. Nos temos reunido todos e destruição de nossos serviços públicos e contra os
ape.sar de ter pontos de vista diferentes de diversas constantes ataques a nossos direitos e conquistas.
origens polrticas e tradições distintas. Nos une o ad- Propusemo-nos a realizar esta jornada de ação co-
versário comurn, diante o que temos que fechar filas mum em abril de 1998, quando os chefes de Estado
e defesa dos direitos, das condições de trabalho e de todas as Américas se reunirão no Chile para dis-
de vida de nossos povos. cutir a criação da ALCA.

Conseguimos ~stat>e!ecer., umas conclusões Para aplicar esta decisão, constituímos esta
comuns: o TLC e os demais acordos de livre comér- conferência em Comitê de Seguimento, dirigido pe-
cio, com os planos de ajuste estrutural: los convocantes.

· são uma ofensiva contra nossos direitos e Este nosso chamamento é um apelo para a
contra nossas condições de trabalho e de vida, e justiça e a democracia, pelos direitos dos trabalha-
constituem barreiras para o progresso social e a de- dores e os povos, pelos direitos das mulheres, a ju-
mocracia. ventude, as crianças" e todos os oprimidos, sindica-

· colocarn as empresas transacionais e a seus tos, nossos pontos de trabalho, nossos direitos e
interesses por cima dos povos de cada país. O AMI tudo o que conquistamos com nossa luta. Frente ao
busca converter isto em lei internacional. capital global, queremos constituir o sindicalismo

· tem como objetivo central a destruição dos global. Unamo-nos para organizar ações em cada
serviços públicos, da negociação coletiva, dos códi- país da América do Norte, da América Central, da
gos trabalhistas, e da capacidade dos povos para re- América Latina e do Caribe.
sistir ao empenho de transformá-los em servos do O SR. JOSÉ COIMBRA (PTS - SP. Pronuncia
capital global. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

• de nenhum modo pretendem ampliar as opor- Deputados, os jornais noticiam que o Governo au-
tunidades de emprego. Ao contrário, destroem os rnentará a taxa de embarque de R$18,00 para
postos de trabalho de muitos e dão trabalhos a mui- R$90,OO, no famoso pacote.
tos poucos. Uma parte crescente de nossas popula- Dispenso-me de comentar que, numa época
ções se convertem em deserdados, porém uma pe- em que se diz que não há inflação, vemos que os
quena elite se enriquece. combustíveis chegam a aumentar 20% de uma só

,Através do TLC e dos demais acordos de livre vez, a taxa de embarque internacional ganha um au-
comércio, patrões e govemos tratam de minar a in- mento de 500%, aumentam-se os impostos, fonien-
dependência dos sindicatos que defendem os povos ta-se o desemprego, cortam-se verbas da saúde e
trabalhadores e nossos interesses. A estratégia do da educação etc. Quando o Governo reconhecer
capital internacional é esmagar e eliminar todas as que existe inflação a quanto chegarão os sacrifícios
instituições que dão ao povo trabalhador a capacida- impostos à população?
de de resistir a ânsia insaciável de benefícios ainda Analisemos tecnicamente a questão, deixando
maiores. de lado a emoção natural de quem convive intima-

Em suma, o TLC, o AMI e os demais acordos mente com o povo brasileiro, sem estar protegido
de livre comércio, os planos de ajuste estrutural, são pelos vidros blindados do Palácio do Planalto. A defi-
uma afronta à democracia, aos direitos dos trabalha- nição jurídica de taxa é: retribuição por um serviço
dores ao direito do povo de determinar seu próprio público especificado, feito em favor de um determi-
destino. Pisoteiam os convênios da OIT e os trata- nado indivíduo, a qual só é exigível depois de efeti-
dos da ONU sobre os direitos humanos. vamente prestado o serviço. O Códi(Jo Tributário Na-
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cional, em seu art. 18, determina que além dos im- tre esses países tem um preço atrativo, da ordem de
postos co~pete à União, Estados, Distrito Federal e US$ 100,00.
Municípios as taxas arrecadadas em razão '10 exer- Como se justificar que a taxa de embarque
cício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou custe praticamente o mesmo preço' da passagem? É
potencial de serviço público específico e divisível inadmissível! É evidente que haverá uma queda nes-
prestado ao contribuinte ou postos à sua disposição. ses negócios com prejuízos facilmente previsíveis,

Taxa, portanto, é uma contraprestação de um principalmente para o Brasil que é à parceiro mais
serviço prestado pelo poder público e que pode ser beneficiado do Cone Sul.
avaliado em seu custo, o qual será divisível entre os Até no turismo, seremos os maiores prejudicados!
contribuintes que dele se utilizem ou possam utilizar. É evidente que esse aumento brutal reduzirá o
É uma divisão de uma despesa prevista para a pres- afluxo de turistas estrangeiros para o Brasil. Somen-
tação de determinado serviço público especial e te há pouco tempo, o incipiente turismo brasileiro
mensurável quantitativamente entre os prováveis está se levantando e trazendo divisas para o nosso
contribuintes que dele se utilizarão. Tesouro. Parece que a equipe econômica de nosso

A taxa de embarque foi criada e regulamentada Governo tem ojeriza ao dinheiro que os turistas po-
por lei e por definição tem de ser condizente com o dem trazer; prefere tirar dos minguados bolsos dos
l>erviço prestado. assalariados.

Os estudos feitos pela INFRAERO determina- Aproveito a oportunidade para sugerir que o
ram a fixação da taxa de embarque em US$ 18,00, Governo reavalie sua atitude, seja mais coerente em
já que as planilhas demonstravam que esse valor seus atos e modere a utilização ,d~. seu Msaco de
cobria os custos do serviço prestado. maldadesM

• Sim, podemos mesmo afinhar Msaco de
maldadesM

, cujo melhor exemplo é à <edução do im-
Não há notícias de que tenha sido sequer cogi- posto de importação de uísque que de 16 % baixou

tada uma melhoria sensível na prestação de serviço para 15% e pasmem, meus companheiros, a taxa de
de embarque internacional. importação de um produto que na lista consta sob o

Com o aumento pretendido pelo Governo, sem código 29.39.10.13, ficou com uma alíquota de im-
nenhuma melhoria que justifique o aumento, a taxa portação de 2%, e nada mais é que heroína e seus
de embarque no Brasil tornou-se a mais cara do sais.
mundo, embora o serviço, nem de longe, seja o me- Não é despejando um saco de maldades que
Ihor. Parece que o País pretende alcançar todos os se faz um bom governo; é com coerência, com justi-
primeiros lugares mundiais nas avaliações do que ça, com redução de gastos supérfluos e faraônicos,
prejudica o povo. Além dessas observações que le- com verdadeiro espírito público, sem ficar em adora-
vam a considerar esse aumento ilegítimo, temos de ção perpétua ao M bezerro de ouro do realM em'detri-
salientar que é incoerente tal atitude. O Governo em- mento de toda uma população. Afinal uma democra-
pregou todos os seus esforços para estabilizar o cia (é o que pensamos que somos) é o Governo do
MERCOSUL, que pretende, em última análise, a in- povo, para o povo e não o govemo do povo para a
tegração comercial, industrial, cultural, econômica e unidade monetária, o endeusado real!
de população entre os países dele integrantes. É louvável a procura da estabilidade econômi-
Como promover essa integração quando se procura ca, mas não à custa de um sacrifício quase insano
dificultar e encarecer o trânsito de pessoas entre os da população mais carente, que se vê privada dos
países associados? meios de sustento da família, em virtude do desem-

Temos de salientar que a queda do intercâm- prego sempre crescente e violento.
bio turístico entre esses países é a menos grave, Nesta oportunidade, aproveito para fazer um
embora atinja a proporção de 70%, segundo as pri- apelo ao Sr. Superintendente da Infraero. Com o ad-
meirâs avaliações. O que se dizer então da queda vento da lei que proíbe o fumo nas aeronaves, em
do intercâmbio comercial e industrial? vôos de até uma hora, solicitamos àquela empresa,

Podemos dizer que entre os Estados do Sul junto às companhias de avieção, a distribuição de
brasileiro e os países limítrofes como Argentina, Uru- produtos, sob a forma de chicletes, já existentes no
guai e Paraguai há praticamente uma ponte aérea mercado. É importante salientar que tais produtos já
utilizada por empresários que intensificaram os ne- foram aprovados pela Organização Mundial de Saú-

'gócios nessa área, trazendo divisas para o Brasil. de. Há pessoas que têm dificuldades para passar
Há um bom motivo pcu'a isso; a passagem aérea en- uma hora sem fumar. Portanto, a utilização dessa
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"bengala" clínica, que é o chiclete de nicotina, seria so aos mesmos. Portanto, este fundo de aval passa
interessante aos mencionados fumantes. pelo desafio da confiança das empresas.

Era o que tinha a dizer. Por causa disso, sugerimos ao Relator que
O SR. OCTÁVIO ELfslO (PSDB - MG.. Sem esta medida provisória ofereça a possibilidade de

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- criação de um' conselho que acompanhe a aplicação
putados, dentro do pacote de equilíbrio fiscal que o do fundo, visando o seu aperfeiçoamento. Isso me
Presidente da República enviou ao Congresso Na- parece fundamental, no caso específico do SEBRAE
cional, uma medida provisória diz respeito à criação e no de seu fundo de aval, o qual facilitou, em gran-
do Fundo de Garantia para a Promoção da Competi- de parte, os financiamentos do programa de peque-
tividade. Em outras palavras, trata-se de um fundo nas e miCroempresas -executados peln BNDES e pe-
de aval para apoio às pequenas e microempresas. los bancos de fomento.

Faço parte da Comissão Especial que examina O fundo de aval do BNDES teve um Conselho
esta medida provisória e, depois de duas reuniões que permitiu acompanhar a sua execução, bem
de audiências públicas, promovidas no domingo e como buscar o seu aperfeiçoamento. Também, nes-
hoje, Já há uma série de pontos importantes que per- te caso, parece-nos muito importante que o referido
mitirão o aperfeiçoamento dessa medida provisória. Fundo de Garantia para a Promoção da Competitivi-

O Sr. Relator, Senador José Roberto Arruda, dade contenha esse Conselho, e que o mesmo pro-
pretende aperfeiçoar a medida provisória em alguns mova o acompanhamento do fundo e o seu aperfei-
pontos que nos parecem relevantes. O primeiro de- çoamento.
les é fazer desse fundo de aval um apoio efetivo à Portanto, esta medida provisória é um dos me-
busca de financiamento pelas pequenas e microem- canismos mais importantes existentes no pacote fis-
presas, independentemente do seu objetivo em ter- cal. Tenho convicção de que a mesma será extrema-
mos de exportação. A garantia da participação da mente necessária para a melhoria do desempenho e
pequena e microempresa nas exportações depende para a busca da competitividade entre as pequenas
efetivamente da busca de financiamento e de com- e microempresas, garantindo, assim, a sua participa-
petitividade para a sua modernização. Portanto, a ção nas exportações.
exportação é muito mais um fim do que um objetivo Era o que tinha a dizer.
em si de um programa de financiamento às peque- O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
nas e microempresas. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Em segundo lugar, ficou muito clara a necessi- Deputados, hoje é um dia de violência contra a
dade de que se mantenha um limite em termos des- mulher. A cidade de Salvador aparece como uma
ses financiamentos para que não se cubra com o re- onde mais se agride a mulher neste País. Precisa-
curso que é escasso também o apoio às médias e mos urgentemente evitar isso! A Bahia tem gran-
grandes empresas que, efetivamente, não precisam des áreas de divulgação e de desenvolvimento,
desse fundo de garantia para conseguirem seus fi- mas o povo baiano sofre, lamentavelmente, como
nanciamentos. vemos e constatamos através da imprensa e dos

Tive oportunidade, quando Diretor do Banco de dados oficiais.
Desenvolvimento de Minas Gerais, de gerenciar um Da mesmii forma, registro a realização da
programa de apoio às pequenas e microempresas. campanha "Feira faz bem", da TV Subaé, em Feira
Percebi que, além do custo do dinheiro mais ade- de Santana, cidade que passa por dificuldades
quado aos financiamentos depende essencialmente econômicas. Temos, porém, na TV Subaé a emis-
da garantia. No entanto, aquelas microempresas difi- sara que, neste momento, lança campanha que
cilmente têm garantias que permitam este acesso. vem revigorar e retemperar o desejo de todos nós
Neste sel)tido, o fundo é, certamente, um avanço im- feirenses, pelo crescimento e desenvolvimento da
portante. nossa cidade.

Sr. Presidente, os pequenos e microempresá- Nesse sentido, cumprimento a direção dessa
rios pouco confiam no acesso aos tancos de fomen- TV, na. pessoa do empresário Modezil Cerqueira e
to, especialmente o BNDES, para recursos em custo Marcílio Costa, seu chefe de jornalismo, tendo em
adequado. Nossa experiência mostrou que tais re- vista a campanha que desenvolvem em nosso Munk
cursos são possíveis, embora as pequenas e micro- cípio. Julgamos muito positivo o fato de .1 TV Subae
empresas sempre agem com muita cautela no aces- lançar esta campanha e desenvolvê-Ia durante todo
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este ano e também no próximo. Esperamos que os Não entendemos como medida econômica a
resultados sejam os melhores para a nossa cidade. redução do quadro de funcionários para controlar o

Outro assunto, Sr. Presidente, refere-se ao fato balanço de pagamentos.
de que hoje daremos continuidade à discussão da As bolsas de valores mundiais continuam em
chamada reforma administrativa, na qual se levanta queda. Pelo que estou vendo, no mês de novembro
um ponto controverso: o que permite a demissão elas ficaram no chão. E não é a penalização do fun-
dos servidores públicos. Argúi o Governo que tal ati- cionário público que vai resolver o' problema. O Bra-
tude não visa ao nível federal, mas aos govemos es- sil necessita sair dessa situação. Não torcemos pela
taduais e municipais. Quem leu os jornais dos últi- implantação do caos, muito pelo contrária. Por outro
mos dias vê que isso não acontecerá na Bahia e, lado, muita gente que diz apoiar o Governo está
como afirmam os jornais de hoje, também não acon- querendo ver o circo pegar fogo.
tecerá no Rio Grande do Norte, mesmo porque não Precisamos de medidas efetivas. O ajuste é do
conheço nenhum Governador que se vai arriscar a Brasil. Não adianta culpar o atual quadro da econo-
demitir funcionário público em ano eleitoral - nin- mia mundial. Se essa medida não é necessária, por
guém será demitido no ano que vem. Isso seria uma que vamos votá-Ia? Acho que podemos encontrar
bomba de efeito retardado para o futuro. outras soluções.

Insisto na seguinte ponderação: se tal prática Era o que tinha a dizer.
não é necessária para o Governo Federal e se vá- O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.
rios Estados do Brasil afirmam que não é necessário Pronuncia o seguinte discurso:) - Sr. Presidente, os
demissão, reitero aos senhores o que está aconte- acontecimentos no lraque estão se encaminhando
cendo na Bahia, meu Estado, onde algumas Prefei- ao retomo das negociações diplomáticas. Pelo me-
turas municipais estão promovendo concursos públi- nos é o que está ocorrendo no momento, refletindo
coso A~enas um exemplo: a Prefeitura de Muniz Fer- as preocupações mundiais de que, de novo, os Es-
reira, Município de 6.750 habitantes, com 3.420 elei- tados Unidos priorizem a solução armada para impor
tores, que possui algo em tomo de 250 funcionários suas pautas naquele país.
públicos. Abre-se concurso para formação de cadas- Essa Iir.ha de ação é justa, mas é preciso que
tro e provimento de aproximadamente 125 vagas, o as Nações Uni~as enfrentem o problema básico que
que equivale a nada menos do que 50% da atual gera a crise: o bloqueio econômico ao Iraque, que
composição de funcionários públicos do Município está no sétimo aniversário.
de Muniz Ferreira. Essa prática também não interes- Todas as vezes que o Governo de Bagdá
sa a vários Municípios brasileiros. Se estão sendo anuncia haver cumprido uma dàs exigências, as co-
abertas inscrições para concursos públicos com o in- missões de inspeção, onde os norte-americanos têm
tuno de recompor vagas - o Governador da Bahia 42% dos efetivos, descobrem outra. E o bloqueio
anunciou reiteradamente que recontratará servidores continua.
-, não entendemos o objetivo da reforma administra- Tudo indica que por trás dessas exigências há
tiva que será votada durante esta semana. A afirma- imensos interesses econômicos em jogo. Conforme
ção de que é preciso reduzir o quadro de pessoal aludiu recentemente o Vice-Primeiro Ministro do Ira-
para controlar o déficit público, como vemos, não é que, Sr. Tarek Aziz, a participação do petróleo ira-
verdadeira. Isso é mais grave ainda. quiano, que era superior a 3 milhões de barris diá-

Entendemos necessária a reforma de Estado - rios exportados ao mercado mundial, foi absorvida
aliás, quanto a esse assunto o PPS já se posicionou pela Arábia Saudita, ou seja, pelas companhias nor-
-, mas não da forma como está sendo proposta, que te-americanas ali instaladas. A crise, .assim, tem
consideramos mera perseguição. O Brasil necessita cheiro de petróleo.
de um aparelho judiciário da melhor qualidade, que O fundamental é que não tenhamos de presen-
seja efetivamente operacional. ciar outra guerra no Golfo para atender a interesses

E o que vai acontecer? O famoso pistolão voltará de empresas petrolíferas. É necessário que a diplo-
a agir no serviço público. Só não sabemos quais as macia internacional possa impedir esse fato e que se
medidas que poderão evitar o apadrinhamento. O Go- busquem, através de negociações, impor solução
vemo reduziu o número de demissões de servidores aceitável.
não estáveis. Afinal, quem é que se procura demitir? O Sr. Clinton dá a entender que o bloqueio e a
Na realidade, serão demitidos os ~ 'ncionários públicos agressão ao Iraque- serão indispensáveis enquanto o
estáveis, que poderão perder a estabilidade. Sr. Saddam Hussein estiver no poder. Ora, não cabe
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ao Presidente dos Estados Unidos, por mais podero~

so que seja, impor ao lraque ao a qualquer país 'do
·mundo quem deva dirigi-lo. será tarefa dos respecti~

vos povos.
O que cabe ao Sr. Clinton é negociar, abrir ca~

minho a um processo de paz que evite um novo
morticínio no lraque ou a continuação de um blo
queio que já sacrificou mais de 1,5 de pessoas.

As eventuais concessões exigidas ao Governo
de Bagdá estarão sempre mais próximas de serem
atendidas através do caminho das negociações e
não da guerra.

O recente gesto do Presidente iraquiano, nor
malizando o trabalho da comissão de inspeção, é
uma demonstração eloqüente nesse sentido e uma
derrota dos belicistas.

O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso:) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a crise e suas conseqüên
cias. Retomo à tribuna desta Casa para mais uma
vez expressar minha preocupação com os últimos
acontecimentos que abalaram a economia interna
cional, principalmente a economia dos países em
desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil.

Com a crise financeira internacional, conse
qüência da queda das bolsas asiáticas, criou-se a
expectativa, para nós, de que investidores estrangei
ros começariam a retirar seu dinheiro do Brasil, com
o temor de que o País pudesse ser um dos próximos
a ter de desvalorizar a sua moeda.

Para assegurar os investimentos externos, o
Governo aumentou de imediato as taxas de juros.
No entanto, por considerar essa providência insufi
ciente, emitiu um pacote de medidas como furma de
fir:'lanciar o rombo nas suas próprias contas, que evi
dentemente crescerá após o aumento dos juros, pro
curando assim sinalizar para os investidores no sen
tido de que o câmbio não será alterado.

O Governo poderia ter partido para a desvalori
zação do real; entretanto, não o fez considerando
essa medida como a última alternativa. E corajosa
mente assim decidiu, entendendo que a desvaloriza
ção afetaria os custos das empresas, o que certa
mente p~essionaria a inflação.

O pacote, Sr. Presidente, caros colegas Parla
mentares, arrasta no seu bojo um forte impacto re
cessivo. O crescimento da economia deve ser menor
em 1997 e 1998; contudo, ainda é cedo para saber
mos a repercussão das medidas sobre a inflação;

Com essas medidas, ganham as contas do Go
verno, as empresas exportadoras, os investidores
externos, enquanto perdem os contribuintes do Im-

posto de Renda, os servidores federais, quem viaja
ao exterior, proprietários de veícülos; consumidores
em'geral, enfim, a classe média que, sufocada, con
tinua a pagar um preço muito alto pela consolidação
financeira do Estado.

Como Deputado Federal, representante do
povo do Estado de Rondônia, tenho procurado de
monstrar na prática que nem todas as medidas apli
cadas às realidades dos grandes centros como São
Paulo e Rio de Janeiro etc, são viáveis em Estados
como Rondônia, Acre, Amazonas e outros.

Não vejo com otimismo o adicional de 10% so
bre o total do Imposto de Renda de pessoas físicas,
muito embora admita a elevação das taxas de juros
por um período curto, ainda que com muita preocu
pação.

Mas o que me causa mais perplexidade é no
vamente ver os servidores públicos serem penaliza
dos com a suspensão do reajuste salarial em 1998 e
as demissões em massa dos não estáveis.

A prontidão e a firmeza com que o Governo
brasileiro reagiu às ameaças de desvalorização da
moeda nacional, para evitar a perda de controle so
bre a taxa cambial, o que evidentemente traria gra
ves conseqüências como a redução da credibilidade,
retomo ao processo inflacionário e outros problemas
econômicos, são dignas de elogios, embora seja evi
dente que a política de juros altos não deve perdurar
por muito tempo e, por conseguinte, a redução da
vulnerabilidade exige a realização das reformas, pois
só elas trarão o almejado equilíbrio fiscal, permitindo
ao Estado, mais enxuto e eficiente, apresentar supe
rávit em lugar de déficit crônico e passar a fazer os
investimentos que considera importantes para o
País. A redução da dívida pública interna, por outro
lado, livrará o Governo da condição de refém da po
lítica de juros altos que ele próprio estabeleceu.

Na verdade, Sr. Presidente, aqui estamos
como Parlamentares para, nas atuais circunstâncias,
colaborar com o Governo no enfrentamento desse
grande desafio. Estou pronto para, junto com meus
pares, buscar a promoção do entendimento das
duas Casas do Congresso Nacional, ir..je
pendentemente de facções políticas, para apressar
as votações da reforma.

Embora sendo do PSDB, partido ao qual per
tence o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
quem acredito e a quem admiro, quero externar
aqui, nesta tribuna, a minha preocupação com o
povo de Rondônia, que tenho orgulho de representar
neste Parlamento e pelo qual estarei sempre dispos
to a lutar, mesmo que as minhas ações, de certa for-



O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a indústria calçadista confirmou
no Cariri a sua participação bem-sucedida no desen
volvimento econômico e social do Ceará. Ao inaugu
rar no Município do Crato, sexta-feira passada, a ter
ceira fábrica de calçados Grendene no Estado, o
Governo comemorou os avanços do setor na gera
ção de emprego e renda, superando todas as expec
tativas. Esse é um pólo reversível. São R$ 450 mi
lhões de faturamento, representando 8% do PIB e
geração de 20. mil empregos diretos e 15 empregos
indiretos. O setor também conseguiu sair da estag
nação no mercado externo e hoje contabiliza R$ 50
milhões em exportações, como anunciou o Secretá
rio da Indústria e Comércio no Estado do Ceará, pre
vendo um futuro ainda mais promissor, com a insta
lação, de pelo menos, uma fábrica de calçados em
cada região do sertão cearense.

Instalada numa área de 22 mil metros quadra
do~, a Grendene do Crato representa um investi
mento de 25 milhões de dólares e vai gerar 1.400
empregos diretos. Sua capacidade de produção é
estimada em 900 pares de calçados por mês, sendo
100 mil tênis da linha infanto-juvenil e 800 mil sandá
lias de marcas variadas. O Presidente do grupo, Sr.
Alêxândre Grendene, credita a concretização da fá
brica, cujo processo de instalação começou há pou
co mais de um ano, ou seja em setembro do ano
passado, à união dos esforços entre a Grendene, os
Governos Estadual e Municipal e a grande capacida
de de trabalho dos cearenses.

A fábrica Grendene chegou ao Ceará em 1990,
quando instalou em Fortaleza a sua primeira unida
de para a produção de sandálias de plástico. Três
anos depois, o grupo dava início ao processo de in
teriorização, instalando' em Sobral uma nova unida
de, que hoje é responsável por 7.500 empregos dire-
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ma e em dado momento, possam contrariar interes- tos e uma mudança significativa na vida dos sobra-
ses do'meu partido e do próprio Govemo Federal. lenses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, .não sei Para a população do Crato, a inauguração da
como resistirei a tamanha via-cruCis da população nova fábrica representa um marco na sua história,
do meu Estado, que amarga o desenfreado desem- que contabiliza inúmeros feitos gloriosos: a instala-
prego, os baixos salários, as altas taxas de juros, a ção do Curso Superior de Teologia e a participação
falta de esperança, fatores que têm custado o sacri- na Confederação do Equador em 1824, feitos esses
fício da nossa classe média, principalmente dos tra- que nos últimos anos estavam encobertos pela falta
balhadores, servidores públicos, pequenos e médios de alto-estima dos cratenses. A região tinha perdido
empresários, estes no seu dia-a-dia convivendo com a sua posição política. Hoje, vêmos uma transforma-
a própria falência. ção radical de nossa cidade, porque o povo sabe

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine que agora tem condições de trabalhar, criar seus fi-
a divulgação deste pronunciamento. lhos e vê-los crescerem com dignidade, mesmo sem

precisar sair de sua cidade em busca de sobrevivên-
cia em outros rincões. Foi o que disse o Sr. Prefeito
Raimundo Bezerra, reafirmando sua crença na visão
social dos irmãos Alexandre e Pedro Grendene.
Essa credibilidade que o Prefeito dá aos irmãos
Grendene é compartilhada também pelo Govemado.r
Tasso Jereissati, que, ao fechar a solenidade inau
gurai, destacou o caráter empreendedor dos irmãos
que poderiam estar, a exemplo de outros grupos, ob
tendo lucro fácirno mercado de capital, mas lizeram
opção pelo trabalho. Disse o Governador do Ceará
que -É preciso ter muita coragem para ganhar di
nheiro produzindo, gerando riquezas não só por si,
mas para toda uma região e melhorar a vida de urna
população inteira.-

O Governador reconheceu a qualidade da
mão-de-obra e a força de vontade do çarirense, que
respondeu à altura do investimento. Essa informa
ção ele ouviu do próprio empreendedor, que lhe con
fessou ter ficado surpreso com a operosidade dos
trabalhadores cearenses, entre os quais encontrou
nível de produtividade superior à mão-de-obra de.
outras regiões do País. .

É dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que um Estado com dificuldades, como o
Ceará, sabe fazer da fraqueza a força e encontrar
soluções para os problemas sociais lá existentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro que a Polícia Federal deter
minou a abertura de mais dois novos inquéritos poli
ciais como desdobramento do processo enviado
para a 41 Vara Federal do Rio de Janeiro a fim de
apurar quem foram os autores das i1icitudes penais
ocorridas na contabilidade do Banco Nacional desde
1986 até o ano passado, 1996. Segundo parecer da
Polícia Federal, as manobras no Banco Nacional
ocultaram um rombo de 14 bilhões de reais. É isso
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mesmo, fo~~ desviados mais de 14 bilhões de so, bem assim seus irmãos que.tinham.assento no
reais, e quem cobriu foi o povo brasileiro, com o di- Conselho de Administração e ainda outros dirigentes
nheiro do PROER. do grupo, como o ex-Superintendente Amoldo de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a re- Oliveira e o Vice-Presidente Clarimundo Sant'Anna,
quisição dos dois inquéritos policiais foi formulada já condenado em outra Ação Penal a 4 anos de re-
pelos Procuradores da República, Or. Rogério Nasci- clusão. Portanto, é reincidente.
menta e Ora. Silvana Battini, a fim de investigar a Sr. Presidente, o Delegado Dr. Galileu Ro~ri-

área intemacional do Banco Nacional e o outro, para gues também aposentou-se e estava apenas espa-
levantar a responsabilidade de dirigentes do Banco rando a conclusão desta última diligência policial a
central na omissão da fiscalização das i1icitudes pe- fim de encerrar sua brilhante e honesta carreira poli-
nais e da fraude contábil. cia!. Parabé.ns Dr. Galileu Rodrigues.

Os dois Procuradores da República denuncia- As audiências de interrogatórios dos Réus já
ram trinta e três réus, em setembro passado, ao Juí- foram designadas para o dia 27 de janeiro, quando
zo da 42 Vara Federal, Seção do Rio de Janeiro, serão interrogados o Sr. Marcos Magalhães Pinto e
acusando controladores e dirigentes do Banco Na- Sra Ana Lúcia Magalhães Pinto (ex-nora do Presi-
cional, nas sanções da Lei n2 7.492, de 16 de junho dente ·Femando Cardoso) pelo Juiz da 4- Vara, Dr.
de 1986 (Lei Colarinho Branco ~ Nilson Gibson) por Abel Fernandes Gomes.
apropriação de dinheiro, título e· indUEir em erro in- Sr. Presidente, vou concluir, registrando posi-
vestigador, relativamente a operação financeira. ção do Prof. Dr. Gustavo Franco, Presidente do Ban-

É conveniente registrar que quando os dois co Central, formulando contundente crítica ao Judi-
Procuradores denunciaram os réus, concluíram que ciário: "Não se prende banqueiro nem gente rica no
a Polícia Federal continuasse a investigar os últimos Brasil; a Justiça é falha". E pergunta: "Quantos ban-
anas da administração dos dirigentes do Banco Na- queiros já foram presos 1)0 Brasil?" E, rápicio, res-
cional para descobrir os ralos do dinheiro através ponde: Só um, dono do Hércules, um banco peque-
das contas internacionais e se constatar a cumplici- no de Minas Gerais. E mesmo assim passou só uma
dade e conluio dos Diretores do Banco Central. O noite a cadeia".
Juízo da 4- Vara Federal determinou o cumprimento Conces88 maxima venia, agora eu pergunto
das diligências pela Polícia Federal incontinente. ao ilustre e culto Prof. Dr. Gustavo Franco: V.Exa.,

A abertura dos dois novos inquéritos só não foi como Presidente do Banco Central, vai formalizar
fei~ há dois meses porque falta definir o nome do pedido ao Juiz da 4a. Vara Federal, Seção do Rio de
novo Delegado Federal para presidir o "Caso Banco Janeiro, da decretação da prisão preventiva da ex-
Nacional". A decisão, conforme informações, recaiu nora do Presidente da República Fernando Cardoso,
no Dr. Eduardo da Mata, Diretor da Delegacia do Sra. Ora. Ana Lúcia Magalhães Pinto, por conve-
Crime Organizado e Inquéritos Especiais da Polícia niência da instrução criminal e para assegurar a apli-
Federal, no Rio de Janeiro. Tem o Dr. Eduardo da cação da lei penal, bem assim a garantia da ordem
Mata um currículo excelente e bons serviços presta- pública?
dos em outros casos difíceis. O novo indicado da
Polícia Federal será o Terceiro Delegado a cuidar do Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a de-
"Caso Bànco Nacional". O primeiro foi o Dr. Paulo mocracia objetiva a igualdade de direitos, iniciativas
Lacerda, um expert na área de crimes financeiros, e oportunidades. Recentemente, o filho do Presiden-
que levou até o fim o inquérito policial sobre PC Fa- te Sul-Coreano foi acusado de ter recebido subamo
rias. Quando Dr. Paulo Lacerda aposentou-se, em e não ter declarado ao fisco. O Presidente Kim
maio de 1996, foi a vez do Delegado Dr. Galileu Ro- Young Sam disse: " M Esmo O Filho de um Presi-
drigues passar a investigar o "Caso Banco Nacio- dente tem de ser responsabilizado se fez Algo de

Mau".nal". Foi ele quem acabou de fazer os mais de 100
depoimentos dos controladores e dirigentes do "Gru- Vamos aguardar as decisões!
po Banco Nacional" e concluiu o Inquérito Policial Sr. Presidente, relembro que faz parte dessas
com um excelente trabalho, indiciando 33 réus pela denúncias a ex-nora do Presidente Fernando Henri-
Lei do Colarinho Branco (Nilson Gibson). Dessa Iis- que Cardoso. E peço a V.Exa. que autorize que meu
ta, fazem parte o ~residente do Banco Nacional, Dr. pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz
Marcos Magalhães Pinto, e a Sra. Ana Lúcia Maga- do Brasil e publicado no jornal Hoje na Câmara.
Ihães Pinto, ex-nora do Presidente Fernando Cardo- Oportunamente voltaremos ao assunto.
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V.Exa. Esse processo é doloroso, sim, mas tem que
será atendido, nos termos regimentais. ser administrado com mãos firmes e, sobretudo, co-

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB - rajosamente.
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidén- É uma prática dolorosa também, neste momen-
te, Sras. e Srs. Deputados, não poderíamos afirmar, to de transição, reformar o setor político. Mas chega-
em face do delicado momento que a economia mun- mos ao momento de estrangulamento, onde gastou-
dial atravessa, que o pacote econômico do Govemo se mais do que se arrecadou, e precisamos lamenta-
seja a solução para pinçar o País da crise. velmente reverter este quadro.

A situação, todos sabemos, requer uma análise Não podemos permitir a possibilidade do enfar-
a longo prazo. Não há nenhum setor da economia to da defasagem cambial. Reconhecidamente este
que possa afirmar que esta é a solução única e final. não é o momento de o País ficar mais vulnerável.
Radical seria tal parecer, e temos que ter a humilda- Os investidores de todo o mundo sofreram per-
de de reconhecer a seriedade do momento econômico. das, em 3 semanas aconteceu uma quebra que re-

É real o Real, assim como é real a crise, a de- dundou em prejuízos de 2 trilhões de dólares, a pró-
pria Iiquidez internacional foi atingida.

fasagem cambial. Temos que ter precauções. Este é Não há, portanto, a possibilidade do meio ter-
um jogo em que o Governo aposta na experiência de
administrar crises. Os brasileiros, como nenhum ou- mo. A dose não pode e não deve ser homeopática, o

pacote é emergencial e forma única, no momento,
tro povo, é superior na capacidade de superar mo- de não colocar a soberania do País vulnerável. O
mentos desagradáveis. Governo está atento, e a expectativa, mesmo que

A crise do capitalismo é global, e o Governo, otimista, é restabelecer os fluxos de financiamentos.
quando se expõe com medidas que no mínimo po- É preciso que a previsão de totFl'aI'J1)PS este
dem ser reputadas como cruéis por aqueles que so- País estável, foco de atrações para investimentos
mente criticam, mas não oferecem soluções, tem de- estrangeiros, seja resguardada de maiores prejuízos
monstrado que está preparado para administrar este e restabelecida a energia que possibilitará ao Brasil
País. uma saída brilhante em direção ao espaço econômi-

O Governo acredita que o País vai retomar as co deixado pelo sudeste asiático.
rédeas do crescimento, está trabalhando neste senti- Era o que tinha a dizer.
do incansavelmente para que este País volte, dentro O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
do prazo necessário para as lapidações que a eco- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, há
nomia interna requer, a ser saudável e confiante muito tempo temos anunciado o interesse das segu-
para os investimentos estrangeiros. radoras estrangeiras no Brasil. Nesta semana, fica-

Ninguém é feliz impunemente! O momento é mos assustados com matéria da revista Banco Hoje,
doloroso, sim, porque cortes sempre vêm revestidos com declarações de funcionários da Aetna, dizendo
de ônus. que investiram no Brasil porque o ramo de saúde no

País, devido à falência do sistema público, está em
Mas vejam que hoje temos um Governo confiá- ascensão. E dizem que há uma grande e crescente

vel, transparente, onde todos os exercícios de casa demanda na área de previdência privada. Diz ainda
estão sendo categoricamente cumpridos, onde deci- a matéria que a Sul América e a Previdência tam-
sões difíceis são discutidas com todos os setores. bém estão de olho no setor previdenciário do Brasil
Talvez fosse mais política a decisão de adiar paco- e que Mapfre e Vera Cruz ratificaram sua confiança
tes, mas o Governo tem a coragem de enfrentar cri- e desejo de investir no mercado brasileiro, conside-
ses discutindo com seus representantes a bula das rado peça-chave no processo de expansão.
medidas. Sobre Liberty Mutual Paulista: o aumento da

São decisões quer desenvolvidas, quer emer- demanda por seguros nas classes menos favoreci-
gentes que estão submetidas às mesmas situações das, a reforma da Previdência e a falência do siste-
externas, haja vista o reflexo da crise de Hong Kong. ma público de saúde é o interesse que faz a Liberty

Temos que maduramente reconhecer o perío- entrar no Brasil, pois apresenta grande potencial de
do de transição econômica que o País atravessa, de crescimento.
uma forma poética, diria; seria o retorno de um filho Alianz e Bradesco: o Brasil, com 160 milhões
que fugiu de casa e voltou, precisando de amor mas de habitantes, é o país líder nesse processo. O mer-
também da autoridade paterna. cado brasileiro tem algumas áreas de negócios mui-
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to importantes, como os ramos de vida, saúde e pre
vidência.

É isso que querem fazer com a reforma da Pre
vidência: o jogo da previdência privada, como está
de~mascarado nesta matéria, com quatro segurado
ias estrangeiras, uma alemã, uma espanhola, a
maior, e duas americanas, assumindo claramente o
seu interesseI Querem a reforma da Previdência
para atender a interesses da previdência privada e
não estão preocupadas efetivamente com o traba
lhador brasileirol

É lamentável que, neste momento, através
desta matéria, tenhamos que reafirmar tudo aquilo
que vínhamos falando. Por isso apresentamos re
querimento de informação ao Ministério da Fazenda,
para que a SUSEP dê a relação de todas as segura
doras intemacionais, e o nome do país-sede de ori
gem, que já estão funcionando no Brasil e associa
das a quem.

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dou ciência a esta Casa·de dois projetos de
lei que estou apresentando. O primeiro obriga as ins
tituições de ensino superior a' fomecerem todas as
informações solicitadas pelos estudantes. O segun
do profbe a cobrança de taXas adicionais de expe
diente, de mudanças de opção e de trancamento de
matrícula.

Sr. Presidente, solicito a transcrição das duas
proposições nos Anais da Casa.

PROJETOS DE LEIA QUESE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N.' ,DE 1997
(Do Sr. Cláudio Chaves)

Obriga as instituições de Ensino Su
perior a fornecer todas as informações
solicitadas por quaisquer estudantes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 As instituições de .Ensino Superior são

obrigadas a fomecer quaisquer informações de que
disponham em seus registros a todos os estudantes
que tenham sido nelas matriculados.

Art..211 O atraso no pagamento das mensalida
des escolares ou de qualquer outra prestação finan
ceira não poderá ser alegado como motivo para o
não fomecimento das informações solicitadas pelos
estudantes.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. ,

Art. 411 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Uma das mais injustas e drásticas fonnas de
sanção contra os estudantes das Instituições de En
sitio Superior é negar-lhes o acesso a infonnaçães
referentes à sua 'vida escolar, como dados cadas
trais e curriculares, por exemplo.

Este método é, principalmente, utilizado pelas
instituições de ensino superior, tratando-se de meca
nismo empregado para a punição de alunos financei
ramente inadimplentes.

Esta prática consiste, evidentemente, em abu
so contra a pessoa do estudante, pela indevida mis
tura de aspectos acadêmicos e financeiros, como se
os primeiros representassem uma decorrência direta
e imediata dos últimos. Levada essa premissa às
suas últimas conseqüências lógicas, a pura e sim
ples aquisição do diploma seria permitida.

É, portanto, com o otljetivo de proteger os estu
dantes ~as instituições de ensino superior e coibir
tais excessos que submeto este Projeto de Lei à
consideração de meus pares, certo de que repre
sentará um passo para que os valores acadêmicos
se sobreponham a outras considerações na educa
ção superior brasileira.

'Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Cláudio Chaves.

PROJETO DE LEI N.' ,DE 1997
(Do Sr. Cláudio Chaves)

Proíbe a cobrança de taxas adicio
nais de expediente, de mudanças de op
ção e de trancamento de matrículas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1l1 ,Ficam as instituições de ensino superior

proibidas de cobrar taxas de expediente, de mudan
ça de opção e de trancamento de matrículas.

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

Diversas instituições de ensino superior têm
encontrado fontes de renda adicionais na cobrança
por providências administrativas. Incluem-se aqui ta
xas de expediente, de re-opções e de trancamento
de matrícula.

Trata-se de cobrança indevida pois o serviço
de secretaria está, supostamente, incluído na men
salidade, no que conceme às instituições particula
res de ensino. Seria, esta, portanto, uma situação de
duplo pagamento.
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No que se'refere às instituições públicas, esses Ora, Sras. e Srs. Deputados, esse 'dêbate não
casos agridem o Texto Constitucional, no seu art. é coisa de mulher, expressão muito usada por nós.
206, IV, que prevê a gratuidade do ensino em esta- Esse debate diz respeito, sim, a toda uma sociedade
belecimentos oficiais. que diz querer cidadania, que diz querer viver com

Por isto, ao encaminhar esta proposição, estou justiça social. Enquanto houver um único ser oprimi-
certo de que receberá acolhida de meus pares, por do, seja negro, índio, homossexual, m!Jlher, criança,
ser compatível com um projeto justo e solidário de não há possibilidade de existir a verdadeira demo-
universidade. cracia e felicidade.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputa- Hoje, no Dia Nacional de Luta contra a Violên-
do Cláudio Chaves. cia à Mulher, quero aqui conclamar toda a sociedade

O SR. JOÃO COSER (BlocolPT _ ES. Pronun- brasileira para que participe do combate à opressão
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e de gênero, do combate a todo tipo de discriminação
Srs. Deputados, hpje, mulheres do mundo inteiro es- sexual existente na sociedade brasileira e no mundo.
tão indo às ruas gritar pelo direito à cidadania e de- Também quero me solidarizar com minhas bra-
nunciar todos os tipos de violência, física e simbóli- vas companheiras do Espírito Santo, que com seu
ca, a que historicamente vêm sendo submetidas. espírito de guerra vão hoje para as ruas denunciar a
Gritar pelo direito à vida, pelo direito a viver em paz violência naquele Estado. Também realizam vários
e com dignidade. debates. Tenho certeza de que essas iniciativas, de

Mas, infelizmente, apesar de toda a luta femi- alguma forma, estão contribuindo para a construção
nista, os índices têm apontado que a violência contra da cidadania feminina.
a mulher no Brasil tem aumentando, em especial, a Encerro homenageando a memória das 57 mu-
violência doméstica. Iheres assassinadas em 1996 e das 59 mulheres as-

Às vezes tento entender, apesar de pertencer sinadas neste ano de 1997, mulheres capixabas que
ao universó masculino: qual a lógica do homem que não se curvaram ao jugo impiedoso e machista de
agride sua própria companheira, mãe de seus filhos, homens assassinos.
podendo chegar, inclusive a matá-Ia? A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT - SP.

Alguns poderiam responder: é a lógica da defe- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
sa da honra. de registrar minha posição sobre a discussão do

Eu me pergunto, Sras. e Srs. Deputados: da aborto, ocorrida hoje pela manhã, que não é de fato
defesa de que honra? Honra que fere, honra que sobre a constitucionalidade ou o direito à vida, mas
mata? Honra que coloca o homem no centro do uni- sobre o último baluarte do poder do homem sobre a
verso, como o ser todo-poderoso, desconsiderando mulher - seu direito de decidir sobre seu corpo.
a mulher como sujeito, como ser humano? Primeiro, no século passado, a Igreja, depois

É essa a honra de que tanto falam e é em de muita discussão, decidiu que nós, do sexo femini-
nome dela que agem? no, teríamos direito ao aborto; vários homens deci-

Pois essa honra quero ver destruída, banida da dindo sobre nosso destino. Neste século, outros ho-
face da terra. Um homem que não respeita a mulher, mens no Parlamento se dignaram a nos conceder o
que se utiliza de um poder perverso e machista para direito ao voto e, mais tarde, tivemos direito a ingres-
oprimir, subordinar outro ser humano, não pode ser sar às universidades. Mas ainda rest... um último gri-
considerado homem no sentido pleno da palavra. Ihão: nossa sexualidade e nosso corpo. Mas é inexo-
Nós, homens, temos que descobrir o verdadeiro con- rável que esse direito virá, assim como o sol se le-
ceito de justiça, respeito e democracia. Nós, ho- vanta e se põe todos os dias.
mens, temos que repensar nossa visão de mundo, Era o que tinha a dizer.
temos que nos repensar como sujeitos. O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun-

Também me pergunto: o que acontece com o cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
filho que vive dentro de um espaço familiar violento, Srs. Deputados, quero, através desta tribuna, fazer
onde vê sua mãe ser espancada, violentada e amea- um apelo ao Ministro dos Transportes, Eliseu Padi-
çada diariamente? Com certeza, não será um ser lha, no sentido de que determine ao DNER uma ime-
humanos psicologicamente saudável. Talvez venha diata operação tapa-buracos na BR-386, no Rio
reproduzir com sua futura parceira a mesma prática Grande do Sul, nos. trechos que abrangem os Muni-
que seu pai ou padrasto tem com sua mãe. cípios de Iraí, Soledade e Lajeado.
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Com as chuvas torrenciais que assolaram o gência de autoridades O caso mai~ candente é jus-
Estado, os buracos na rodovia se multiplicaram e o tamente .este que abordava no início deste' pronuh-
riSco de acidentes é muito grande; ciamento: a recuperação do trecho Presidente Cas

telo Branco-Paranavaí- Nova Londrina-Porto São
Pois o trânsito pela BR-386 é bastante intenso, José. Este trecho, Sr. Presidente, estava ficando de

principalmente de ônibus e caminhões de carga; afi- fora dos lotes que iriam ser restaurados dentro do
nal, por esta rodovia são escoados praticamente Programa Nacional. Alguém pode perguntar: ·Mas.
90% da safra de grãos gaúcha, o que justifica que Sr. Deputado, como V.Exa. descobriu que este tre-
ela seja conhecida como a ·estrada da produção·. cho ficou de fora, já que foi o único parlamentar a

bradar contra esta violência ao povo do Noroeste?·
Se por ora não existem recursos para o reca- Respondo: Primeiro, porque acompanho detidamen-

peamento da rodovia, espera-se ao menos uma per- te todas as ações govemamentais que dizem respei-
manente operação tapa-buracos, que de forma to ao Estado do Paraná, em todas as áreas. Segun-
emergencial alivie o problema. do, porque tripliquei minha vigilância quando alguns

O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB trechos de rodovias federais foram delegadas ao Es-
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- tado do Paraná, justamente por duvidar da capacida-
dente, Sras. e Srs. Deputados, peço vênia para pa- de política e administrativa do atual Govemo para-
rafrasear o saudoso Ulysses Guimarães, pedindo naense. E, terceiro, porque solicitei ao Ministério dos
sua compreensão para mudar um pouquinho uma de Transportes, tão logo foi anunciada a liberação dos
suas mais célebres frases: ·0 dia do benefício não é recursos do BIRD, a relação de todos os trechos pa-
a véspera da ingratidão·. Ulysses, ao referir-se aos ranaenses que seriam contemplados com esses re-
ingratos, usava-a com freqüência, dizendo que ·0 cursos internacionais. Para minha surpresa, não vi o
dia do benefício'é a véspera da ingratidão·, Quando trecho de nossa BR-376, principal via de escoamen-
desta tribuna protestei contra o Governo Federal, em to da produção e do intercâmbio comercial da região
especial o Ministério dos Transportes e o DNER, por noroeste. Não hesitei. Vim a esta tribuna e bradei
não terem incluído a restauração da BR-376, trecho com a indignação natural que uma situação como
Presidente Castelo Branco-Paranavaí-Nova Londri- essa se ,apresenta. Ato contínuo, remeti aos Gabine-
na-Porto ,São José no Programa Nacional de Recu- tes do Ministro e do Diretor do DNER para que estes
peração da Malha Rodoviária, o fiz com a autoridade explicassem detalhadamente as razões que os leva-
de Deputado Federal no exercício de um mandato ram a prejudicar a região. A resposta veio a jato, e
conferido pelo povo paranaense, incluídos aí quase positiva. O trecho foi imediatamente incorporado aos
10 mil eleitores da região noroeste do Estado; mais demais lotes do Paraná. Um Ofício me foi encami-
especificamente a região conhecida como Fundão nhado, após simultânea provocação deste parlamen-
do Noroeste. Aquela votação, Sr. Presidente, Sras. e tar, pelo Chefe do Distrito do DNER do Paraná, que,
Srs. Deputados, permitam-me fazer urna breve diva- sensível à questão e profundo conhecedor da situa-
gação, deveu-se ao prestígio do Deputado Estadual ção da malha federal no Estado, notificou-me da
Arlindo Troian, com o qual celebrei uma aliança polí- destinação de um milhão e quinhentos mil reais para
tica pautada em cima de compromissos de vigiar e restauração daquele trecho.
lutar pela região noroeste do Paraná. Fiel àqueles É portanto, Sr. Presidente, com sentimento de
compromissos, e leal ao bom companheiro e amigo gratidão que ocupo esta tribuna para congratular-me
Troian, tenho exercido este rnar,dato em absoluta com o atendimento do Ministro dos Transportes e do
consonância ao prometido nos palanques em 1994. DNER nesta luta que logrou exitosa. Em nome do
O caso da BR-376 é um desses exemplos. Na oca- povo do noroeste do Paraná, rendo minhas homena-
sião não prometi, até porque soaria demagógico, du- gens ao Ministro Eliseu Padilha, ao Diretor-Geral do
plicar a BR-376, trecho Maringá-Porto São José. DNER, Dr. Maurício Borges Hasenclever, e ao Che-
Mas não tenho deixado de cuidar desse assunto. fe do 9° Distrito Rodoviário no Paraná, Dr. João AI-
Não raras foram as vezes em que participei de au- berto Saltchuk, esperando que essa fidalguia seja
diências com autoridades go setor e a estas reivindi- perene, de modo a garantir o direito ao povo do no-
quei estudos preliminares, objetivando a duplicação roeste do Paraná de receber recursos da União.
desse trecho. É certo que, num primeiro momento, Era o que tinha a dizer.
pode parecer uma cruzada utópica, já que o País
tem dificuldades para restaurar os leitos já implanta- O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun-
dos, e o que se dirá de implantar novos leitos... Mas cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
sem luta não há vitória. Enquanto a duplicação deste Srs. Deputados, quero prestar uma homenagem
trecho continua a ser objeto de estudos nos departa- hoje ao Dia do Doador de Sangue. Vinte e cinco de
mentos peculiares, vou lutando para que a atual ma- novembro é uma efeméride digna de traduzir a con-
lha não seja destruída, seja pelo tempo, ou por negli- dição humana em sua mais nobre instânl'ia, mere-
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cendo por U;so, esse registro aqui da tribuna da Câ- agroindústrias de base familiar e gerando 7.400 em-
mara Federal. pregos diretos e indiretos.

Através de um gesto de solidariedade gratuito O Estado deve assumir o compromisso de esti-
e singelo, o doador promove um ato de celebração à mular a formação de agroindústrias, livre de paterna-
vida e de amor ao próximo. Nesta data também que- Iismos, para socorrer o homem do campo que diante
ro enaltecer o trabalho dos hemocentros de todo o da miséria tem abandonado o campo e engrossado
País, que prestam um serviço importante à humani- as periferias urbanas. ,
dade, colhendo sangue, no sagrado ritual de transfe- Para tanto é preciso garantir treinamento aos
rir vida a outro. agricultores através de uma orientação técnica aces-

Os hemocentros passaram a dar segurança à sível, uma legislação de acordo com a realidade,
população por ter um rígido controle de qualidade e acompanhamento de todo o processo de produção
evitou-se a transmissão de doenças contagiosas, para que o produto tenha qualidade fitossanitária,
como a AIDS. fornecimento de insumos e linha de crédito facilitada

A sociedade precisa valorizar a figura do doa- para assegurar uma produção que seja suficiente
dor, pois são poucas as pessoas, diante do número para atender ao mercado interno.
de habitantes, que se prestam a esse gesto de O movimento social, Projeto Esperança, Sindi-
amor. Essas pessoas são realmente especiais e me- cato dos Trabalhadores na Alimentação, CUT-Regio-
recem todo o respeito e admiração. nal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Vale do

Era o que tinha a dizer. Jacuí e Sindicato dos Metalúrgicos estão mobiliza
dos para articular iniciativas de agroindústrias na re-

O SR. VALDECI OLIVEIRA (BlocolPT - RS. gião central do Rio Grande do Sul.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, A viabilidade econômica do minifúndio e da pe-
Sras. e Srs. Deputados, a pequena propriedade ga- quena propriedade passa pela agroindústria familiar.
nha força com a conjugação de esforços através do Pelas características do Estado, o Governo gaúcho
trabalho nas agroindústrias familiares. e os prefeitos não podem se furtar desse tema. O in-

Antigamente o agricultor enchia uma carreta vestimento é baixo diante do efeito social que é ge-
com mandioca para levar até a cidade para vender. rado - muito menos do que foi aplicado na GM e na
Com o tempo as pessoas passaram a exigir que a Ford.
mandioca fosse lavada e, atualmente, os consumi- A agroindústria familiar é uma alternativa à glo-
dores querem que seja também descascada e em- balização excludente porque gera renda e justiça so-
balada. Pela mandioca bruta o agricultor recebe 60 cial para as pequenas propriedades e precisa ser
centavos por quilo e pela mandioca -maquiada- re- urna realidade no Estado do Rio Grande do Sul.
cebe um real. O SR. EUR[PEDES MIRANDA (BlocoIPDT-

No momento em que o debate gira em torno da RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
globalização, do comércio sem fronteiras, da concor- te, Sras. e Srs. Deputados, quero nesta oportunida-
rência e da qualidade total é importante pensar alter- de registrar o aniversário de emancipação política do
nativas para a pequena propriedade. Município de Cacoal, situado no Estado de Rondô-

A agricultura rudimentar precisa de estímulos nia, que acontecerá no dia de amanhã.
para adquirir qualidade técnica e condições para so- Uma das marcas desses vinte anos de Cacoal
breviver neste mercado selvagem. As agroindústrias é sua vocação para o crescimento. Crescer, oferecer
valorizam e fortalecem os pequenos agricultores que melhor infra-estrutura aos seus habitantes, promover
fazem a parte mais difícil que é plantar e colher. Ao o desenvolvimento econômico, social e humano é o
melhorar a aparência, a agroindústria agrega valor e seu destino.
possibilita melhores condições de vida aos campo- Hoje sua maior riqueza e potencial é sua gen-
neses. te. Uma gente alimentada pela coragem, pelo espíri-

No dia 31 de outubro, passado, realizamos em to pioneiro, que garante ao Brasil uma nova frontei-
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um painel com o ra, uma nova referência de sua nacionalidade.
Secretário de Agricultura do Distrito Federal, João . Seu solo fértil, que faz de Cacoal a Capital do
Luiz Homem de Carvalho t que esteve na cidade Café, é uma dádiva da natureza, que fará desse jo-
para partilhar as iniciativas do Programa de Verticali- vem Município um importante celeiro, onde outras
zação da Pequena Propriedade Rural - PROVE, produções, não menos relevantes, são destacadas,
que está viabilizando o surgimento de 300 pequenas tais como feijão e milho. Sua pecuária sempre man-
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teve um ~drão de qualidade e revela ser outra vo- ses dos trabalhadores em educação no Município
cação ecóiiômica de Cacoal. É evidente que ainda junto ao Ministério da Educação e ao -Conselho Na-
há muito o que fazer em matéria de manejo e melho- cional de Educação, de modo a que possam ter os
ramento genético. seus direitos garantidos e respeitados por parte da

Não poderia deixar de destacar a indústria e o Fundação Municipal de Educação. Estarei acompa-
comércio de Cacoal, que é expressivo. Aliás, é difícil nhando o mesmo nesses encontros, já que a educa-
acreditar que uma cidade com pouco tempo- de vida ção é assunto que valorizo sobremaneira, o que, in-
coloca um comércio e uma indústria tão moderna à felizmente, não é feito pelo Presidente FHC e por
disposição de toda região. muitos outrcs dirigentes.

Quero também, nesta oportunidade, destacar o Ocorre, Sr. Presidente e nobres colegas, que
empenho do Prefeito Divino Cardoso em prol de Ca- com o advento da Lei Federal n° 9.424196, que dis-
coaI. O Prefeito exerce o seu segundo mandato de põe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
Chefe- do Executivo Municipal, com muita dedicação mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
e competência, sendo interessante lembrar que Divi- Magistério, alega o presidente da Fundação que a
no Cardoso, no seu primeiro mandato, transformou a Lei municipal perdeu eficácia, não podendo mais ser
cidade de Cacoal, levando-a a um período de gran- aplicada, impedindo assim a progressão funcional de
de desenvolvimento, sendo gue, não tenhQ dúvida, inúÍTleros servidores têm se preparado para o exercí-
neste segundo mandato seu esforço em prol de Ca- cio do magistério através da realização de cursos e
coai não será diferente.' treinamentos.

Quero ressaltar também o desempenho do Ora, Sr. Presidente, qualquer estudante do 1°
Vice-Prefeito, Luiz Carlos de Souza Pinto, que na ano do curso de Direito sabe que somente uma ou-
condição de Secretário de Obras não tem medido tra lei municipal poderá revogar a Lei Municipal n°
esforços para honrar os compromissos de campa- 1.521/94, não obstante a lei federal prever a institui-
nha. ção de um novo Plano de Carreira e Remuneração

Não poderia deixar de registrar, ainda, a dedi- do Magistério. O que deve ser feito, evidentemente,
cação invejável dos Vereadores de Cacoal em prol é o Município adaptar-se às recomendações da Lei
dos interesses maiores do Município. Federal n° 9.424196, através da discussão e aprova-

Enfim, quero cumprimentar o povo cacoalense ção de uma nova lei. Mas enquanto isso não ocorrer,
pelo desenvolvimento alcançado por esse Município é cristalino de que a lei atual continua eficaz, ema-
nesses vinte anos de vida, e dGsejar também que a nando diretrizes que devem ser respeitadas e cum-
semente ali plantada brote com vitalidade, multipli- pridas.
cando a riquez;a, o bem-estar e a fratemidade. Além desse grave desrespeito à lei, que vem

Era o que tinha a dizer. trazendo sérios prejuízos à valorosa classe dos pro-
O SR. PAULO ROCHA (BlocolPT - PA. Pro- fessores e servidores na educação, a Fundação de-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. mitiu centenas de funcionários no inicio do ano, ha-
e Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna no vendo feito recontratações-em março, sendo que os
dia de hoje é a situação dos servidores da educação contratos foram assinados somente agora, em no-
no Município paraense de Parauapeba$,que vêm vembro, com data retroativa a maio, o que configura
encontrando enormes dificuldades no recOtlhêcimen- séria burla à legislação vigeme Por que não se reali-
to dos seus direitos pela Prefeitura Municipal de Pa- zou o concurso público conforme determina a legis-
rauapebas, mais precisamente através do presidente lação?
da Fundação Municipal de Educação, Sr. Rinio Si- Para finalizar, gostaria de ressaltar a necessi-
mães Veloso. dade urgente de se dar aos membros do magistério,

O Município dispõe de um Estatuto do Magisté- sejam eles professores ou servidores em outras ati-
rio Público Municipal, aprovado pela Lei nll 1.521/94, vidades, um salário digno, um salário que represente
que prevê, dentre outros assuntos, os procedimen- o reconhecimento pela enorme dedicação que essas
tos a serem adotados para a progressão funcional, pessoas oferecem no sentido de contribuir para a
promoção treinamento etc. Encontra-se em BrasOia, melhoria do nosso país. São freqüentes as notícias e
durante esta semana, o Diretor de Assuntos Sindi- reportagens sobre professores ganhando R$ 50 ou
cais do Sindiçato dos Trabalhadores na Educação R$ 100,00, e que muitas vezes se deslocam à pé
Pública do Pará - SINTEPP, Sr. Itamar de Cirqueira por até 20 quilômetros ou mais para ministrar suas
Silva, que para éá veio a fim de defender os interes- aulas. Também os servidores administrativos da
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educação precisam ser mais valorizados, já que, ao que apénas os negroS foram severamente punidos,
lado dos.professores, também vivem todas as maze.- para que servissem de exemplo e não continuassem
las do nosso setor educacional. na teimosia em 'sontlar com um Brasil livre, demo-

O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. Pro- c!'á~ico e'sem discriminação racial.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. ., Com está 'projeto, o Olodum não esqueceu o
e Srs. Deputados, no ano de 1998, estaremos come- pasSàdoe tém os olhos e os pés firmes no futuro,
morando duzentos anos da Revolta dos Búzios, tam- sendO uma ação de fundamental importância para
bém conhecida por Revolução dos Alfaiates, Revolta inspirar geraçõàs futuras na luta pela igualdade.
das Argolinhas, Conjuração Baiana, Inconfidência Também, por outro lado, trata-se de uma homena-
Baiana. No sentido de garantir os ideais, os valores, gem aos que lutaram por uma sociedade igualitária.
o sentido da liberdade, igualdade e fraternidade que É a homenagem aos que sonharam e ousaram lutar
este movimento histórico ocorrido na Bahia no sécu- para transformar o Brasil em uma república livre. A
lo XVIII representou é que o . Revolta dos Búzios, duzentos anos depois, continua

O panorama polftico e social do Brasil escravis-, o sonho e a luta para transformar o Brasil em um
ta e colonial foi marcado profundamente por levan';' país com liberdade, igualdade e fraternidade, um
tas, rebeliões e revoltas dos negros escravizados e país onde seus filhos não mais sejam julgados pela'
da plebe livre, os quais lutaram de forma organizada cor da sua pele, pelo seu sexo, ou pela sua condição
contra o sistema de opressão reinante naquele mo- social, e sem corrupção dos governantes.
menta social e político ocorrido do Brasil. Em face disso, estamos apoiando a campanha

Vale ressaltar que o povo descendente dos nacional para a preservação da memória dos líderes
afriqmos no Brasil jamais foi totalmente escravo, os da Revolta dos Búzios e dos seus 'ideais de luta e
senhores de engenho brancos jamais conseguiram apelamos aos Ministros da Cultura, e 'da Educação,
aprisionar o espírito de liberdade que sempre esteve Sr. Francisco Weffort e Sr. Paulo Renàro, bem como
presente em nosso povo. A Revolta dos Búzios tinha à Presidenta da Fundação Palmares, Dulce Pereira,
como idéia a propagação da organização de uma re- para que não só incorporem esta campanha aos pro-
pública onde não houvesse discriminação e as pes- gramas dos seus órgãos, mas também a corroborem
soas não fossem julgadas de acordo com a cor da' para que o Brasil não perca a memória desta luta tão
sua pele, pela sua origem racial ou cultural. impOrtante para a luta pela igualdade no Brasil.

No dia 12 de agosto de 1798, dez locais dite- Pela primeira vez na história do Brasil, apre-
rentes da cidade do Salvador amanheceram com um sento, para que conste nos Anais deste Parlamento,
manifesto colado na parede que dizia: os nomes dos personagens, que não desfilaram nas

Está pra chegar o tempo feliz da nossa páginas dos livros da nossa história, mas que estão
liberdade; o tempo em que seremos irmãos: presentes na memória coletiva do povo brasileiro.
o tempo em que todos seremos iguais. Assim, relaciono abaixo os nomes daqueles revolu

cionários, qu~ reencamaram o espírito de liberdade,
Homens, o tempo da Iiberdilde para nossa res- igualdade e fratemidade presente nas lutas Iibertá-

surreição; sim para ressuscitação do abismo da es- rias, a exemplo das travadas por Zumbi dos Palma-
cravidão, para levantareis a sagrada Bandeira da li- res - por isso chamo à memória do Brasil:
berdade. . . João de Deus do Nascimento, homem livre, ca-

Ó vós povos que viveis flagelados com sado, 27 /illlOS, 'natural da Vila de Cachoeira, cabo de
pleno poder do indigno coroado esse mes- esquadra do segundo regimento de milícia desta
mo Rei que vós criastes; esse mesmo Rei ti- praça, alfaiate, preso em 25 de agosto de 1798.
rano há que se firmar no trono para vos dei- Luís· Gonzaga das Virgens, livre, solteiro, 36
xar, para vos roubar e para nos maltratar. anos, natural da Cidade de Salvador, Bahia, soldado

No dia 23 de agosto, o autor do manifesto, Luiz granadeiro do primeiro regimento da linha desta pra-
Gonzaga das Virgens e Veiga, soldado, negro, foi ÇB, preso em 24 de agosto de 1798.
capturado pelas forças de repressão do governo co- LuizaFrancisca D'Araújo, livre, casada com
lonial. Pouco a pouco os revoltosos negros foram João de Deus, presa em 26 de agosto de 1798 e
sendo presos, porém, todos os intelectuais brancos solta em 28 de setembro do mesmo ano.
e detentores do poder econômico foram perdoados. Ana Romana lopes, forra, natural desta cida-
Os que foram castigados, foram enviados para Fer- de, presa em 15 de setembro de 1798 e solta em 20
nando de Noronha e para a África. Vale ressaltar de setembro do mesmo ano.
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Inácio Pires, natural desta cidade, preso em 4 - Internamente, buscar cada vez mais a eleva-
d~ outubro de 1798. Escravo do secretário de Esta- ção da produtividade, da qualidade e da organização
do. José Pires de Carvalho e Albuquerque dezessete dos produtores.
anos. - Por ser o alho a única olerrcola que recolhe

Antônio Simões da Cunha, livre, natural desta ICMS, cóbrar. cada vez mais investimentos do Go-
cidade, casado, pedreiro, preso em 10 de setembro vemo em pesquisa e assistência técnica.
de 1798. - Implantar a nova norma de padrão e qualida-

Lucas Dantas de Amorim Torres, liberto, soltei- de do alho, a partir de abril de 1998, visando a uma
ro, 24 anos, natural desta cidade, soldado do regi- melhoria da qualidade do alho comercializado no
mento de artilharia e marceneiro. Mercoswl.

Manoel Faustino dos Santos Lira, forro, soltei- - Estreitar o relacionamento das regiões produ-
ro, 18 anos, alfaiate e marceneiro, natural de Santo toras do Mercosul, visando a melhor planejamento
Amaro da Purificação. da produção e comercialização.

O SR. WILSON CIGNACHI (Bloco/PMDB - Dada a relevância deste encontro e a importân-
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cia de suas resoluções, faço o registro delas nos
te, Sras. e Srs. Deputados, os produtores de alho do Anais desta Casa, enfatizando mais uma vez a ne-
Brasil estiveram reunidos nos dias 6 e 7 de novem- cessidade de o Governo dar mais atenção a este se-
bro último na cidade de São Marcos, no Rio Grande tor, e garantindo continuidade nesta minha luta na
dó Sul. O evento, organizado pela Associação Brasi- defesa dos interesses dos produtores de alho do
leira dos Produtores de Alho e pela Associação Gaú- Pars.
cha dos Produtores de Alho, reuniu dezenas de pro- A SRA. ALZIRA ÉWERTON (PSDB - AM.
dutores e técnicos. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

O encontro do alho nacional debateu questões Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para denun-
ligadas à produção e ao abastecimento, da mais alta ciar uma manobra do Governador do Amazonas,
importância para milhares de fammas de pequenos Amazonino Armando Mendes, que está espalhando,
proprietários rurais, que têm nesta cultura uma fonte em Manaus, cartazes pedindo a sarda do Superin-
de diversificação de renda. tendente da Suframa, Mauro Costa. Este último é

acusado de ser um "traidor da Zona Franca", em
Há muitas dificuldades, inquietações, perigos, uma evidente tentativa de responsabilizá-lo pelas

rondando a lavoura do alho no Brasil. A principal é, medidas que cortam as isenções fiscais da Zona
sem dúvida nenhuma, a importação predatória, in- Franca em até SOOk. Aparentemente, os cartazes es-
discriminada, subsidiada na origem, que avilta o pro-
duto nativo. É difrcil ser competitivo com a atual polr- tão sendo patrocinados pelo PDT, na figura de seu
tica de juros altos, o elevado preço dos insumos, a Presidente regional, Vicente Filizzola. Entretanto, é
falta de um seguro agrícola, a ausência de pesquis.i de conhecimento público, em todo o Estado do Ama-

zonas, que a seção amazonense do PDT, em espe-
técnica. Estive participando deste encontro em São cial o seu Presidente, está a serviço do Governo do
Marcos, do qual fui um dos Deputados palestrantes, Estado. É notório o envolvimento do Sr. Filizzola
informando aos produtores o que estamos fazendo, com o Governador Amazonino Mendes, fato este
aqui no Parlamento, em defesa de nossa produção. que está sendo alvo de críticas em todos os jornais,
Pude sentir, de perto, as angústias destes bravos rádios e tevês'do Amazonas.
agricultores.

Devo assinalar, nobres pares, que um Verea-
Ao final, foram elaboradas as resoluções do dor do PDT, Francisco Praciano, denunciou, na tri-

XVII Encontro Nacional de Produção e Abastecimen- buna da Câmara dos Vereadores, esta manobra s6r-
to de Alho, que são as seguintes: dida do Governador e do Presidente regional do

- Exigir a renovação da taxa antidumping, cria- PDT. Além disso, este "menino de recados" do Go-
da pelo Governo em 1994, com duração de cinco vemador está promovendo manifestações de rua
anos, encerrando-se na safra de 1998. contra o Superintendente da Suframa, utilizando-~r

- Bc'~r reduzir a importação de alho chinês de ônibus com ar refrigerado e dando alime:,iação
ou até eliminá-Ia, através do processo de análise de grátis e farta para quem quiser acompanhar o corte-
r!e~o, em andamento no Ministério da Agricultura. jo, segundo alerta a mídia do Amazonas.

- Buscar junto ao Governo a equiparação de tri- É um escândalo que um partido tão nobre e lu-
butos entre os países do Mercosul. tador como o PDT faça um papel ridículo desses. É
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um absurdo que um Governador do PFL, pertencen- pensão, aplicando recursos no setor produtivo, po-
te à base govemista, tão ligado aos caciques nacio- dem envolver-se em negócios nem sempre firmes,
nais do partido, venha a assumir posturas covardes, nem sempre rendosos e, no mais das vezes, nem
evasivas e dúbias de tal espécie. Pela frente, o Go- sempre transparentes.
vemador diz defender o Plano Real, absolvendo o No caso específico, reuniram-se cinco fundos
Superintendente da Suframa de qualquer culpa nos de pensão do setor estatal e som~ram à Paranapa-
cortes de isenções. Pelas costas, paga comparsas nema outrás empresas de mineração, como a Caraí-
para que promovam bademas e preguem cartazes e ba, a Paraibuna e a Eluma, dando origem ao que se
divulguem outdoors xingando a Suframa e concla- imaginava fosse um gigante naquela área específica
mando a população a se insurgir contra o Govemo de nosso setor produtivo.
Federal. Gostaria que ele tivesse essa valentia aqui, O gigante, no entanto, ao que se pode, agora,
em BrasOia, dizendo que o Presidente da República apreciar, tem verdadeiros pés de barro, incapazes,
é um traidor, frente a frente, sem intermediários ou por isso mesmo, de sustentar uma estrutura que te-
testas-de-ferro. ria de um tudo para oferecer ao País e, em especial,

Quero deixar o protesto, Sr. Presidente, de a seu comércio exterior, matéria-prima e produtos
que, no fundo, está sendo urdida uma trama diabóli- acabados ou semi-acabados de suma importância
ca, que pretende "fritar" o Superintendente da Sufra- para muitas economias nacionais.
ma, usando o pretexto das medidas provisórias A situaçã0 da Paranapanema, no entanto, ins-
como desculpa. O que o Governador deseja é ter pira as maiores desconfianças. Diferentemente do
esse cargo para si, manipulando-o, desviando ver- que se imaginara, a princípio, e que deve ter sido,
bas e favorecendo amigos e laranjas, em uma práti- sem dúvida, o motivo de atração maior para os capi-
ca costumeira em outras administrações da Sufra- tais ali investidos pelos fundos, a empresa, em me-
ma, quando o Sr. Amazonino Mendes era Prefeito nos de dois anos, já registrou prejuízo de 124 milhõ-
de Mal'\aus e Govemador do Amazonas. O Govema- es de reais e responde por dívidas que beiram o bi-
dor· já envolveu a Suf~~ma, na época em que domi- Ihão de dólares.
nava o órgão,. eft11!SCândalos, superfaturamento de Mas alguns aspectos podem ser destacados
obras, desmantelamento de fiscalizações, acoberta- para comprovár que as coisas não andam bem na
menta de maquiagem industrial e incêndios crimino- Paranapanema, embora estes, que vamos citar, não
sos. Ele quer usar as verbas da Suframa para finan- possam ser indicados como causa única de seu fra-
ciar sua reeleição, pegando para seu uso recursos casso empresarial. Ano passado, os diretores rece-
que seriam para as indústrias, escolas, fundações e beram bônus da ordem de 2 milhões de reais, com
convênios que a Suframa financia por todo o Amazonas. salários que, no mais das vezes, ultrapassam os R$

Para concluir, quero alertar toda a bancada 30 mil, aí não incluídas as vantagens que, somadas,
amazônica, pois está se iniciando, outra vez, uma podem redundar em ganhos anuais de mais de 650
luta do Sr. Amazonino Mendes pelo controle da SU- mil reais, com destaque, em especial, para o presi-
FRAMA, visando transformar aquele órgão em uma dente, quem, entre salários e vantagens outras, en-
"cozinha" do Palácio do Govemador e de seus ami- cheu seus bolsos (ou seus cofres) com a astronômi-
gos empreiteiros, interessados que estão em faturar ca quantia de R$ 910 mil.
escusamente com o domínio daquela instituição, Lemos, na imprensa, que, consultados, os dire-
cujo maior obstáculo é, atualmente, o Sr. Mauro tores dos fundos de pensão aí envolvidos responde-
Costa, que vem saneando a SUFRAMA, imprimindo- ram que os salários pagos aos diretores da Parana-
lhe um caráter gerencial modemo e ativo, imune aos panema estariam em perfeito acordo com os pratica-
avanços gananciosos do Governador Amazonino dos pelo mercado de trabalho específico. Mas, ao
Mendes. que nos parece, se esqueceram de afirmar que salá-

Solicito a divulgação deste pronunciamento no rios dessa grandeza somente recebem diretores de
programa A Voz do Brasil e no jornal Hoje Na Câ- empresas que apresentam gordos lucros e uma soli-
mara. dez patrimonial que não assusta o mercado, não as-

Era o que tinha a dizer. . susta os acionistas e deixa tranqüilos os que, na di-
a SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. ração, sabem que seus gordos salários estariam

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sendo garantidos.
Sras. e Srs. Deputados, a situação da mineradora No caso específico da Paranapanema, ficamos
Paranapanema é um exemplo de como os fundos de sabendo que os proventos de sua diretoria estão de



À evidência, a ausência de estabilida
de no serviço público propicia o autoritaris
mo e anula o princípio da harmonia entre os
poderes, ensejando a hegemonia onipotente
e despótica do Executivo. Como decorrência
inevitável, verificar-se-á' o abastardamento
da atividade administrativa, o desapareci
mento'dos bons quadros e a emergência de
uma classe de servidores mais preocupados
em manter seus empregos do que em bem
servir à coletividade. Num país corno o nos
so, economicamente pobre, submetido a lar
gos períodos de ditaduras, sua incipiente de-

nal:
8) a Carta de 1946, no art. 188, considerou es

táveis -depois de dois aoos de exerçício, os funcio
nários efetivos nomeados por concurso- , -depois
de cinco anos de exercício, os funcioflários efetivos
nomeados sem concurso-;

b) a Carta de 1967 considerou estáveis após
dois anos os funcionários nomeados por. concurso
(art. 99), definindo a prestação de concurso público
como condição de efetividade e de aquisição de es..
tabilidade (§ 1°);
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acordo com o mercado - com o mercado de trabalho, c) a Emenda constituciorial de 1969 manteve o
insistimos - mas que os resultados da empresa dei- conceito de estabilidade, apÓs dois anos de exereí-
xam muito a desejar, ou, melhor dizendo, apontam cio, para os funcionários nomeados por concurso
para uma quebra, esta, sim, que sacudirá o mercado (art. 100).
de minérios e, no mesmo passo, o mercado bursátil.' A igual modo, a Constituição Federal de 1988

Os fundos, é certo, começaram a se acautelar. considera estáveis:
Tanto que se têm recusado, sistematicainente, a fa- a) o servidor nomeado em virtude de concurso
zer novos aportes de capitais, certos que estão de público, após dois anos de efetivo exercício (art. 41,
que os já ali aplicados correm sério risco e indicam a caput);
quase impossibilidade de retomo, seja' a curtc?, seja b) o servidor que estivesse em exercício, à
a médio prazo. 'datada promulgação da CF 88, há pelo menos cinco

Urge, no entanto, que os mesmos fundos, aciO- anos continuados, e que tivesse sido admitido na
nistas majoritários, intervenham de forma mais deci- forma do art. 37 (art. 19 do ADCn;
dida e decisiva, impondo, através do Conselho' de c) o servidor ex-combatente apro',{eitado no
Administração da empresa, nova polrtica de investi- serviço público, sem exigência de concurso (art. 53,
mentos e de comercialização e, por que não dizer, I, do ADCn;
de salários de diretores, antes que se percam, em d) o servidor, eventualmente remanescente, al-
definitivo, aquelas perspectivas traçadas a priori e cançado pela concessão constitucional de estabilida-
que, agora, se esfumam a meio de desmandos e de de que tratam o art. 1n, § 2°, da Carta de 1967,
descaminhos praticados exatamente por quem, na e o art. 23 da Carta de 1946.
Paranapanema, recebe salários principescos. Percebe-se que historicamente foi preservada

Era o que tinha a dizer. a estabilidade, ainda que houvessem inúmeras mu-
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (BIocoIPT danças em nosso País, até estruturais.

- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- 'E não é para menos. A garantia da estabilidade
dente, Sras. e Srs. Deputados, utilizo esta tribuna, foi preservada não como privilégio, mas sim como
nesta' oportunidade, a fim de manifestar-me sobre garantia ao servidor público e para o bom e perfeito
um assunto da maior relevância para os servidores andamento do serviço.
públicos e que consta da pauta de votações desta Do ponto de vista objetivo, a estabilidade em.
semana. Trata-se do item referente à estabilidade no presta ao servidpr condição para atuar com inde-
serviço público. pendência técnica e para oferecer contribuição segu-

Vivemos, sem dúvida, um momento de crises, ra no processo de instrução de decisões e na condu-
de mudanças nos campos econômico, político, 50- ção de sua administração contra eventuais desman-
cial. Infelizmente, estas mudanças, via de regra, não dos administrativos e pressões ilegítimas. Em outros
têm sido favoráveis aos trabalhadores em geral, ao termos, contribui para evitar a submissão servil.
contrário, os tem prejudicado. A este respeito, importante citar texto de Mi-

Especificamente, o instituto da estabilidade, guel Jerônimo Ferrante, no Suplemento -Direito e
previsto constitucionalmente, e disciplinado na Lei Justiça- do Correio Braziliense de 13 de julho de
8.112, de 1990, há muitos anos integra nosso orde- 1995:
namento jurídico.

Basta lembrar a seguinte evolução constitucio-



Qualquer que seja a resposta, é inquestionável
que os donos do poder estão persuadidos de que
um povo sem memória é um povo sem história. A
maioria da sociedade, por certo, jamais teve acesso,
por exemplo, à publicação "Mãos à Obra", espécie
de bíblia de bolso do então candidato Fernando
Henrique. Vale a pena relembrar algumas questões
pontuais que o novo "salvador da pátria" sublinhou
como estereótipos de um governo popular e demo
crático. No manual eleitoral, FHC negava o que hoje
afirma enfaticamente: "Não é justo que apenas al
guns contribuintes sustentem o Estado. Todos de
vem contribuir, de acordo com sua capacidade, para

Assim, Sr. Presidente e demais colegas, quan
do me posiciono 'favora\!elmente à preservação do
instituto da estabilidade, não defendo n-9nhum privi
légio, e sim a garantia do bom andamento do serviço
público.

Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 38411

mocracia não resistirá, por certo, aos asso- '0 SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-
mos e melindres de administradores contra- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ·Sras.
riados em seus propósitos· ou caprichos, e Srs. Deputados, é perfeita a crítica do eminente
nem ao atropelo de interesses espúrios de Deputado Amaury Müller ao conjunto das 51 medi-
pessoas, grupos ou facções. das da equipe econôrnica do Presidente Fernando

Henrique Cardoso:
Complemento a exposição acima posicionan-

do-me favoravelmente à manutenção da estabilidade Depois que o espectro da crise capita-
do servidor público. O fim desta será danoso e atin- lista projetou nuvens carrancudas sobre o

horizonte nacional e desmascarou o otimisgirá os bons servidores públicos, e pois o próprio
serviço. O mau servidor é o apadrinhado político, e mo de proveta do Governo, uma gigantesca
como tal não necessita de estabilidade. Quem tem onda de inquietação e medo varreu o País,
amparo político, tal como o servidor indiferente aos . engolfando indistintamente todos os seg-

mentos da população. É a síndrome do pâassuntos da coletividade, sempre disposto a atender
às injunções dos poderosos do dia e que colabora nico, que, a despeito do "escudo protetor"
ou acoberta os malfeitos, concorrendo para satisfa- que FHC criou para proteger o Plano Real e
zê-Ios, nada tem a temer. Não corre risco algum de do "saco de maldades· que a tecnoburocra-
ser desligado. Diligente ou negligente, competente cia palaciana desovou para evitar o caos,

, ocupa espaços cada vez maiores e ameaça
ou incapaz, asslduo ou episódico no trabalho, tem instalar-se definitivamente na consciência
tudo para eternizar-se no serviço público, haja ou
não estabilidade, pois ou é protegido ou é figura útil coletiva. Os estragos provocados. pelo in-
e, mais que isto, necessária à tranqüilidade, segu- cêndio que hoje lavra no País são tão gra-
rança e efetivação dos procedimentos incorretos e à ves que .até mesmo os 98 anos da Procla-
impunidade que convêm aos administradores públi- mação da República foram esquecidos. Nin-
cos oportunistas, politiqueiros ou desonestos. guém, em lugar algum da pátria, evocoi.. a

importante data.
A estabilidade serve exclusivamente para pro- Será que os brasileiros perderam a

teger os bons servidores, os que atuam com impes- memória histórica? Ou, ao revés, esse blo-
soalidade, com independência, com seriedade, e se queio é deliberadamente provocado pela eli-
recusam ao papel de agentes de interesses sectá- te do poder, a fim de tomar palatável a per-
rios, grupais ou subalternos e a acobertar favoreci- versidade do pacote da violência, cujos pri-
mentos, ilegalidades, negociatas ou privilégios i1íci- meiros efeitos já açoitam direitos essenciais
tos decididos nas altas instâncias do Poder. São e impõem sacrifícios insuportáveis às cam::!.-
eles que incomodam e compõe o universo dos can- das despossuídas da população? Ou será
didatos naturais à despedida. que, a exemplo de Goebbels, FHC está con-

Quando a efICiência, a competência e a seriada- vencido de que uma mentira, repetida à
de não são fatores que asseguram a garantia do em- exaustão, é capaz de transformar-se em
prego (ao contrário do que se passa na empresa priva- uma verdade absoluta? Ou imagina, como
da), a única coisa que pode ensejar segurança e pro- dizia o poeta Mário Quintana, que a mentira
fissionalização a um chefe de famnia é a certeza de é uma verdade que ainda não aconteceu?
que, salvo se praticar falta grave ou for desidioso, esta
rá garantido em seu trabalho. Não se pode montar o
serviço público e toda a organização de pessoal sobre
a presunção de que os servidores comportar-se-ão he
roicamente e que estão dispostos a arriscar seu sus
tento e de seus dependentes enfrentando poderosíssi
mos interesses políticos ou econômicos - corno ocorre
nas licitações, por exemplo.



A$Sim, ao contrário do mote publicitário
de conhecida cachaça nacional, o conjunto
de 51 medidas que a equipe econômica de
sovou com o aval de FHC constitui péssima
idéia. Como lembra Brizola, um tecido que
necessita de tantos e tamanhos remendos
está irremediavelmente esgarçado. Ou a ca
minho da completa deterioração. Logo, não
há como negar que o pacote que a elite pa
laciana elegeu como prioridade não passa
de uma fantasia delirante. Longe de estan
car a crise, o suposto ajuste fiscal tende a
agravá-Ia, projetando imenso cone de dúvi
das e inquietações em uma sociedade as
sustada. Sob o frágil e ignóbil pretexto de re
conciliar o modelo neoliberal com as mudan
ças esotéricas do capitalismo globalizado e
atrair especuladores estrangeiros, o Gover
no brandiu, mais uma vez, os instrumentos
da violência e do autoritarismo, despejando
sobre a população uma tonelada de medi-
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O financiamento dos serviços prestados pelo gover- das perversas, de fort~ impacto social, sem
_no à societtade. Muitas vezes, se pensa que os pc- sequer oferecer, como contrapartida, a me-
bres não pagam impostos. Isso não é verdade. Mes- nor perspectiva de que, amanhã ou depois,
mo quando isentos do imposto de renda, os contri- o Plano Real possa proporcionar à maioria
buintes de menor pode aquisitivo estão sujeitos aos sacrificada da Nação algo mais que came
mais variados tributos e contribuições, embutidos de frango, iogurte e dentaduras postiças. Ou
nos preços dos produtos que consomem-. reabilitar os direitos humanos, restabelecen-

Ora, tal como o peixe que morre pela boca, do a auto-estima e as esperanças do povo
FHC acabou desmascarado por suas próprias afir- brasileiro. Ao contrario, FHC diverte-se com
mações. Logo, os 8% sobre cujas rendas altíssimas a síndrome do pânico que a insanidade ofi-
recairiam as medidas governamentais não consti- cial engendrou. Ri à toa, ignorando que fé,
tuem, como sublinhou o presidente, a parcela privile- respeito e confiança não se acham na sarje-
giada da nação, mas indistintamente todos os brasi- ta nem se compram em supermercados.
leiros,·sejam eles ricos, remediados, pobres ou mi-
seráveis. De resto, as dramáticas conseqüências da Era o que tinha a dizer.
elevação absurda dos juros, dos impostos, das tari- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB _ RJ. Pronuncia
fas públicas, dos preços da gasolina, do óleo diesel,
do gás de cozinha e do álcool carburante, aq contrá- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
rio do que sustenta o en;tbusté pub!~itário do Gover- Deputados, volto a ocupar a tribuna desta egrégia
no, recairão principalmente sObre ás camadas mais Casa de leis para manifestar meu repúdio à extinção
pobres e desprotegidas da população. As altas taxas da FNS (Fundação Nacional de Saúde) e à conse-
de juros elevarão custos operacionais, inviabilizarão qüente demissão de servidores contratados do meu
o consumo massivo de produtos essenciais e provo- Estado, o Rio de Janeiro. As reclamações que nos
carão falências em cascata. Ou autorizarão, no míni- chegam são imensas e oriundas dos mais diferentes
mo, o enxugamento dos quadros de pessoal. Serão, setores de nossa socie~ade, clamando pela não pa-
portanto, perigosas vertentes de surtos incontrolá- ralisação das ações efetivas de trabalho por parte
veis de desemprego. Mas esse gigantesco cortejo d ... - I
de mazelas sociais não acaba ar. Em sua esteira vi- esta IOstltUlçaO, que re evantes serviços tem presta-
rão aumentos das mensalidades escolares, dos pla- do não só às regiões norte, noroeste e centro-norte
nos de saúde, dos aluguéis e de gêneros essenciais. do -Rio de Janeiro, mas a todo o Estado.
Tudo em nome da estabilidade da moeda e dos inte- Meses atrás, tive a oportunidade de alertar, da
resses da agiotagem internacional. Como sempre, a tribuna desta Casa, para o descaso e a pouca impor-
corda rebentará na parte mais fraca. tância que eram dispensados à Coordenação Regio

nal do Rio de Janeiro da Fundação Nacional de Saú
de e de seus distritos sanitários por parte daqueles
que, na verdade, são responsáveis diretos por che
fias, departamentos e outros setores vitais ligados à
Presidência da Fundação.

É lamentável, sob todos os aspectos, _a situa
ção angustiante e de expectativa vivida neste mo
mento pelos servidores da Fundação Nacional de
Saúde do Rio de Janeiro, compromissados com
questões de alto interesse comunitário, como o bem
estar social de toda a população do meu Estado,
que espera desses servidores ações efetivas no
combate de endemias, para que possamos ter uma
população mais saudável e mais forte.

Sendo 1997 o Ano da Saúde Pública no Brasil, e
tendo a nosso favor a CPMF, não se justifica o fato de
a saúde estar neste estado de lamúria em que se en
contra, por razões que a própria razão desconhece.

É inconcebível, sob todas as formas, que se
prejudiquem programas essenciais de saúde, que
beneficiam diretamente milhares e milhares de pes-
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soas, assumindo como linha de argumentação o cor- O dia de hoje marca o início de uma jornada de
te de despeSas para fazer frente à crise econômica luta para milhares de pequenos agricultores que
mundial, que pode abalaI' a sustentação financeira nesta manhã saíram do' Município d~ Montenegro, a
do nosso País. Entendemos ser incompreensível 150 quilômetros de Porto Alegre, demonstrando
uma premissa desta ordem, em virtude de conside- numa caminhada de quatro dias a inconformidade
rarmos a saúde uni.... i'ioridal.õe& ...:0 Govemo Fe- do setor com o descaso do Governo Es~adual.

deral, que não pode, a pretexto de enquadrar seus No dia de amanhã, metalúrgicos e profissionais
gastos públicos, desmontar ou suspender a presta- da saúde, da educação e de outros setores somam-
ção de serviços dos eficazes quadros da Fundação se à Marcha em direção à Capital, e no dia 28, sex-
Nacional de Saúde, em particular, no Estado do Rio ta-feira próxima, todos unem-se na chegada em Por-
de Janeiro. to Alegre, realizando um grande ato de protesto con-

Quero registrar, nesta oportunidade, a dedica- tra o abandono das prioridades sociais.
ção, o zelo, e o empenho do nosso Coordenador da Mas a indignação dos gaúchos não espera
Fundação Nacional de Saúde, Dr. Ronaldo Bento, data para protestar. No dia de ontem, em Teutônia,
de seu Diretor Administrativo, Dr. Luiz Antônio de os produtores de leite de todo o C~tado realizaram
Paula, assim como de todo o seu corpo administrati- uma concentração na porta de usina de processa-
vo e funcional, pois, se mais não realizam, não é por menta da LG Alimentos, que teve sua produção tran-
incompetência ou ausência de dedicação, mas por cada, e mais de 1 milhão de litros de leite não pas-
falta de apoio e respaldo daqueles que norteiam os saram de seus portões. E o que querem estes pro-
destinos da Instituição. dutores de leite? Nada mais do q~ P. investimento

SOmos favoráveis às mudanças no sentido de do Estado na melhoria da qualidade ~~ seus produ-
melhor adequar a máquina pública, através das alte- tores. Um projeto de investimento parà'que possam
rações administrativas aqui propostas e que sempre competir com os produtores do MERCOSUl. E, não
mereceram a atenção e o apoio deste Deputado. custa repetir, nos mesmos moldes do investimento
Porém, não podemos concordar com decisões e me· bancado pelo Governo para atrair a GM e a Ford.
didas tomadas por aqueles que não entendem e não Além da melhoria dos preços do produto; que variam
valorizam o sofrimento do nosso povo, e que trans- de 14 a 17 centavos, sabendo-se que já receberam
formam seus gestos arbitrários em benefícios pró- 22 centavos, o litro.
prios, em detrimento de um quadro funcional abali- Esta mobilização tem o apoio deste Parlamen-
zado tecnicamente, pacífico e ordeiro, portanto, não tar e, tenho certeza, de todos os que apóiam os ex-
-merecedor. de tamanha discriminação. cluídos e pobres deste Brasil. Não é mais possível

Reafirmo meu total e irrestrito apoio e solidarie- esperar uma saída desta crise, que se aprof4nda,
dade a todos os servidores da Fundação Nacional por parte do Governo Federal ou Estadual. Todos já
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e de seu sin- sabemos que só a luta garante nossas conquistas. E
dicato, sabedores de que poderão, a qualquer mo- um bom exempio nos dão os trabalhadores gaúchos.
mento, contar com estp. amigo de sempre. Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o mande pu-

Rogo ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, Dr. blicar meu pronunciamento em A Voz do Brasil.
Carlos Albuquerque, que reveja estas questões, que
tanto nos afligem neste momento, na certeza de que Era o que tinha a dizer.
a decisão de S.Exa. muito irá contribuir para que te- O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia
nhamos uma sociedade mais igualitária, com justiça o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
e paz social. Deputados, sem uma Educação de qualidade e uni-

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, versal, nação alguma logrará alcançar os patamares
Sras. e Srs. Deputados. do desenvolvimento, do equilíbrio econômico, da jus-

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT _ RS. Pro- tiça social e da cidadania plena.
nuncia o seguinte-discurso.) - Sr. Presidente, Sras. Não sem motivo, portanto, que temos freqüen-
e Srs. Deputados, o Estado do Rio Grande do Sul temente ocupado esta tribuna para enaltecer iniciati-
inicia no dia de hoje uma importante mobilização de vas que apontam para a busca da Educação verda-
sua sociedade civil, a Marcha dos Sem, que coloca deira, construtiva, humana.
nas estradas e ruas toda a indignação do povo gaú- Assim sendo, jamais poderíamos deixar passar
cho contra o neoliberalismo e as políticas de exclu- sem um registro especial este dia 22 de novembro.
são dos Governos FHC e Antônio Britto. Aos curitibanos e paranaenses, esta.data nos é muito
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ca~, pois há quarenta anos, neste dia era fundado Em Santa Catarina as águas não saíram da sua
em.Curitiba o Colégio Nossa Senhora Medianeira. calha principal em nenhum rio da Região Atlântica.

Estabelecimento de ensino construído sobre os Criou-se a idéia de que é comum enchente no
mÇiis fortes valores éticos, morais e cristãos, com um Sul. O Sul' está relacionado com as enchentes assim
corpo docente de elevado nível e uma estrutura edu- como o NOrdesté se relaciona· com a seca. Tanto
cacional exemplar, o Colégio Nossa Senhora Media- uma quanfo outra são inverdades
neira é um referencial na Educação. Seu slogan é Em cima dessas inverdades, o movimento tu-
"Educando, para a Fé e a Justiça·. rístico se dirige mais ao Nordeste. Todos nós, não

No dia 22 de novembro, data dos 40 anos de só gostamos do povo nordestino como temos orgu-
fundação do estabelecimento, a direção do Media- lho do seu povo e das suas riquezas naturais; po-
neira e da Associação dos Ex-Alunos do Medianeira rém, discordamos da concorrência desleal, tentando
estarão desenvolvendo uma extensa e significativa buscar o turista com intenção de ir ao Sul e levá-lo
programação comemorativa e de confraternização, para o Nordeste, com graves prejuízos do movimen-
cujo ponto alto será o lançamento do livro Valores, to financeiro, na renda e sua distribuição.
princípios e muitas lembranças...Medianeira - 40 Por isso, conclamo os nobres Pares do Norte e
anos·. Desta Tribuna, queremos nos unir a tantos Nordeste, por quem tenho o mais alto apreço, para
quantos, à frente de uma lousa e nos bancos escola- que, juntos, encontremos formas e meios para au-
res, ajudaram na criação do Colégio Medianeira e mentar o movimento tud'stico no Brasil. O Brasil,
ainda ajudam na consolidação dos seus propósitos com 160 milhões de habitantes, recebe apenas de
educacionais. 2,5 a 3 milhões de turistas estrangeiros, enquanto os

Sr. Presidente, finalizando, gostaríamos de so- países europeus recebem um número de turistas
licitar que esta Casa encaminhasse votos de cumpri- maior ou igual a sua população.
mentos ao Colégio Nossa Senhora Medianeira de Alguns países do Oriente Médio recebem, em
Curitiba pelo transcurso dos seus 40 anos de funda- turistas, duas vezes a sua população. Ora, precisa-
ção. mos é buscar esta fatia econômica, e não simples-

Muito obrigado! mente repartir o que já não temos.
Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFlM VENZON (BlocoIPDT - SC. O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Pro-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o turismo da Região Sul do País - e Srs. Deputados, os trabalhadores em Condomí-
os·Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e nios, Edifícios Resiçienciais e Comerciais ,Conser-
Paraná - vem sendo prejudicados pela mídia. vação de Elevadores e Empresas de Compra, Ven-

Como no Brasil temos um baixo fluxo de turis- da e Locação de Imóveis se reuniram em Brasília,
tas brasileiros e estrangeiros, ao se fazer propagan- no início deste mês, para discutir diversos temas li-
da para incentivar o turismo tende-se a disputar des- gados ao sindicalismo, como ·Papel das Entidades
lealmente o baixo número de turistas. Sindicais·, ~erceirização no Setor' e "Qualificação

O Sul tem um apreço muito grande pelos nos- Profissional - Perspectiva para o Futuro·.
sos irmãos nordestinos enortistas, inclusive por inú- Além dos debates, a categoria profissional di-
meras vezes já provamos a nossa solidariedade. O vulgou o Manifesto de Brasília, que traz as preocu-
que a mídia no Sudeste e Nordeste está fazendo pações dos trabalhadores brasileiros do setor em re-
prejudica o Sul. Não raras vezes, no espaço destina- lação aos processos de modemização e de terceiri-
do à previsão do tempo, da Região Sul se mostra a zação que estão decapitando direitos das classes
nuvem com chuva; das demais Regiões só se dá a trabalhadoras.
temperatura. Em razão da qualidade do texto "Manifesto de

As enchentes dos afluentes do Rio Uruguai, Brasília" faço questão de repassar à presidência
nos extremos Sul e Oeste do Rio Grande do Sul, desta Casa a íntegra do documento, que traduz não
são mostradas nos jornais de grande audiência apenas as aspirações e desejos de uma classe, mas
como se aquela enchente fosse em toda Região Sul serve, acima de tudo, para contribuir com o futuro do
e como se aquilo estivesse prejudicando o ir e vir em sindicalismo e da valorização dos trabalhadores bra-
todos aqueles Estados. No entanto, aquelas enchen- sileiros.
tes estão acontecendo a mais de 1.000 km da costa Quero destacar, também, a participação impor-
marítima. tante no evento das delegações de sindicatos de di-
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versas cidades gaúchas, entre as quais, a repre- leiro, a eliminação radical de estruturas, cinquente-
sentação do Sindicato dos Empregados em Imobiliá- nariamente estabelecidas, .. como a representação
rias no Estado do Rio Grande do Sul, presidido por paritária no Judiciário, e em todos os outros em que
Diones Sangalli. se faça necessária, é promover, de forma retr6gra-

Na questão da terceirização no setor de condo- da, a eliminação do poder do trabalhador, pela expe-
mínios, os representantes sindicais foram unânimes riência profissional, na composiçãÇ> da elasticidade
em reconhecer que o processo tem provocado da- necessária à distribuição da Justiça: em face da con-
nos aos trabalhadores, especialmente em relação à seqüente aplicação fria da lei ao caso concreto.
redução de direitos. O direito trabalhista, num mundo em acelerada

O encontro dos trabalhadores de condomínios transmutação, é o único meio de coibir os desman-
definiu como bandeira de luta o combate ao proces- dos e os intere.sses escusos daqueles que colocam
so de terceirização do modo que vem sendo implan- dúvidas às conquistas pelo trabalho e para o traba-
tado no setor. lho.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

MANIFESTO DE BRASfuA
CONTRATUH

Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade-Encontro Nacional dos

Trabalhadores em Condomínios, Edifícios residen
ciais e comerciais, conservação de elevadores e

empresas de compra, venda e locação de imóveis

MANIFESTO DE BRASfuA

País rico é aquele que soma soluções,
E não aquele que divide misérias

O movimento sindical, tem nas Entidades rep
resentativas, a sua verdadeira identidade enquanto
força organizada, polftica e socialmente, reunindo in
teresses individuais similares, pela aglutinação de
anseios específicos, na busca da satisfação do ele
mento existencial mais importante do ser humano 
o seu trabalho.

Tirar do trabalhador o seu trabalho é levá-lo ao
suicídio moral e, muitas vezes, físico. O homem sem
trabalho se humilha e se desgasta em seus sonhos,
perdendo a fé, a honra e sua identidade.

Às Entidades Sindicais cabe o papel, em pri
meiro lugar, de preservar esse patrimônio exist
encial, não s6 como expressão da vontade coletiva
específica, mas, também, produzir o reconhecimento
jurídico e social. Formadoras de opinião, expressam
a vontade desse incansável produtor de riquezas - o
trabalhàdor. .

Por essa responsabilidade social, as Entidades
Sindicais representam, no presente momento so
cioeconômico, o único veículo possível, pelo seu as
pecto de unidade, a solução no equacionamento da
grande distância existente entre o resultado de seu
trabalho e a concentração de renda.

Em que pesem os graves problemas nos orga
nismos estruturais da organização do Estado Brasi-

Modernizar-se, não é simplesmente decapitar
direitos para se ter um novo cérebro, mas sim, ade
quar as dificuldades a mecanismos que preservem
as conquistas, alcançadas com muito sangue e suor,
a fim de que a dignidade não seja mercadoria de fá
cil transacionamento nos balcões da ganância e do
aviltamento.

Buscar qualidade nos resultados da tarefa em
preendida deve ser uma obrigação conjunta de tra
balhadores e empreendedores. Excluir o respeito
aos mínimos conquistados é retroagir a um escrava
gismo, a duras penas esquecido no passado.

O mundo, sem fronteiras geográficas, elege,
como única barreira, ti fronteira da etnia. Entretanto,
qualquer sociedade organizada, onde os governan
tes desrespeitem o trabalho de seus cidadãos, está
fadado a não gerar um País sério, atingindo, frontal
mente, o moral da Nação.

O respeito às Instituições, encravadas na orga
nização polftico-social, é condição essencial para
garantir alterações que não venham lançar por terra
o direito de expressão de uma vida democraticamen
te saudável.

Devemos, pois, obstacularizar qualquer pro
posta que venha quebrar a estrutura sindical, colo
cando em risco os princípios basilares constitucio
nais, da divisão eqüitativa de oportunidades e da so
brevivência da famflia sindical.

Nesse aspecto, a terceirização, construída em
países outros para proporcionar a melhoria da quali
dade de resultados, foi absorvida, proporcionando a
expropriação de direitos do trabalhador, em especial
promovendo a redução de sua remuneração. Na
queles países, a terceirização sempre foi feita para
desincumbir o contratante de tarefas secundárias,
mas, preservando os níveis salariais, tendo em vista
buscar ganhos de qualidade, rendimt:!nto e especiali
zação. Aqui, de formá "esperta", aplica-se o sistema,
levando em conta custos, em um chamado "contrato
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civil-. Em referendo a tal indecência, o sistema oficial Considerando que o Estado não Cl,lmpre o ,seu
vem se locupletando por via de uma legislação de in- papel na área educacional, possibilitando formações
teresses, onde, a contratação, se faz pelo menor específicas, e permite a existência de uma grande
custo, virando-se as costas aos princípios essenciais massa de analfabetos, cabe às Entidades Sindicais
de tal relação e carregando sobre o trabalhador o desempenhar, e devem, um papel complementar, na
ônus de uma administração inconseqüente. busca de soluções para tal dificuldade.

Na questão da terceirização em -edifícios e A capacitação profissional, neste momento his-
condomínios-, além do desrespeito ao aspecto Insti- t6rico de transformações, deve ser uma das preocu-
tucional, promove-se, ainda, a insegurança física e pações das Entidades Sindicais, diante das novas
patrimonial dos condôminos, quando, quebrando a tecnologias e da chamada globalização, a qual, a
confiança inerente à relação de emprego, promove a toda prova, vem para promover a deterioração das
perda da identidade profissional. relações de trabalho, levando à miserabilidade os

A valorização laboral, no caso de condomínios, que prestam serviços ou produzem algum bem men-
passa necessariamente pela integração entre em- surável.
pregador e empregado. Isto, nas atMdades indus- O futuro das Entidades Sindicais passa, inicial-
triais e comerciais se chama' participação na gestão. mente, pela buSliB. de um maior número de informa-
Conseqüentemente, em sendo uma atividade dite- ções sobre os trabalhadores, objetivando tê-los
renciada, proprocionar a terceirização, seja através como parceiros na busca de soluções para os diver-
de empresas, seja através de cooperativas de traba- sos problemas de sobrevivência do emprego e da
lho, é no mínimo possibilitar a instabilidade condomi- melhoria da qualidade de vida. Deve-se conscienti-
nial e daqueles que se vêem responsáveis pelo pa- zá-Ios de que, para o seu sucesso e o das Entidades
trimônio e vidas de famílias inteiras. que os representam, neste momento, há necessida-

A criação de cooperativas de trabalho, em fla- de da coleta de um número amplo de informações,
grante desvirtuamento dos princípios do cooperati- pois, numa época em que as telecomunicações
vismo, onde a participação de cooperado deve ser transformam o mundo em uma aldeia global, no pró-
consciente e ativa, sob pena de não corresponder ao ximo milênio, só sobreviverá quem tiver a informa-
fim para o qual foi constitutda é uma realidade. Por ção adequada e a preparação necessária para inter-
tal sistema, a história da categoria profissional de pretar os novos tempos.
trabalhadores em edifícios e condomínios se escra- Diante de todo esse quadro geral, pintado com
ve de forma truncada, tendo em vista a concentra- cores não muito atrativas, e interesses escusos,
ção de moradia e trabalho em grandes centros urba- tem-se que o futuro das Entidades Sindiciais encon-
nizados. Hoje, a maior parte da população produtiva tra-se nas mãos dos dirigentes que tenham como
se concentra nas cidades. princípios básicos: caráter, compromisso e sincerida-
, Na questão Institucional dos vigias e vigilantes, de de propósitos, a fim de que os trabalhadores, vin-

não se pode admitir que prevaleça a interpretação culados à Entidade, tenham em suas pessoas ver-
que se vem dando a uma legislação, espuriamente dadeiro companheiro de labuta e de conquistas,
alterada, pretendendo-se que os trabalhadores que para que não perca o bonde da história, entregando-
prestam serviços de vigia passem a ter qualificação se às veleidades da vida e omitindo-se na sua mis-
funcional para-militar, inadequada ao que executam. são maior - dever cumprido.
Até porque, a atividade de vigia tem proporcionado a Brasflia, 3 de novembro de 1997. - CONTRA·
utilização de uma mão-de-obra semi-qualificada, e TUH - Confederação Nacional dos Trabalhadores
de trabalhadores acima da meia idade sendo do co- em Turismo e Hospitalidade.
nhecimento público o obstáculo para que consigam O SR. DÉ:RCIO KNOP (Bloco/PDT-SC. Pro-
ocupação laboral. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Os trabalhadores de condomínios e edifícios, Srs. Deputados, a malha rodoviária nacional há mui-
conservação de elevadores e em empresas de com- to se ressente de não merecer atenção especial das
pra, venda e locação de imóveis, inseridos em ativi- autoridades públicas, fato extremamente prejudicial
dades onde o princípio da confiança é princípiobasi- aos brasileiros que por ela se aventuram, seja em
lar de sucesso nos resultados, não podem prescindir busca de lazer ou a trabalho. A notícia de restaura-
de uma preparação educacional, necessária ao en- ção ou pavimentação de rodovias, nesse contexto,
frentamento dos novos tempos e formas de relação enche-nos de profunda alegria. Em Santa Catarina,
na estrutura social concentrada. Estado que tenho o orgulho de representar nesta



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 38417

Casa, sérá efetivada a valiosa e não menos espera- no Estado de Rondônia e sendo enviado para vários
da duplicação da BR-101. outros Estados da Federação, distribuído a bordo de

Os benefícios para o Estado serão muitos, aviões e ônibus, levando as mensagens e notfcias
como a redução do número de acidentes de trânsito, do Estado, do Brasil e do mundo.
a diminuição do quantitativo de óbitos deles decor- Tenho acompanhado, como assinante e leitor
rentes e a aceleração do desenvolvimento socioeco- assíduo, por todos estes anos, a evolução deste pe-
nômico daquela unidade federada. riódico rondoniense, que tem melhorado sua apre-

Por essas mesmas razões, cresce em impor- sentação gráfica, não perdendo em avanços tecnoló-
tância a preocupação a nós transmitida, via corres- gicos para nenhum jomal do País, ganhando pouco
pondência, por parte das autoridades de Itapema, a pouco a preferência dos leitores do Estado, sejam
município catarinense cortado pela BR-101. Aciden- da Capital ou do interior, onde tem representação e
tes fatais vêm ocorrendo há anos na rodovia, pois distribuição no dia seguinte à edição, na maioria ab-
não há passagens de nível que garantam a seguran- soluta dos 52 Municípios do Estado.
ça dos que por ela se locomovem. O jornal não fica em si mesmo, dele se espa-

No projeto de duplicação, constam apenas três Iham as notícias resumidas pelas inúmeras rádios
passagens, o que é insuficiente para escoar o tráfe- existentes, formando opinião, levando as mais varia-
go intenso. A se respeitar o projeto inicial, diversos das informações na área da política, das administra-
bairros de Itapema continuarão isolados, mantendo ções municipais, do esporte, nas páginas policiais,
os riscos de acidente em patamares elevados. nos classificados, nos informes de interesse público

Srs. Deputados, a participação popular, me- e educativo e, o que é mais importante, no caderno
diante mobilização da comunidade envolvida, vem da famílié'l, extremamente didático e acessível aos
insistindo na elevação do número de passagens de leitores habituais, professores e donas de casa.
nível em Itapema. E, acredito, pode-se dizer que os Quando se fala em jornal, vem logo à cabeça:
efeitos já se fazem sentir. O Departamento Nacional todos são iguais. Podem até parecer iguais,· princi-
de Estradas de Rodagem (DNER), em ofício dirigido palmente na form~tação física, mas muitos são dife-
à Prefeitura Municipal daquela cidade, informa que rentes, e dentre estes destaco O Estadão como um
as sugestões enviadas foram consideradas pertinen- jornal especial e diferente e qu~stes anos, juntan-
tes e serão incluídas nos estudos para duplicação da do com a memória de outros jomais do Estado já
rodovia. fora de circulação, tem feito ~ história 'do Estado.

Todavia, essas alterações serão submetidas, Nas suas páginas está escnto tudo sobre os glán-
após planejadas e orçadas, à aprovação da Diretoria des monumentos históricos, as suas criações, evolu-
de Engenharia Rodoviária e ao Conselho Adminis- ções e importância. Estão descritas as fases socioe-
trativo do DNER, para, então, serem incluídas no conõmicas da implantação do Estado, a migração,
contrato das obras de duplicação do lote 06 da BR- os garimpos, a agricultura, enfim, os sonhos dos co-
101/Sb. lonizadores. Registra a vida e as fases das pessoas,

Nosso apelo da tribuna da Câmara é no senti- inseridas nos momentos precisos.
do de sensibilizar os órgãos competentes para que Nenhum historiador, escritor sério, pode pres-
atendam à solicitação do povo itapemense. Chama- cindir de levantar os dados de que necessitará para
mos a atenção do Ministério dos Transportes, a que a sua obra sem consultar os conteúdos do jornal O
o DNER encontra-se hierarquicamente subordinado, Estadão.
para que dê tratamento cuidadoso à questão. O seu criador e atual diretor, jornalista Mário

As questões técnicas parecem superadas a CaliXto, associa as duas qualidades necessárias
partir do momento em que foi reconhecida a viabili- para o ramo: ser empreendedor corajoso e que per-
dade e a procedência das modificações propostas. É segue objetivos, além de captar com inteligência os
hora, pois, de um posicionamento político vigoroso fatos do dia-a-dia, para que possam ser transforma-
que as faça valer. Itapema merece tal atenção. dos em notícia. A notícia não está nas boas manei-

Era o que tinha a dizer. ras, no cumprimento fiel das obrigações de cada um,
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB-RO. no exato cumprimento da lei. A notícia está justa-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mente no contrário, nos deslizes, nos extremos, nos
Sras. e Srs. Deputados, àm 23 deste mês de no- descaminhos, naquilo que não deve ser feito. E é
vembro, o jornal O Estadão do Norte completou de- justamente isto que é mostrado como exemplo e que
zessete anos de existência, circulando diariamente atrai a atenção.'·
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Sr.' Presidente, muitas vezes não se sabe aplicados teriam a mais alta rentabilidade encontra-
.cOITiO terffiiriar·um·discurso, ainda mais um pronun- da em todo o mundo e que o Governo não mexeria
ciamento como este, de felicitações, de cumprimento no câmbio, garantindo assim a liberdade de repatria-
por bons serviços prestados. Desejo ao proprietário, ção destes dólares e dos lucros obtidos ao país de
aos 'funcionários de todos os níveis que continuem origem, segundo o interesse dos seus proprietários.
na mesma. trilha, em busca da notícia que é a cada Depois de queimar divisas emurn montante superior
diacànsumida com grande rapidez. Só com uma a 8 bilhões, o Govemo conseguiu estancar, pelo me-
.equipe 'dinâmica, de grande mobilidade, pode um nos momentaneamente, a saída dos dólares.
empreendimento como este continuar a crescer, a Bem, o Govemo segurou momentaneamente a
p1'osperàf,'aampliar as atividades,' a conquistar mais fuga de capitais com a elevação dos juros em 100%.
mercados. Mas cofT19 pagar estes juros? É aí que ent~ o pacote.

Encerro, Sr. Presidente, desejando tudo isto à O Governo tem que fazer provisão de recursos para
equipe do jórnal O Estadão do Norte. pagar os juros que vão financiar os especuladores,

. ·Era o que tinha a dizer. tanto externos quanto internos. Se a economia não
OSR; PAULO PAIM (BlocolPT-RS. Pronuncia cresce o suficiente para proporcionar recursos adicio-

'0 seguinte discurso.) _. Sr. Presidente, Sras. e Srs. n~ para pagar esta conta, e sabemos que ela não
Deputados, o Governo brasilEliro construiu a.estabili- cresce nem o suficiente para aumentar a arrecadação
'dade da moeda brasileira de .fonTla;artificial, e não necessária para cobrir seus déficits, é preciso cortar
àtravés do fortalecimerito'da economia e da produ- gastos para destinar recursos aos juros dos especula-
.ção. . . . dores. O Governo chama isto de cortar gordura. Corno

A opção do Govemo para manter o real "está- se o povo brasileiro tivesse gordura para cortar.
.vel" dürante estes anos foi um conjunto de medidas. A verdade é que o GO'/erno cortou a carne de
Basicaménte os juros altos, a valorização cambial e, toda a sociedade para financiar os juros. Se isto vai
a abertura toteal às importações. Estas medidas com- realnwmte atrair mais capital extemo, viabilizar as
binadas ócasionaram a invasão do País por todo tipo privatizações e diminuir os déficits, duvidamos muito.
de bugigangas importadas, acabando com o saldo Quando muito, o Governo resolveu, com um
positivo d8.balança comercial e aumentando drasti- sacrifício enorme da população, um problema passa-
camenta a quantidade de recursos em moeda es- do. Mas criou problemas muito maiorel:> para o futu-
trangeira que temos que enviar para o exterior. ro. E não estamos falando de um futuro remoto. O

segundo o Governo, apesar de estarmos en- Governo está aprofundando o processo recessivo,
viando 'estéano mais de 30 bilhões de dólares ao aumentando o desemprego e o custo de vida para
exterior para'pagar importações, juros e outras con- todos os assalariados.
tas, a siiúàção éstava ótima e sob controle. Os dóla- É muito provável que as medidas tornadas tenham
res continuavam entrando a rodo no País e não ha- o efeito contrário ao pretendido pelo Governo, que é
via dúvidas de que .eles sustentariam os déficits conquistar a confiança do investidor na economia.
crescentes. As privatizações eram uma garantia de Apesar de tudo isto, o Governo não resolveu o
que haveria muitos, muitos dólares para sustentar a problema de como financiar os déficits crescentes
farra do Governo. Pelo menos até as eleições. De- em moedas estrangeiras. Caso o fluxo de dólares ao
pois a conversa seria outra. País venha a diminuir e as privatizações não tenham

OS países do Sudeste Asiático, que apoiavam todo o êxito alardeado pelas autoridades govema--
suas economias em modelos talhados pelo mesmo mentais, aí sim, chegaremos ao momento culminan-
figurino que o modelo brasileiro, começaram a entrar te da crise brasileira.
abertamente em 'crise já no primeiro semestre de O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE. Pro-
1997. Os efeitos des~ crise, no começo, foram pe- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
quenos, mas progressivamente foram aumentando e Srs. Deputados, o Ceará chora a morte do jornalista
acabaram estourando de uma vez com a crise de Pádua Campos, uma das mais queridas e respeita-
Hong Kong. das figuras da imprensa cearense, cujo desapareci-

Com a repercussão mundial da crise, o Brasil mento desfalca uma formidável era de talentosos
decide mostrar a força de sua economia e a estabili- profissionais da área de comunicação social.
dade de sua moeda, dobrando as taxas de juros. O De personalidade marcante e admirável senso
objetivo de dobràr os juros estava em assegurar aos crítico, Pádua Campos principiou o seu oficio no
investidores estrangeiros que os seus dólares aqui conceituado jornal O POVO, no dia 10 de setembro



Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NILTON BAIANO (PPB-ES. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras..e Srs.
Deputados, até agora a bomba não, explodiu, mas
será inevitável que tomemos medidas urgentes e
enérgicas para desarmá-Ia. Refiro-me ao problema
do cálculo das quotas do Fundo de Participação dos
Municípios levando~se em conta os dados levanta
dos pela Fundação Instituto BrasilQjro,.d.,e Geografia
e Estatística - FIBGE - para o últimq çenso popula
cional. Até que seja realizado um novo censo mais
criterioso e que corrija as qistorções já observadas
no último levantamento, o Congresso, Nacional não
pocfe deixar que esses dados sirvam depasepara a
qefinição de novos coeficielltes de participação. "

,. O problema consiste em.que, segundo o referido
censo, a esmagadora maioria dos Municípios brasilei
ros perderam população, seja para cidades maiores do
interior, seja para as próprias. Capitais dos Estados.
Assim sendo, no momento em que o TCU tiver que re,

calcular todos os coeficientes de participação tom,ando
por base os novos dados populacionais; mais de 70%
dos Municípios terão sua. principal fonte de recursos
reduzida drasticilmente. O pior de tudo, no entanto, é
que os Municípios mais prejudicados serão justamente
os menores e mais carentes.

Nunca é demais repetir a importância q'ue têm,
para os Municípios brasileiros, os recursos ao Fundo

.de, Participação. Esse e um fato que todos nós co
nhecemos, mas que, às vezes, alguns insistem em
ignorar. A natureza dos impostos municipais e a ca
pacidade contributiva da população fazem com que
pouquíssimos Municípios possam sustentar-se so
mente com os recursos que arrecadam diretamente.
Em quase todos os casos, a municipalidade depen
de bastante dos recursos que lhe são devidos em
função da participação na arrecadação tributaria dos
outros entes e, mesmo assim, ainda se encontra no
limite da insolvência. Qualquer redução ·de receitas
nessas circunstâncias é sinônimo de colapso dos
serviços públicos municipais.
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de 1952, como revisor chefe e em 9 de maio do ano Conceituados profissionais da imprensa cea-
seguinte estreava como repórter com a reportagem rense, em depoimentos comovidos, aos quais. me
·Cinturão Verde em torno de Fortaleza". associo neste instante, ressaltaram as inegáveis

Durante quatro décadas o saudoso jornalista, qualidades de cidadão e profissional de que era,pos-
emprestou o brilho da sua inteligência ao O POVO, suidor o pranteado extinto, numa insofismávelprova
lá permanecendo até 1990, ,tendo inesquecível pas- do respeito e admiração dos colegas jornalistas. , ..
sagem pelos Diários Associados. Mas, foi no jornal É este, Sr. Presidente; Sras. e Srs. Deputados,
dos saudosos Senador Paulo Sarasat e Jornalista o registro que deixo assentado nos An~is desta
Demócrito Rocha, que alcançou o ápice tia ~ua vito- Ca~~, numa justa homenagem póstuma a uma. ·das
riosa trajetória, seja como cronista político, como mais brilhantes personalidades da imprensa cearEm,.
editorialista ou simplesmente como jornalista. se.

Graças ao respeito granjeado junto aos cole-
gas, Pádua Campos foi, três vezes Presidente do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará,
Presidente da Associação Cearense de Imprensa e
Vice-Presidente da Federação Nacional dos Jorna
listas, deixando em cada uma das suas atividades a
grandeza do seu caráter e o cunho iniguaJável de
profissional competente.

O Jornalista Antônio de Pádua Campos, de 76
anos de idade, era natural do Município de Pacatu
ba, onde, após missa de corpo presente, foi sepulta
do, na última segunda-feira, com grande acompa
nhamento. O ilustre jornalista nasceu no dia 06 de
junho de 1921, filho de Raimundo Pereira Campos e
de Dona Ana Albuquerque Campos, já falecidos. Foi
casado com a Advogada Maria Irismar Holanda
Campos e deixa sete filhos e dez netos.

Afora jornalista, Pádua CamptJS 10i niifitar vo
luntário na 11 Guerra Mundial, como 3° Sargento,
servindo na Ilha de Fernando de Noronha. No ser
viço público exerceu cargos de Diretor dalmpren
sa Oficial do Estado, em 1956, e Chefe de Gabine
te da Casa Civil do Governo Cearense, no biênio
1974/1975. Em 1949, investido nas funções de
Oficial de Gabinete do então Governador Faustino
de Albuquerque e Sousa, participou do jantar ofe
recido ao Presidente Eurico Gaspar Dutra. Em
1962, pela legenda da extinta UDN, foi eleito De
putado Estadual, obtendo numerosa votação em
Pacatuba, sua terra natal, que foi por ele tão de
cantada, através de inequívocas manifestações de
amor e orgulho. Exemplo que, igualmente, foi mar
ca registrada de outro ilustre filho daquela hospita
leira cidade, o saudoso ex-Deputado José Batista
de Oliveira. Na Assembléia Legislativa, Pádua
Campos pontificou sua conduta de homem público
com destacada atuação parlamentar, reiterada
mente revelada pela sua incontestável liderança
política. Como jornalista foi distinguido com prê
mios importantes num coroamento merecido ao
seu correto exercício profissional.
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Por enquanto. felizmente.· não houve qualquer Srs. Deputados. gostaria de registrar na tarde de
mudança na legislação que rege os critérios de dis- hoje um evento que vem se tornando marco turístico
triouiçãó "dos recursos do FPM. Os critérios atual- na região sul de Santa Catarina.
mente utilizados para o cálculo dos coefioJentes de Tratá-se da Festa do Produto Colonial. hoje em
participação estão ainda baseados na Lei n° sua quinta edÍÇão; no Município de São Martinho•.r.eali-
S:172166 (Código Tributário Nacional) e no Decreto- zada no penodo de 14 a 16 de novembro e da qual.
Lei n° 1.881/81. Em 28 de dezembro de 1989. a Lei este ano. participei. representando o Governador de
Complementar n° 62 determinou. em seu art. 3°. que Santa Catarina. Paulo Afonso. e também o Vice-Go-
ficassem mantidos até o exercício de 1991 os crité- vemador! que não puderam se fazer presentes.
rios então existentes. Essa redação seria modificada
pela Lei Complementar n° 71/92. que estendeu a vi- Diante da magnitude ·da festa e de sua impor-
gência dos critérios até que lei específica dispusesse tância para o Município e toda a região da AMUREL.
sobre eles, com base no resultado do Censo de gostaria. Sr. Presidente, de registrar nos Anais da
1991. Finalmente a Lei Complementar n° 74. de 30 Casa este importante acontecimento que retrata.
de abril de 1993, também manteve, por tempo inde- também. a colonização alemã em nosso Estado.
terminado. os coeficientes de participação fixados Assim, vou dar uma idéia da V Festa do Produto
para o exercício de 1992. apenas revisando os dos Colonial de São Martinho. A abertura se deu com a
Municípios que cederam população para no\(as uni- apresentação de várias bandas típicas da região e do
dades municipais criadas em 1993. De lá para cá. Estado, além da apreserrtação de vários grupos de
não houve alteração na legislação pertinente, exceto danças folclóricas alusivas à colonização alemã e que
pela aprovação do chamado Fundo Social de Emer- retratam os costumes do povo germânico. Também
gência. que possibilitou acréscimos na arrecadação não faltaram na Festa as tradicionais atrações das fes-
não transferíveis aos Estados·e Municípios. Assim, tas alemãs, como o concurso do chope em metro e um
os recursos adicionais então obtidos não seriam re- festival gastronômico com a cozinha típica alemã.
passados. mas a distribuição dos recursos previa- Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
mente existentes seria respeitada. res. encerro meu pronunciamento deixando um con-

Em 12 de dezembro do ano passado, no en- vitea todos os meus pares para que no próximo ano
tanto. o Tribunal de Contas da União publicou a De- visitem São Martinho e conheçaJTI de perto as pecu-
cisão Normativa n° 14. aprovando os coeficientes a liaridades da tradicional Festa do Produto Colonial.
serem utilizados no cálculo das quotas a partir de 1° ao mesmo tempo em que parabenizo o Prefeito Mu-
de janeiro de 1997. mantendo ainda inalterados per- nicipal de São Martinho. Norvaldo Maas. e a toda a
centuais. exceto no caso dos 534 Municípios des- sua equipe pela organização do evento. que. a meu
membrados. Mas o TCU já chama a atenção, no ver. não teve reparos. desejando que o sucesso da
próprio corpo da decisão normativa. para o atraso da V Festa se reproduza na sexta edição deste tão im-
FIBGE na remessa dos dados oficiais de população. portante acontecimento para o povo dos Municípios
completos e definitivos. dando a entender que. tão da Região de Laguna. da região sul e de todo c Es-
logo isso aconteça. os cálculos serão revistos. tado de Santa Catarina.

Parece-nos, no entanto, que, enquanto a Lei Era o que tinha a dizer.
Complementar n° 74/93 não for modificada. os coefi- O SR. CANDINHO MATTOS· (PSDB-RJ. Pro-
cientes de participação devem permanecer como es- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e
tão. independentemente da publicação definitiva dos Srs. Deputados, o Instituto Brasileiro de Geografia e .
dados populacionais. Essa não· é apenas uma ques- Estatística (IBGE) divulgou os resultados da Pesqui-
tão legal. mas sobretudo político-social e que. se sa Nacional por Amostra· de Domicflios (PNAD) do
não for administrada com o maior cuidado, pode ge- ano de 1996. O dado mais alarmante foi a constata-
rar inadimplência generalizada e até mesmo desem- ção do decréscimo de 2.3% da população ocupada.
prego em massa. Resta-nos. portanto. ,~sperar que em relação a 1995. Isso significa 1 milhão e 600 mil
um novo censo ou uma nova formula qé cálculo dos pessoas sem emprego, sendo a maior parte delas
coeficientes possa nos trazer uma sqtução definitiva trabalhadores rurais. Cerca de 1 milhão e 500 mil
para o problema. / pessoas ficaram sem trabalho no campo. ·notada-

Era o que tinha a dizer.! mente mulheres e crianças. batendo de longe a mé-
O SR. EDINHO BEZ. (Blos!o/PMDB-SC. Pro- dia anual de 200 mil que se retiravam do trabalho no

nuncia o seguinte discurso.) - Srl Presidente, Sras. e setor rural.
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A modernização tecnológica vem tomando a der a UFG enquanto instituição de ensino público e
vida do agric~ltor mais complicada. Se, por um lado, gratuito, formador de mão-de-obra qualifiCada, cen-
a mecanização agrícola eleva a produção, por outro, tro de pesquisa e aprofundamento de conhecimen-
diminui o número de empregados. tos voltado para os interesses de Goiás, do Centro-

Na zona urbana, embora a queda do número de Oeste e do País.
empregos tenha sido menor em comparação com a A Sessão foi proposta pelo vereador Fábio To-
área rural, o fato traz consigo o fantasma da difícil karski, do PCdoB de Goiânia, e contou com partici-
reabsorção por outros setores. Por exemplo, o setor de pação entusiasmada da Reitoria da Universidade, da
serviços, entre 1991 e 1995, registrou crescimento Associação de Docentes, do Sindicato dos Trabalha-
anual de 5,1%. Em 1996, não passou dos 0,3%. Co- dores, do Diretório Central dos Estudantes e da
mércio e indústria obtiveram desempenho semelhante, União Estadual dos Estudantes.
somente cabendo à constn...lÇão civil o ostentar núme- O ato também teve o apoio da Associação dos
ros positivos: 2,5% a mais de postos de trabalho. Professores da Universidade Católica, do Sindicato

Sras. e Srs. Deputados, é tendência mundial a dos Professores, da Associação Nacional de Docen-
retração da ofertâ. de empregos, conseqüência inevi- tes do Ensino Superior, da União nacional dos Estu-
tável da evolução 'da tecnologia, que existe para me- dantes, da Federação das Associações da Universi-
Ihorar a qualidade de vida do homem. Ironicamente, dades Brasileiras, da Sociedade Brasileira para o
essa mesma tecnologia começa a provocar efeitos Progresso da Ciência, da' União metropolitana dos
não desejados no cotidiano do próprio ser humano. Estudantes Secundaristas ,e do Sindicato dos Traba-

Voltando à pesquisa recém-divulgada pelo Ihadores em Educação do Estado de Goiás.
lBGE, pelo menos um ponto, no que se refere à di- Expressivas lideranças e autoridades da socie-
minuiçãc do emprego, pode ser recebido com ale- dade Goiânia estiveram presentes. Compareceu o
gria: o número de crianças trabalhando caiu de 3,3 arcebispo de Goiânia, D. Antônio Ribeiro de Oliveira,
milhões em 1995 para 2,6 milhões em 1996. o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, De-

Quanto aos demais temas da pesquisa, de ma- sembargador Lafaiete da Silveira, o deputado Seve-
neira geral, as condições de vida da população me- riano Alves, presidente 9a Comissão de Educação
Ihoraram. As redes de abastecimento de água, esgo- da Câmara dos Deputados, a presidente da Comissão
tamento sanitário, iluminação elétrica e telefone de Educação da Assembléia Legislativa, deputada Da-
atendem mais brasileiros do que nos anos anterio- nise Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de
res. O consumo de bens duráveis, especialmente Goiânia, vereador Francisco Oliveira. Estiveram pre-
aqueles menos difundidos entre a população de bai- sentes vários vereadores, Deputados Estaduais e Fe-
xa renda, sofreu significativa elevação. derais, além de entidades da sociedade civil.

Esse o registro que desejávamos fazer, ape- O Prof. Ary Monteiro, Reitor da UFG, alertou
lando ao Governo Federal para que dê atenção es- que a Universidade está sem recursos para pagar as
pecial à questão do emprego, que, a se repetirem os despesas com energia elétrica e telefone. Faltam
resultados da PNAD de 1996, poderá provocar tur- 139 professores e a UFG ainda pode perder 200 ser-
bulências no processo de manutenção do plano eco- vidores com as demissões a serem feitas pelo novo
nômico ora em vigor. Governo, com base no novo pacote lançado recen-

Era o que tinha a dizer. temente. O reitor classificou como cínica a atitude do
O SR. ALDO ARANTES (BlocoIPCdoB-GO. Ministério da Administração e Reforma do Estado de

Pronuncia o seguinte discurso. Sr. Presidente, Sras: liberar a contratação de apenas 49 servidore~, quan-
e Srs. Deputados, a Universidade Federal de Goiás do 29 desses são para o Hospital Universitário. O
recepcionou em seu Campus um dos maiores atos professor Ary Monteiro acha contraditório o Governo
públicos em sua defesa. Estive presente, juntamente instituir o provão para verificar a qualidade do ensi-
com um grande número de autoridades de diversas no, ao mesmo tempo em que proíbe a contratação e
entidades, instituições e partidos, e mais de duas mil reposição de servidores e professores, mantém os
pessoas, em sua maioria estudantes, que se reuni- salários arrochados e corta verbas para o ensino e
ram para defender a UFG, que vive hoje um dos pe- pesquisa através do chamado pacote de ajuste edi-
ríodos mais difíceis de sua história. tado recentemente.

Por iniciativa da Câmara Municipal de Goiânia O arrocho salarial ~stá retirando professores e
foi realizada uma Sessão Especial em apoio à Uni- pesquisadores da UFG. A Universidade paga R$
versidade Federal de Goiás, para preservar e defen- 600,00 a um professor auxiliar, enquanto as institui-
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çóes particulares pagam R$ 1.700. A UFG é o gran- Já prevendo a.crise financeira que se agudiza-
de centro de formação superior do Centro-Oeste;' no ria .com essas proposições, a PEC possibilita que as
último vestibular, mais de 20 mil jovens inscreveram- IFES busquem recursos junto à iniciativa privada
se para disputar uma de suas vagas. para suprir seus projetos e suas carências financei·

A UFG também está preocupada com a trami- ras básicas não contempladas pelo valores do orça- .
tação da PEC 370-A, de 1997, ou PEC da Autono- mento federal.
mia Universitária. O Conselho Universitário aprovou, A lógica da política neoliberal das privatizaçães
no último dia 12 de setembro, uma nota à sociedade e da redução do papel do estado, se expressa dessa
goiana manifestando preocupações quanto ao con- forma na área da educação. Provoca o constante
teúdo da Proposta. Ela introduz alterações na Auto- enfraquecimento do sistema ~úblico de educação e
nomia Universitária consagrada no artigo 207, da estimula as instituições particulares.
Constituição Brasileira. A ação do Govemo Fernando Henrique CPIdo-

Alerta este documento que a aprovação desta so é passar para as mãos da inicia.tiva privada o
Emenda poderá levar a uma piora na qualidade de segmento da educação. O pacote baixado recente-
ensino superior, assim como à inviabilização finan- mente sinaliza isso. Foram cortadas 11.250 bolsas
ceira das Instituições Federais de Ensino Superior - de pesquisas do CNPq e da CAPES. Com as redu-
IFES, inaugurando uma concorrência destrutiva en- ções nos incentivos dados às mantenadoras de aI-
tre elas. Alerta para o achatamento salarial dos pro- gumas universidades, as mensalidades serão [J'I.8jo-
fessores e servidores e para as dificuldades financei- radas em até 20%. As bolsas de estudos também
ras com vistas ao pagamento das despesas de cus- sofrerão redução prejudicando mais de 80 mil e8tlJ..
teio da UFG. dantes das instituições particulares.

Propõe que das verbas federais destinadas à O Governo promove a política da ignorância,
educação, 75%, sejam carreadas para o ensino da brutalização da juventude, da redução da rede
superior, já que esta é a responsabilidade constitu- pública, de ensino, do estrangulamento financeiro, da
cional da União. Esse percentual seria garantido ampliação da dependência científica e tecnológica
por um prazo de 10 anos. Esse valor representa, do País. A meta final de FHC ainda não confessada
na verdade, o que atualmente as Instituições IFES publicamente é a privatização da universidade brasi-
vêm recebendo. Ocorre que tais valores tem se leira.
demonstrado insuficientes para dotar as universi- Diante de ameaças tão latentes, as IideraJ"lÇ.aS
dades de condições mínimas ao cumprimento de presentes ao Ato em defesa da UFG elaboraram um
suas funções de ensino, pesquisa e extensão. manifesto a ser entregue ao ministro Paulo Renato,
Além do mais após 10 anos nem isto estaria ga- da Educação e MS presidentes das Comissões de
rantido. Por essa proposta resta às universidades Educação da Câmara dos Deputados e do Senado
federais buscar recursos junto à iniciativa privada, federal.
coprar mensalidades ou então fechar as portas.
Esta é a essência desta PECo É a receita para o Quero manifestar minha solidariedade e aefe-
estrangulamento das universidades federais e o são plena à luta em defesa da UFG e da universida-
caminho para sua privatização. de pública, gratuita e de qualidade. Essas instituiçõ

es, com destacado papel da UFG em nossa região,
O substitutivo também propõe uma espécie dI:! têm dado importantes contribuições ao desenvolvi-

reforma administrativa e previdenciária. As universi-
dades passam a ter autonomia para contratar e de- mento científico e tecnológico de nosso País.
mitir seus servidores e professores, através de uma O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pro-
nova modalidade jurídica denominada contrato de nuncia o seguinte discurso.) .. Sr. Presidente, Sras. e
emprego, .em substituição, ao regime jurídico único Srs. Deputados, certamente o Programa de C.mdito
dos servidores públicos. Isso traria conseqüências Educativo, entre os programas implantados pelos
gravíssimas para uma distribuição dos nossos me- Governos, foi o mais bem sucedido das últimas dê-
Ihores professores e pesquisadores. As universida- cadas na área da educação.
des com situação orçamentária mais privilegiada Implantado em 1975, quando o ensino superior
monopolizariam os melhores quadros, criando ver- era muito promissor e estava em expansão, permitiu
dadeiros centros de excelências, em detrimento das que milhares de jovens provenientes de famílias da
demais. Esse fato aguçaria as já profundas desigual- classe média e de baixo poder aquisitivo pudessem
dades regionais. cursar uma instituição de ensino superior e realizar o



Esta luta é nossa, é dos políticos, é dos estu
dantes, é do povo.

Era o que Unhamos a dizer.
O SR. VANIO DOS SANTOS (BlocoIPT-SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a votação da estabilidade
do servidor público, que consta na PEC 175/95, foi
transformada num grande desafio político para o Go
vemo Femando Henrique Cardoso.

Já está provado que o problema brasileiro não
é de excesso de servidores. Pelo contrário, no Brasil
os servidores públicos representam 8% da popula
ção economicamente ativa, um dos menores percen
tuais do mundo. Nos EUA esse número chega a
14%; na França, 20%; na Venezuela, 14%; e na Fin~

lândia, 26%. No Brasil temos 8,9 servidores por mil
habitantes. Na França são 46,4; na Inglaterra, 91,4;
na Espanha, 53,4 e na Itália, 65. Além disso, não
será tampouco par economia, haja visto que 75,4%
dos servidores recebem até R$ 1.500,00.

Ou seja, temos poucos servidores p~blicos e
mal remunerados. A demissão de servidores definiti
vamente não rel?olve o crônico problema do déficit
público. Serve apenas para sinalizar aos especula
dores internacionais que o Govemo tem o controle
da situação e fará, como prometeu, as reformas libe
rais que tanto agradam o C?pital.

O purgatório que os servidores públicos vêm
sofrendo desde o Governo Collor esconde a incom
petência dos governantes, em implementar, de fato,
uma ref01ma do aparelho do Estado que recupere.
suas funções sociais e suas prerrogativas institucio
nais.

A incompetência no gerenciamento do apare
lho do Estado tem motivação polftica e cultural. Sé
culos de patrimonialismo e corrupção nos negócios
públicos perverteram a máquina administrava, jogan
do-a na improdutividade. Esta não é uma culpa dos
servidores. Estes, no limite de suas possibilidades
humanas e frente às debilidades materiais, heroica
mente procuram operar as polfticas sociais que ain
da restam.

Então por que esta pirotecnia em função da re
forma administrativa? Se o problema é do Estado,
que é rendido covardemente à força econômica do
mercado. e dos governantes, que se acomodam na
tarefa de reduzir as funções do Estado, por que de
mitir servidores? Por que perseguir esta categoria
profissional imprescindível para a manutenção da· or-
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son~ de todos, que é a conquista de um diploma de falhas. Temos que
graduação. dos.

Este programa, que é mantido' pelo Ministério
da Educação e financiado pela Caixa Econômica Fe
deral, tem resistido aos mais ferozes ataques. Ele
tem sobrevivido porque é simples e altamente ne
cessário e possui o apoio de toda a Nação.

Mas observamos com que dificuldade sobrevi
ve. Se não fosse um programa viável e não tivesse o
respaldo popular que possui, não existiria.

Portanto, faz-se absolutamente necessário que o
Poder Executivo trate este programa com a seriedade
que merece. Tem havido todos os anos no segundo
semestre atrasos no repasse dos recursos destinados
ao Crédito Educativo. Isto causa um mal-estar que
atinge não só as instituições de nível superior que par
ticipam do CREDUC, como os estudantes. As institui
ções ficam a ameaçar os estudantes de suspensão de
suas atividades acadêmicas porque não estão rece
bendo os recursos do Govemo, e os estudantes ficam
numa situação constrangedora e maléfica.

Os recursos alocados à disposição do crédito
educativo são mínimos.

Os técnicos e a área econômica precisam en
tender que educação não é despesa, educação é in
vestimento.

O Brasil sempre investiu pouco na educação. E
o país que não passar a tratar a educação com rigor
e a seriedade necessários não terá futuro.

Países como o nosso, que procuram encami
nhar-se para competir num mercado de tecnologia
de ponta, e que se compenetram de que só atingirão
esse objetivo através do planejamento e de investi
.mentos maciços na educação, não podem esperar
que '0 saber e a técnica de que necessitam su~am

como meros efeitos, por ação espontânea. Tal atitu
de nos colocará eternamente na condição de atrasa
dos e de dependentes.

A iniciativa de investimento na educação se im
põe, é um nobre investimento, imprescindível para
formação de uma nação consciente, uma nação ci
dadã, onde o povo tenha capacidade de raciocinar e
de decidir o que é melhor para o destino de todos.

A estrutura simples do Crédito Educativo e o
seu óbvio benefício impõem que tratemos este pro
grama com a seriedade que merece.

Os recursos para o CREDUC fluem de maneira
errática e imprevisível. O si~tema de gestão tem sido
extremamente precário. ,

Este programa funciona desde 1975, portanto, te
mos experiência, sabemos quais são e onde estão as
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corrigir os nossos erros passa-
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dem democrática. da sobrevivência do próprio Esta- to correto da crise internacioAal e para salvaguardar
do de Direito? duas conquistas, simbolizadas pelo Plano Real, mui-

A resposta está mais uma vez na incompetên- to prezado pelos brasileiros: a inflação baixa, que
cia dos governantes, que não resolvem o problema benefICia, sobretudo, os cidadãos de baixa renda, e
do gerenciamento, apesar da abundância de recur- a estabilidade econômica, que a moeda forte bem
sos infraconstitucionais disponíveis. representa.

Então, o lado mais fraco da corda é responsa- Inflação baixa e moeda forte são pré-requisitos
bilizado pela falência do Estado, pela inexi~tência de indispensáveis ao crescimento econômico duradouro
investimento em áreas sociais, pela defasagem tec- e ao desenvolvimento auto-sustentado, sem isso,
nológica e produtiva dos serviços públicos e, agora, tem stop and go, tem irregularidade na trajetória, tem
com esta reforma administrativa de ocasião, sem es- ilusão, tem mentira, não tem justiça social, não tem
tabilidade, é sujeito incondicionalmente à demissão futuro.
por excesso de gastos. Sou, portanto, clara e inarredavelmente a favor

Ora, a estabilidade do servidor público é a es- do elenco de medidas de ajuste fiscal e das reformas
tabilidade da sociedade contra o governante de plan- estruturais que estão refundando o Estado brasileiro.
tão. É a manutenção do Estado contra os devaneios E sou contrário às propostas para a Zona Franca
de políticos eleitos sob programas nem sempre ra- de Manaus contidas na chamada medida provisória
zoáveis. É a garantia pública de eontrole do próprio dos incentivos fiscais, por indesmentíveis razões: elas
exercício da política. Uma interação que garante o não geram efeitos de curto prazo, não economizam na
ordenamento legal. importação de insumos do exterior, não aumentam a

Por estas razões defendemos a manutenção arrecadação, não poupam um real para o País.
do mecanismo da estabilidade e sua radicalização. Vamos, pois, deixar as coisas bem claras: o
Ou seja, queremos que o Estado verdadeiramente ajuste fiscal, embora duro, é necessário. Sou favorá-
cumpra sua função de servir ao público. O servidor é vel a defender a integridade dos objetivos a serem
um agente da sociedade. Deve, por compromisso da atingidos e, portanto, não quebro linha de coerência
função, prestar contas permanentes de seu trabalho. nenhuma quando, defendendo a economia do Esta-

E não me digam que a globalização descarta o do que me elegeu, provo, com argumentos irrespon-
papel do Estado. Muito pelo contrário, diante do díveis, que cortar incentivos da Zona Franca de Ma-
crash das bolsas de valores, por exemplo, o que vi- naus é inócuo para o País e, ao mesmo tempo, cruel
mos em todo mundo? O Estado estabilizar a moeda, para o meu povo.
regular o câmbio, sanear empresas, negociar em-
préstimos de e.mergência. Atacar o ajuste seria estúpido. Seria negar o

quadro da crise no nordeste asiático, de onde Japão
Sem Estado ou com um Estado reduzido, ditace- e CoréiE'. do Sul anunciam notícias inquietantes.

rado pela falta de investimentos no servidor e na quali-
dade dos serviços que presta, teríamos uma democra- Confundir o ajuste, porém, com o engessamen-
cia distorcida, adulterada, perigosamente sob risco. to do parque industrial amazonense, o que em nada

Por isso, somos contra a quebra da estabilida- contribuiria para os objetivos de austeridade perse-
de e somos contra a reforma administrativa. Somos guidos pelo Govemv Federal, seria, mais do que inú-
pela dignidade do servidor, pelo resgate das prerro- til, equivocado, nocivo e contraproducente.
gativas do Estado e pela sedimentação da democra- Ajuste fiscal, siml
cia como valorização do espaço público eficaz para Atingir a Zona Franca, desnecessariamente, nãol
atender às demandas da maioria. O Relator da matéria, Deputado Roberto Brant,

Este será o nosso voto. é homem preparado e sensível. Seu trabalho haverá
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB-AM. Pro- de levar à síntese mais sensata e justa. Já lhe entre-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e guei, aliás, o documento-proposta sobre a Zona
Srs. Deputados, meu partido e eu somos inteiramen- Franca de Manaus, que, endereçado ao Presidente
te favoráveis a se manter a integridade do choque Fernando Henrique, está sendo analisado, atenta-
fiscal, amargo, necessário, proposto pelo Governo mente, pelos Ministérios da Fazenda e do Planeja-
Fernando Henrique Cardoso. É imprescindível obter- mento. Não abro mão, Sr. Presidente, de trilhar,
mos ajuste no ~quivalente a R$ 20 bilhões, mesmo sempre, o caminho da análise realista, que contenha
cortando na carne, pagando o preço de eventual - e diagnóstico e soluções. Não atuo no vazio, como no
momentânea - impopularidade, para o enfrentamen- vazio não age o Deputado Roberto Brant.
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A persistir na linha da medida provisória dos in- somente por ocasião das decisões relativas à refor-
.centivos fiscais, o Govemo atingiria a economia ma tributária, que já tramita no Congresso.
amazonense com exagerado rigor, quando: Do mesmo modo, Bonfim se põe contra qualquer

a) altera o quadro do FINAM; sugestão de redução gradativa dos impostos indiretos
b) impõe retração do poder de compra (mo- (li e IPI), por se tratar de ponto sensível, que propicia-

mentânea e necessária, faço questão de repetir) aos ria a criação de cartórios (empresas prot.egidas, juridi-
consumidores brasileiros, com ênfase para aqueles camente, pelo princípio do direito adquirido, em contra-
situados no Centro-Sul e que são os principais clien- posição a outras que, na prática, teriam seu acesso
tes da Zona Franca de Manaus; aos mercados restringido e prejudicado).

c) atinge, em cheio, o futuro da Zona Franca Veja, Sr. Presidente, que o debate está aceso no
de Manaus, desestimulando a consolidação do pólo Amazonas. E no melhor nível técnico, com o melhor
-de "componentes, tiio necessário ao momento pós- sentimento de Brasil, com o máximo de responsabili-
2013, e limita a capacidade do modelo de absorver dade quanto à necessidade do ajuste fiscal, embora
novos investidores e empreendimentos. com a maior consciência, também, de que não se

deve cobrar sacrifício inútil à economia amazonense.
São três sacrifícios - o IJltimo deles completa- A Federação das IndlJstrias do Estado do Ama-

mente inútil e expletivo - exigidos de um só povo, con- zonas, a FIEAM, encaminhou-me, ontem, dia 24, ex-
tra um, o primeiro, justo, embora duro, cobrado de to- tenso documento, contendo parecer jurídico, que le-
dos os Estados brasileiros, entre eles o Amazonas. vanta' a tese da inconstitucionalidade das medidas,

Aguardo o pronunciamento da área econômica firmado por Andrade & Campo AdvQ..gados, na linha
quanto ao estudo que lhe apresentei - hoje, às 16h, do que já opinou o jurista Yves Gandra. ~ contendo,
estarei, outra vez, com o Ministro Pedro Malan - e, por igual, análise dos fatores eco!1ômioos..jmplícitos
enquanto isso, arrolo novos dados e elementos que na proposta de cancelamento de incentivos fiscais,
reforcem a tese que, sem tréguas, venho defenden- no fundo, trazendo à luz os argumentos que tenho
do da tribuna desta Casa. pisado e repisado para a apreciação nos meus ilus-

Proposta, aliás, Sras e Srs. Deputados, é o que tres pares.
não falta. Por que, por exemplo, após a solução po- Volto a Ronaldo Bonfim, Sr. Presidente, que,

.sitiva do presente impasse, não se criar a Câmara textualmente concorda com ser "irretocável o pacote
Setorial da Zona Franca de Manaus, nos rnoldes em do Governo, em seu objetivo de elevar receitas e re-
que funciona a da IndlJstria Automobilística? Integra- duzir despesas, para gerar resultado líquido que
Ia~iam, pelo Governo Federal, os Ministérios do Plane- possa melhorar o balanço das contas plJblicas". Diz
jamento, da· Fazenda, da Indústria, do Comércio e do mais o ilustre economista: "Pontualmente, em uma
Turismo e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e ou outra questão poderia ter sido encontrada me·lhor
da Amazônia Legal, além do Ministro-Chefe do Gabi- alternativa, se houvesse mais tempo para reflexão.
nete Civil da Presidência da República. Pelo Amazo- As imperfeições "- em número reduzido - correm por
nas, dela fariam parte os representantes do Governo conta da necessidade de chegar ao objetivo em cur-
do Estado, dos trabalhadores, da Universidade do tíssimo prazo. Uma situação emergencial".
Amazonas e dois empresários, um pelo consenso Diz, contudo, o mesmo Ronaldo Bonfim: "0
CIEAMlFIEAM e outro pelo comércio de Manaus. maior equívoco refere-se aos cortes nos incentivos

Afinal, são mo;..: de US$ 15 bilhões de fatura- da Zona Franca de Manaus, um modelo sui generis
mento por ano. Um PIB que equivale ao do Uruguai. de desenvolvimento regional. Enquanto, por exem-
Urna economia relevante e expressiva no conjunto pio, o modelo SUDAM/SUDENE subsidia o fator ca-
nacional. pital, a Zona Franca oferece redução de custos tribu-

Na proposta qUtl apresentei ao Presidente da tários incidentes nos insumos e no produto". Mais
ReplJblica está a idéia de suspender as medidas por adiante: ·0 inquestionável êxito do modelo pode ser
noventa dias, tempa que se destinaria à composição inferido do fato de que, hoje, o Estado do Amazonas
de Plano Estratégico para a Zona Fral1C? de Manaus. dele depende, direta ou indiretamente, para formar
O competente economista amazonense Ronaldo Son- cerca de 95% do seu PIB e, praticamente, a totalida-
fim, por sinal, até discorda desse prazo, que julga exí- de dos recursos para compor suas receitas tributá-
goo e, visando aperfeiçoar a idéia, sugere que se dis- rias. Sua débâcle poderia, simplesmente, destruir a
cuta, a fundo, a reformulação os incentivos da SUFRA- economia amazonense". E mais: "Os incentivos fis-
MA - e a própria estrutura funcional desse organismo - cais existentes são essenciais para que a Zona
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Franca de Manaus possa ter vantagens competiti- pontos do País como São Paulo e parte do Centro-
vâs~ Alél1J ,de possível colisão com o texto constitu- Sul. "
cional, o cânone da inviolabilidade do direito adquiri- O amazonólogo Samuel Benchimol, notável
do ensejará a coexistência de duas classes d~ em- professor úniversitário que domina, como ninguém,
pr~sas: as que possuem 100% dos incentivos origi- os meandros da História e da Economia da minha -
nais (as já estabelecidas) e os que tiverem projeto e dele - terra, denuncia que a medida provisória dos
aprovado na SUFRAMA após 15.11.97, com 50% incentivos fiscais ·atinge de morte a Zona Franca de
das isenções. A dualidade de tratamento fiscal fere o Manaus, porque acaba com investimentos futuros
princípio universal da isonomia e infringe uma das em um E~tado que não tem projeto substitutivo·.
regras fundamentais da concorrência no sistema ca- O quadro é de preocupação e tensão positiva.
pitalista: o livre e irrestrito acesso aos mercados, em Diagnóstico forte, Sr. Presidente, é o que não faltou,
condições igualitárias. Tal anomalia, que subverte as neste discurso que relembrou, igualmente, as pro-
bases do sistema de preços, provocará o progressi- postas contidas no documento que enviei ao Presi-
vo desmantelamento do setor industrial, impedindo a dente e que a equipe econômica está analisando. E
vinda de novos projetos e induzindo a fuga das em- que trouxe à baila a idéia do economista Ronaldo
presas em operação·. Bonfim de:

A seguir, em denso artigo publicado na imprensa a) emergencialmente, contingenciar as importa-
amazonense, Bonfim sugere, como saída de curto pra-
zo Para o impasse "o contingenciamento das importa- ções através de cotas administradas pela SUFRAMA;
ções através de cotas administradas pela SUFRAMA". b) não mexer na política de incentivos para
E diz: "É o menor dos males. Embora amargo e com esse modelo, antes da análise séria que, certamen-
alguns efeitos colaterais, é o remédio mais adequado te, se fará na reforma tributária. .
para emagrecer a Zona Franca, Sém o risco de exter- Acrescento, Sras e Srs. Deputados, a todo
miná-Ia, materializando o quadro dantesco da destrui- esse acervo, que se deve analisar a viabilidade do
ção de uma economia que importa, anualmente, US$ aumento dos preços públicos da SUFRAMA, como
3 bilhões, produz um faturamento" de US$15 bilhões e forma de todos os empresários contribuírem, provi-
gera um faturamento de US$ 15 bilhões e gera um va- soriamente, para a formação do grande bolo de US$
lor agregado de US$ 12 bilhões em território brasileiro, 20 bilhões requerido, pelo Governo brasileiro, a título
especialmente em São Paulo·. de ajuste fiscal de emergência, para enfrentar a crise

A verdade, Sr. Presidente, é que o Distrito In- internacional.
dustrial de Manaus é pólo importador de insumos, Pessoalmente, Sr. Presidente; inclino-me antes
que viram bens finais nas dependências das fábricas pelo aumento dos preços públicos da SUFRAMA do
por ele abrigadas. Ora, se deixa de produzir, o Brasil que pelo contingenciamento de cotas de importação.
passa a importar mais do que se fabrica no Amazo- E preferiria este último à perpetuação do equívoco
nas. Em exercício bem simples: se a Zona Franca contido na medida provisória.
de repente, deixasse de existir, em vez de importar Insisto na sugestão básica: suspensão das me-
os 20% de insumos necessários à feitura de um tele- didas por noventa dias para se gerar o Plano Estra-
visor, nosso País passaria, num primeiro momento, tégico da Zona Franca de Manaus.
a importar 100% desse mesmo aparelho. Na verda-
de - e aí pontificam economistas como Rodemarck Outras idéias já têm surgido. Novas, por certo,
Castelo Branco, Ronaldo Bonfim, Seratim Corrêa, surgirão ainda.
Sérgio Cardoso, etc., temos que a Zona Franca im- O importante é que não se deixe o Brasil sem o
porta US$ 3 bilhões/ano, em contraposição a fatura- ajuste fiscal de que ele tanto necessita. E que não
mento de US$ 15 bilhões. se esmague a economia amazonense, exigindo-Ihe

Desses US$ 12 bilhões de valor agregado em sacrifício, a um tempo, inócuo para a País e cruel
território nacional, cerca de US$ 1.8 bilhão ficam no pera ela própria.
meu Estado e, mais ou menos, US$ 10,2 bilhões se Confio na sensibilidade da equipe econômica
dirigem ao Centro-Sul, com ênfase para São Paulo. do Governo Fernando Henrique Cardoso, que, in-

A Zona Franca, portanto, é questão do País, condicionalmente, tenho defendido, nesta Casa e
até pelo seu peso econômico, até pelo que de es- em qualquer situação de debate.
tratégico representa para a estratégica Amazônia Confio na experiência e no talento do ilustre
Ocidental, até pelos interesses que significa, em Relator, Deputado Roberto Brant.
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Confio;' sobretudo, no choque democrático de radicalismo, buscando, sobretudo, criar uma relação
idéias e na tradição, que é do Congresso Nacional, ética entre empregadores e·empregados.
de solucionar impasses pela via da negociação legí- Sobre ele, vale registrar, o depoimento da com-

o tima, da lucidez e do bom senso. bativa e respeitada jornalista Adísia Sá, ex-presiden-
Era o que tinhr:hi:dizer. te do Sindicato dos Jornalistas do Ceará:
O SR. PAES DE ANDRADE (BtocolPMDB-CE. -Pádua Campos foi o rnelhor'j jornalista da sua

Pronuncia o segui~.. discurso.) - Sr. Presidente, geração, o mais completo. Foi cronista, editorialista,
Sras. e Srs. DeputliÍdÓs, faleceu, na tarde do último comentarista político, presidente do Sindicato dos

o domingo, em 'Fortaleza, o jornalista Antônio de Pá- Jornalistas por três vezes e Presidente da Associa-
dua Campos, profissional de marcante atuação na ção Cearense de Imprensa. Seu traço marcante e
Imprensa e na vida pública do Ceará. Era membro sua fidelidade aos valores jornalísticos, de uma ética
do Conselho Editorial de O Povo. Foi, sem dúvida, intransigente, valorizou a luta pela liberdade de ex-
uma grande perda para o meu Estado. Jornalista pressão no jornalismo. É um exemplo para as novas
combativo, mas, sobretudo, ético, com excelente for- gerações.
mação cultur81: - aprimorada na leitura dos clássicos E Rachei de Queiroz, a romancista consagra-
da literatura universal, Pádua Campos, como era da, membro da Academia Brasileira de Letras,
mais conhecido, ingressou no jornalismo profissional acrescenta: " Ele sabia escrever muito bem. Era fiel
li: 1° de setembro de 1952, como revisor chefe do ao seu ofício, e marcou época".
Jornal O Povo, de Fortaleza, dirigido, à época, por Mas a atuação de Pádua Campos não se cir-
dois dos maiores jornalistas do Ceará e do Nordeste: cunscreveu ao jornalismo profissional. Prestou tam-
Demócrito Rocha e Paulo Sarasate. bém, ao Ceará e a seu povo, serviços relevantes e

Logo, a sensibilidade de Sarasate descobriu a da maior significação social, como homem público,
verdadeira vocação de Pádua, transferindo-o da re- igualrnente honrado e devotado aos princípios de-
visão para trabalhar na Redação, como repórter, mocráticos. Ainda jovem, ingressou na administra-
onde se afimlOl{pelo tirocínio, na busca da notícia ção pública do Estado, servindo como Chefe de Ga-
de maior interesse comunitário. Sua estréia, na Re- binete do DeselJlbargador Faustino de Albuquerque,
portagem, se deu na edição de O Povo, de 09 de o primeiro Governador do Ceará eleito pelo voto di-
março de 1953, com a publicação da matéria: " Cin- reto, após a reconstitucionalização do País, em

. tufão Verde em 'torno de Fortaleza". ~see ,nmeiro 1945. Foi, posteriormente, Diretor da Imprensa Ofi-
trabalho, Pádua Campos advertia o poder público cial do Estado, em 1956, e chefe de gabinete da
para a necessidade inadiável de formação de áreas Casa Civil do Governo do Ceará, nos anos de 1974
verdes, como melhor solução para libertar as gran- e 1975. Por último, foi membro da Conselho de Con-
des metr6poles das periferias marginalizadas pela tas dos Municípios, em Fortaleza.
miséria. Outros trabalhos, de igual repercussão, se Na vida política do Estado, sua presença foi,
sucederam o e novas missões lhe foram atribuídas, igualmente, marcante. Sob a liderança de Paulo Sa-
posteriormente.Por vários anos, assinou, diariamen- rasate, ex-governador do Ceará, e parlamentar dos
te, a Coluna Poiftica do Jornal, fazendo-o com l'eco- mais influentes no contexto nacional, da época, in-
nhecida leveza.· independência e isenção. Simulta- gressou na UDN, pela qual se elegeu, em 1962, De-
neamente, com o registro dos fatos políticos, era putado Estadual, à Assembléia Legislativa do Esta·
também o editorialista do jornal. do. Nessa legislatura, encontrava-me, também,

Mas Pádua Campos não se afirmou somente como deputado estadual, pelo PSD. Tive, então,
como jornalista autêntico. Tornou-se, igualmente, lí- oportunidade de conhecê·lo melhor, com ele man-
der de sua classe, condição que o levou a eleger-se, tendo relacionamento constante. Apesar de even-
em 1996, presidente da Associação Cearense de tuais divergências partidárias, já o admirava pela
Imprensa e, posteriormente, Vice Presidente da Fe- correção, no exercício do mandato recebido do
deração Nacional dos Jornalistas. Foi, ainda por povo, e, sobretudo, por sua fidelidade, à democracia,
três mandatos, Presidente do Síndicato dos Jomalis- que dizia, como outro grande jornalista brasileiro, JC
tas Profissionais do Ceará, realizando no exercício de Macedo Soares: - "não se ganha, conquista-se".
dessas missões trabalho fecundo de valorização da Fiel a este ensinamento, Pádua Campos usou a tri-
classe. Defendia com firmeza e determinação, as rei- buna parlamentar e a imprensa, para constante com-
vindicações maiores dos seus colegas de profissão, fa- bate a todas as formas de opressão e intolerância, e
zendo-o, porém, com independência e sem qualquer de repúdio aos atos de arbítrio, sobretudo os do regi-
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me ditátorial, instaurado, no País, a partir de 3:1 de trumentos fatais que, sob a alegação, c:fe serem usa
março de 1964. Nossos pontos de vista, coinciden-dos·para legítima defesa, podem se prestar também
tes, eram manifestados sempre da tribuna legislati- a atos criminosos, intencionais ou não, como foi o
va, na plena convicção, de que, como advertia Frei caso em Taboão da Serra, no dia de ontem.
Caneca, há quase dois séculos, ser indispensável á Já tem havido uma certa mobilização da autori-
conquista do Estado de Direito, "que a Nação tenha dade pública nesse sentido, como comprova a edi-
plena consciência de que os direitos naturais, civis e ção da lei que pune com mais rigor o porte ilegal de
políticos do homem, - são indeclináveis: - a Iiberda- armas. Agora é necessário que a própria sociedade
de, a igualdade, a segurança, a prosperidade, a re- adote novas posturas diante do problema, num tra-
sistência à opressão". balho que deve se iniciar dentro das famílias, para

Inspirado na lição de Frei Caneca, sempre que o porte de revólveres, pistolas, carabinas, enfim,
atual, por ser eterna, Pádua Campos fez de sua vida todo tipo de arma de fogo, venha a ser cada vez
uma constante luta pela prevalência dos direitos hu- mais coibido.
manos, pelo respeito à plena cidadania e, principal- Entidades empresariais paulistas, associadas à
mente, pelo primado da Lei. Sr. Presidente, Sras. e Universidade cYd São Paulo, à Fundação Getúlio Var-
Srs. Deputados, o Ceará perdeu, com a morte de gas e a outras instituições, estão lançando hoje o
Pádua Campos, no último domingo, um homem da Instituto São Paulo contra a Violência, cuja solenida-
maior dignidade, sério e devotado aos interesses de terá lugar na Federação do Comércio do Estado
maiores da sua terra e do seu povo. Rendo-lhe, as- de São Paulo, com a participação do Govemador
sim, desta Tribuna, merecida homenagem. Mário Covas.

Ao fazê-lo, estou certo de interpretar, também, As ações desse instituto objetivam reduzir a
o sentimento do povo cearense. violência em São Paulo combatendo as causas que

Era o que tinha a dizer. levam os cidadãos à criminalidade, como carências
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB-SP. Pro- na área de saúde, educação e emprego. Segundo

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Paulo Sérgio Pinheiro, Coordenador do Núcleo de
Srs. Deputados, no dia de ontem São Paulo regis- Estudos da Violência, da Universidade de São Pau-
trou mais um caso de violência e morte com arma de lo, o Instituto estará em sintonia com a população,
fogo, um caso que nos chama a atenção porque se de um lado, e com os órgã~s policiais, de outro.
tratou de algo perfeitamente evitável, uma ocasião Junto à comunidade, tentará fortalecer entida-
em que uma vida poderia ter sido salva. des já existentes na sociedade, como conselhos co-

Numa briga entre estudantes de 22 grau, numa munitários de segurança e sociedades de amigos de
escola estadual no Jardim Santa Rosa, em Taboão bairros.
da Serra, por causa de uma rivalidade, uma brigui- Já no tocante aos órgãos policiais, a experiên-
nha à toa, começada por uma brincadeira de atirar cia da U"iversidade e das demais instituições envol-
bolinhas de papel uns nos outros, um estudante saiu vidas no projeto procurará melhorar o desempenho
das dependências escolares, buscou um revólver e das Polícias, implementando programas de qualidade
começou a disparar tiros para defender um seu ami- nesses órgãos, buscando o atingimento de uma admi-
go que tinha sido machucado na rixa. Ao tentar de- nistração policial com princípios empresariais, gerando
sarmá-Io, esse amigo recebeu um tiro acidental no maior eficiência e qualidade de atendimento.
abdome, Vendo o amigo ferido ,e imaginando-o mor- A iniciativa reúne ainda sob o mesmo ideal ou-
to, o colega que portava a arma disparou um tiro tras instituições de grande expressão, como o Pen-
contra a própria cabeça, vindo a morrer. samento Nacional das Bases Empresariais (PNBE),

A situação mostra, Sr. Presidente, o quanto é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
importante a aplicaçã<rrigorosa da legislação sobre (FIESP), a Associação de ~ancos do Estado de São
controle de armamentos. Segundo lei recentemente Paulo, a Fundação Roberto Marinho, a Federação
aprovada aqui no Congresso, quem portar uma arma Paulista de Futebol, a Associação Viva o Centro, a
não registrada - era o caso da arma em questão, Federação de Seguros e de Transportes de Carga, a
que tinha tido seu numero de identificação raspado - Associação Brasileira de Agências de Propaganda e
pode ser preso em flagrante e condenado a três até mesmo a Faculdade de Saúde Pública da Uni-
anos de detenção. versidade de São Paulo.

É preciso que a sociedade se conscientize do Para os dirigentes do instituto hoje instalado, a
perigo da difusão de armas de fogo, porque são ins- violência assume os ares de epidemia e ameaça



Sr; Presidente, abrir um jornal é fácil. Basta
obedecer à burocracia e deter os papéis e registros
necessários, além, evidentemente, do pagamento
dos impostos devidos. Mantê-lo funcionando a con
tento é que encerra toda a fantástica empreitada que
vem se desenrolando, há 85 anos, no dia-a-dia dos
que integram - e dos que integraram - o quadro fun-
cionai do Correio Rural, de Viamão. .

Para concluir, congratulamo-nos com esses
brasileiros que não se intimidam diante (Cas dificulda
des e buscam, dentro de seu universo, traçar dias
melhores para si e para os que os cercam.

Era o que ti~ha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP.Pro
nuncia o seguinte discurso) - Cada dia que p~ssa

vejo a situação econômica dos plantadpres de cana
se agravar.

Somente no Estado de São Paulo, quase
20.000 produtores estão apreensivos, sem perspec
tivas futuras de sobrevivência.

O PROÁLCOOL precisa ser revitalizado para
poder preservar milhões de empregos em nosso
País, manter a mistura na gasolina e continuar a dar
qualidade de vida ao brasileiro.

O PROÁLCOOL já deu ao Brasil uma econo
mia na importação de petróleo de aproximadamente
30 bilhões de reais, gerando nos municípios cana
vieiros um imensa atividade comercial.

O Governo brasileiro precisa acatar as seges
tões propostas pela Frente Parlamentar, dando in
centivo para aquisição de carro a álcool pelas loca
doras, reduzindo o IPI, para carros utilizados como
táxi e como veículo de vendas.

A criação da Frota Verde é uma necessidade
em todos os órgãos oficiais e em todos os níveis da
federação.

Os carros populares com preços favorecidos,
certamente a demanda aumentaria.
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cada vez mais a tranqüilidade da sociedade, que ne- Azeredo do Santos funda um jornal sob ·0 nome de
cessita de paz para desenvolver-se profissional e Viamonense. Pouco tempo depois, por ter-se muda-
culturalmente. Sem segurança os jovens não podem do para outra localidade, o Sr. Alcebíades muda o
estudar com tranqüilidade, como se viu na escola de nome do veículo para Correio Rural, nome que man-
Taboão da serra no dia de ontem. Sem segurança teve, mesmo após seu retomo para Viamão.
para seus filhos, os pais não podem se concentrar Trata-se, pois, de um jornal tradicional e inde-
em seus trabalhos. Sem segurança a sociedade se pendente, com circulação no Vale do Rio Gravataí e
desmantela e abre caminho à ação marginal, que Litoral. A tiragem é semanal, com cinco mil exempla-
corrói as estruturas morais que regem a convivência res, sendo que dois mil e quinhentos deles desti-
entre os seres humanos. nam-se a assinantes. Seu atual diretor é o Sr. Milton

Saudamos, portanto, a criação do instituto São Zani dos Santos, nada menos do que neto do funda-
Paulo contra a Violência, desejando que sua atua- dor.
ção venha a ser ::oroada de sucesso e de realizaçõ
es em prol do bem-estar da população.

O SR. ADYLSON MOTTA (PPB-RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o mundo parece estar-se transfor
mando cada vez mais rápido. Na última década, o
mapa do planeta foi redesenhado de maneira decisi
va, após queda de impérios e divisão de territórios.
Nesse contexto, os meios de comunicação de mas
sa desempenham papel fundamental para a difusão
de fatos e imagens relacionados a esses eventos.

A própria evolução desses veículos de informa
ção permite que, hoje, acompanhemos simultanea
mente o que ocorre no Japão, na Europa 0'1 na An
tártida. Em acontecimentos de grande monta, essas
notícias nos chegam ao vivo e com detalhes.

Televisão, rádio, jornais e revistas estão sem
pre buscando elevar a qualidade do que oferecem
ao público, que, motivado, garantirá sua sobrevivên
cia. Trata-se, pois, de uma via de mão dupla: um
lado investe na prestação do serviço e recebe reto....
noJinanceiro, o outro busca crescimento informativo
intelectual e reinveste nisso.

Nessa relação é que, acreditamos, destaca-se o
octogésimo quinto aniversário do Correio Rural, do
Município de Viarnão, no Rio Grande do Sul, Estado
que temos a subida honra de representar nesta Casa.

Quase um século de funcionamento de um jor
nal é fato que merece ser festejado. No presente
caso, a alegria se multiplica, considerando-se que
um jornal do interior enfrenta muito mais problemas
e mais graves obstáculos para manter suas portas
abertas do que um periódico de uma grande cidade.

Viarnão, situada na Grande Porto Alegre, pos
sui pouco mais de duzentos mil' habitantes, estando
voltada primeiramente para a agropecuária. Nos últi
mos anos, foi a cidade que mais cresceu na região,
devido a instalação de indústrias.

Todavia, voltando a 25 de novembro de 1912,
encontramos uma pequena vila, onde Alcebíades
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Sr. Presidente, o Governo não pode mais conti- 1961. O casal, na fase áurea do café valeparaibano,
,nuar no aiScurso, ,precisa passar para a ação, deve dedicava-se ao cultivo desse produto, que fez a ri-
implementar urgente a recuperação deste setor de queza das cidades da região, notadamente do Vale
energia renovável, tão importante para o nosso País. Histórico.

É o que tínhamos a dizer. Bananal, terra do café e de muitas fazendas ri-
O SR. ARY KARA (PPB-SP. Pronuncia o se- quíssimas, foi fundada pelos Nogueira Almeida Ra-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- mos, como escreveu Maria Dulcinéa da Silva Garcez
tados, a necessidade de lutar pela vida, na roda-viva na biografia de tão ilustre casal. Lembra ela que na
do destino, faz com que muitas famílias fiquem anos época áurea do café, que era exportado para vários
serr se encontrar. São as circunstâncias de um tem- países, os fazendeiros enriqueceram-se e fizeram
po corrido, atrás da sobrevivência. Aliás, Heródoto já amizade.com os imperadores brasileiros, que hospe-
dissera, quatro séculos antes de Cristo, que "são as davam-se em seus palacetes.
circunstâncias que governam os homens, não os ho- D. Pedro e a Princesa Isabel foram hóspedes
mans que governam as circunstâncias", . dos Nogueira Almeida, os quais conferiram-lhe títu-

Dentro desse diapasão, quando determinadas los de nobreza de Conde, Barão e Visconde. O ca-
famílias se encontram, seus integrantes sequer se sal Laurindo José e Amélia fazia parte dessa nobre-
reconhecem; fato que inspirou a poetisa Cecília Mei- za, em um dos momentos mais bonitos da história
reles, que escreveu: -Minha famUia"anda longe,!com do Brasil.
trajos de circunstáncia; / uns converteram-se em flo- Laurindo e Amélia conheceram-se dentro desse
.res,.Ioutros em pedra, água, líquen; / alguns, de tan- clima de magia e encanto e entre eles brotaria um
ta distáncia, / nem tem vestfgios que indiquem / uma amor duradouro, do qual nasceram cinco filhos em Ba-
certa orientação.! Minha faml1ia anda longe, / - na nanai, onde o nobre casal era respeitado e admirado,
Terra, na Lua, em Marte - / uns dançando pelos fazendo sempre o bem e dando exemplo de uma vida
ares, / outros perdidos no chão-, digna e honrada. Maria Dulcinéa da Silva Garcez conta

Este dia 30 de novembro de 1'997 entrará, de na biografia do casal que, passado algum tempo, eles
forma marcante e inesquecível, para a história do decidiram fixar residência em Queluz, onde seriam
Vale do Paraíba. Na aprazível e hospitaleira cidade muito felizes e teriam mais dez filhos.
de Queluz, em tomo de 150 pessoas, todas elas da Como chefe de uma família numerosa, Laurin-
família Nogueira, estarão reunidas numa festa inédi- do teria diversas atividades, como proprietário de
ta de confraternização. Diferente do poema, esta fa- uma indústria de carvão e de lenha, fábricas de ba-
mnia não anda longe. Continua unida, forte, e dará laia e de exportação de carne e toucinho e, junta-
demonstração d~ssa unidade em um grande encon- mente com os filhos mais velhos ainda dedicava-se
tro regional. ao comércio. Tiveram e enfrentaram algumas dificul-

E unindo todo esse clã, a memória de um casal dades, mas o amor de Laurindo e Amélia ajudava a
que teve sua existência marcada pela retidão moral, a superar os possíveis percalçQs da vida, lutando para
honradez e a dedicação às causas mais justas e mais oferecer o melhor para seus filhos.
fraternas da sociedade. Falamos do sr. Laurindo José Este casal é um verdadeiro exemplo para as
da Silva e de sua esposa, Amália Ramos Nogueira da novas gerações. O compromisso assumido no altar
Silva, cujos descendentes hoje espalham-se por diver- perante Deus e o amor conjugal que se configura ao
50S municípios do chamado "Vale Histórico", através modelo de Cristo, eram tão fortes entre eles que os
de filhos, netos, bisnetos, tataranetos. uniram até a morte. liA união no lar era profunda e o

E serão eles, Sr. Presidente, que reunir-se-ão amor mútuo do casal ajudava a formar a personali-
neste dia 30 de novembro, domingo, na cidade de dade dos filhos, que são hoje excelentes esposos e
Queluz, para uma grande confraternização. Primei- bons pais·, descreve Maria Dulcinéa. Exemplos que
ramante será celebrada uma Missa de Ação de Gra- se frutificam e se multiplicam entre todos os de-
ças na Igreja do Rosário e logo após haverá uma re- scendentes desse casal modelo, que no final deste
cepção no Queluz Country Club. mês de novembro reúnem-se para saudar os res-

O Sr. Laurindo nasceu na cidade de Bananal ponsáveis por esse clã de tamanha importância na
no dia 20 de abril de 1869 e faleceu em Queluz no região do Vale do Paraíba.
dia 7 de outub~ de 1952. A Sra. Amélia também Laurindo José e Amélia amavam Queluz igual-
nasceu em Bananal, no dia 4 de abril de 1875 e mente à sua terra natal, Bananal. Tudo fizeram pela
igualmente faleceu em Queluz, em 21 de janeiro de cidade de Queluz, trabalhando pela Santa Casa de
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Misericórdia, ele como ~mordomo' e ela como "dama e que essa confraternização seja um exemplo a tan-
de honra·. Católicos praticantes, pertenciam às Ir- tas outras famílias tradicionais do Vale do Paraíba.
mandades 'religiosas de São Benedito a do Sagrado O SR. FEU ROSA (PSDB-ES.,Pronuncia o se-
Coração de Jesus. Chefiavam quermesses, cujas guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
rendas eram aplicadas nas entidades religiosas e tados, diante das calúnias difamatórias orquestradas
assistenciais, bem como na reforma dos prédios de contra o Prefeito Municipal de Viana, estado do Es-
tais instituições. Auxiliavam os padres e párocos, pírito Santo, um dos municípios da Grande Vitória,
que naquela época pouco ou quase nada tinham de Dr. JOS~ LUIZ PIMENTEL BALESTRERO, venho
renda mensal. Exemplos de obras chefiadas pelo ca- repudiar tais atitudes e prestar o meu irrestrito apoio
sal ainda hoje podem ser vistos na igreja do municí- de solidariedade.
pio, como o altar de mármore da Capela do Santíssi- O Prefeito José Luiz Pimentel Balestrero, nas-
mo e o seu belíssimo Genuflexório.

ceu em 1956, na cidade de Viana, onde cursou o pri-
Fazemos tais citações para que fique registrado mário, ginasial e curso secundário. Em seguida in-

nos Anais do Congresso Nacional a vida exemplar do gressou na EMESCAM, onde cursou medicina e es-
casall&.urindo José da Silva e Amélia Ramos Neguei- pecializou-se na área de ginecologia e obstetrícia.ra da Silva, que legou para seus numerosos descend-
entes a importância do verdadeiro amor e do trabalho Em 1986, formou-se em Psicologia e Sexologia
desinteressado pelas causas da Igreja e das entidades no Rio de Janeiro. Retornando ao Estado do Espírito
filantrópicas e assistenciais, assim como o respeito pe- Santo, passou a trabalhar como voluntário na: Colo;.
loS' semelhantes e pela comunidade. nia Penal Agrícola de Viana e na Casa de detenção

N~ste dia 30 de novembro será reverenciada, de Vitória, onde teve a oportunidase."de empregar
com saudade, amor e muita justiça, a memória des- seus conhecimentos adquiridos ajudan~9' na recupe-
se inesquecível casal, através de uma plêiade de de- ração de detentos, prestando atendimento""medico e
scendentes, formada de sacerdotes, diáconos, políti- psicológico. Concomitantemente passou a dedicar-
cos, poetas, escritora, médicos, dentistas, advoga- se a medicina filantrópica consultando gratuitamente
dos, professores, músicos, administradores de em- pessoas carentes nas periferias de Viana e regiões
presa, promotor público, economistas, empresários, vizinhas, ocasião em que diretamente esteve em
jornalistas, comerciantes, fazendeiros, militares, en- contato com as dificuldades e carências do povo.
genheiros. Gente que tem como paradigma de suas Além de praticar a medicina filantrópica, Dr.
vidas os ensinamentos desse casal que jamais será José Luiz Balestrero, também especializado em toxi-
olvidado: Laurindo José e Amélia. cologia, proferiu em comunidades de toda a Grande

Foram ao todo 15 filhos do casal, quatro ainda Vitória, inúmeras palestras sobre os perigos das dro-
vivos: Aurora Nogueira da Silva Giupponi, Carlindo gas legalizadas ou não.
Nogueira da Silva, Adair Nogueira da Silva e Dulce José Luiz Pimentel Balestrero é oriundo de fa-
Nogueira da Silva Garcez. E a família hoje espalha- mílias tradicionais e religiosas de Viana, sendo seu
se em mais 39 netos, 102 bisnetos, quatro tatarane- pai Eloi Balestrero e sua mãe Solânia Pimentel Ba-
tos e três pentanetos. lestrero, pessoas da melhor qualidade, reconhecidos

Com certeza, o feliz e saudoso casal estará es- por todos. A característica mais notada na personali-
piritualmente presente a esta festa de confratemiza- dade do médico e professor José Luiz é a sua dispo-
ção que será marcante, emocionante e se constituirá sição de servir ao próximo, em ser receptivo e aten-
num dos maiores eventos sociais do ano na cidade cioso sem qualquer distinção' de credo, etnia ou
de Oueluz. Os 'Nogueiradas·, como eles se chamam sexo. ~ pessoa sociável e amável para com todos.
em forma de brincadeira, recebam nossos cumpri- Foram essas características que levaram amigos,
mentos por esse encontro, que objetiva reverenciar com os quais convivia diariamente, a indic:uem e o
seu patriarca e sua matriarca, demonstrando respei- incentivarem a concorrer a cargos políticos. E foi as-
to pelas mais caras tradições familiares. sim, que em 1990 concorreu ao mandato de Deputa-

Laurindo José e Amélia escreveram seus nomes do Estadual pelo PSB, sendo o 2° mais votado do
nas mais bonitas e pungentes páginas da história do partido, alcançando a 11 suplência.
Vale' Histórico paulista e legaram à região urna numa- Em 1992, concorreu e elegeu-se Vice-Prefeito de
rosa e importante família, marcada pela inteligência, o Viana, em 1994 concorreu e elegeu-se Deputado Esta-
amor e o respeito ao trabalho e às nossas tradições. dual pelo PSB e finalmente elegeu-se Prefeito Munici-
Parabéns pelo encontro de Oueluz, felicidades a todos pai, obtendo uma bela vitória no pleito de 1996.
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- No exercício do manc.iato de Deputado Estadual, Assim, a conquista do respeito ~ da igualdade de
José' Luiz; 'ap'resentou ao plenário vários projetos e direitos tão merecidos vem como conseqüência natural
proposituras relacionadas ao cargo. Todavia, para ele, d9,esforço çfe emancipação econômica e política que
o' de maior importância e relevância social é ri projeto as mulheres b~sileiras levam adiante todos os dias
aprovado onde a pessoa declara na carteira de moto- neste País. Felizmente elas contarncom a coordeFla-
lista, ser. ou não doador universal de órgãos. ção de líderes preparadas e dinâmicas que, no corpo

Como podemos ver, o Prefeito José Luiz Ba- do NeM, podem conduzir suas lutas no sentido da
leatrero sempre foi um homem preocupado e voltado emàncipação conjunta de toda a sociedade.
para as questões sociais, a partir dai tem dirigido as Os objetivos e ~stratégias traçados no último
suas ações como político e Prefeito Municipal. Espe- encontro estão agrupados em temas abrangentes -
ra continuar contando com o apoio do povo e da violência doméstica e sexual; acesso ao poder; saú-
classe política séria, comprometida com a justiça e a de e sexualidade feminina; combate à pobreza - que
verdade. condensam as grandes preocupações da mulher

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de inserir nos brasileira hoje. As ações propostas merecem o apoio
Anais desta Casa a Manifestação de Apoio do de todos os que estão comprometidos com os ideais
PSBIES e da Câmara Municipal de Viana, através de liberdade e justiça social disseminados no Brasil
de seu Presidente, Vereador João José Barbosa, e a nas últimas décadas.
Nota Pública do Prefeito se defendendo das calúnias O aparelhamento da'polícia e da Justiça para
orquestradas contra ele. atender tiOS casos específicos de violência' contra

Outro assunto, Sras e Srs. Deputados, gostaria as mulheres· é uma necessidade inquestionável
de parabenizar o Núcleo Capixaba da Mulher pela nas sociedades modernas e merece prioridade no
realização, em setembro último,·do 11 0 Encontro da âmbito das políticas públicas. O mesmo acontece
Mulher Capixaba, evento que alcançou grande re- no que diz respeito à saúde feminina, que exige
percussão no Estado, tanto nos meios políticos cuidados especiais, já que ela é determinante para
quanto entre as lideranças d()s movimentos comuni- a geração da vida e para a continuidade da aven-
tários em todas as áreas. tura humana.

Merece particular atenção o trabalho que vem O combate à pobreza e as estratégias de con-
sendo realizado pela presidente da entidade, Clenir Sani quista do poder político inserem-se no contexto da
Avanza, que ajudou a consolk:lar, de maneira firme e cri- democratização de um País profundamente marcado
teriosa, os progressos conquistados em quinze anos de pela discriminação, pela falta de oportunidades, pela
lutas do NCM em defesa dos direitos da mulher. exclusão social e pela concentração da renda. No mo-

Nesse período. o Núcleo Capixaba da Mulher en- mento em que a luta da mulher contribui para a supe-
frentou dificuldades imensas para atingir a posição que ração desses obstáculos históricos, ela se transforma
hoje ocupa numa sociedade marcada por preconceitos em força indispensável ao verdadeiro desenvoMmento
e práticas de violência contra a mulher, na famOia, no das potencialidades nacionais. A libertação da mulher
trabalho e nas associações cMs em geral. caminha passo a passo com a construção de uma so-

Nasse sentido, não podemos deixar de manifes- ciedade mais humana, mais justa e solidária.
tar nosso apoio aos objetivos do NeM no que diz res- Apoiamos, portanto, as lutas conduzidas pelo
peito às liberdades políticas. Hoje é impossí';el ignorar Núcleo Capixaba da Mulher e parabenizamos todos
o papel decisivo no eleitorado feminino nas democra- os que trabalharam pela realização do encontro de
cias ocidentais. As estatísticas·afirmam, inclusive, que setembro. Nesta oportunidade, solicitamos à presi-
elas foram diretamente responsáveis pela eleição do dente do Conselho'Nacional dos Direitos da Mulher,
presidente da maior potência do Planeta, BiII Clinton. Ora. Rosiska Darcy de Oliveira, seu apoio para uma

No Brasil não é diferente. As mudanças no âm- mais rápida tramitação dos processos que estão
bito do trabalho e da famnia colocaram as mulheres emperrados naquele órgão, que precisa contar com
no centro das transformações trazidas pelas novas ~ma maior participação de autoridades estaduais,
formas de produzir e distribuir a riqueza nacional. municipais e de lideranças de vários segmentos so-
Cada vez maior número de mulheres assume cargos ciais. O referido Conselho é órgão muito importante,
eletivos, chefia de empresas e liderança de movi- que presta serviços da maior relevância para a so-
mentos comunitários. Em número crescente, elas ciedade e para a luta da emancipação feminina em
são responsáveis diretas pela manutenção de suas particular.
casas e educação de seus filhos. Era o que tinha a dizer.



A menos de um ano de minha posse como
Prefeito Municipal de Viana, venho enfrentando for
tes pressões e articulações espúrias, orquestradas
por adversários polfticos, que agem rasteiramente
camuflados nas sombras do anonimato. São conspi
rações e mentiras plantadas, com o intuito de deses
tabilizar a mim e ao meu Governo.

Tudo isso, objetivando açambarcarem o poder
para implantarem em Viana uma administração pau
tada no ódio, na ganância e na desonestidade.

Tenho trabalhado desde o início, empenhada
mente para garantir o equilíbrio das finanças públi
cas e a governabilidade política. Todavia, no mo
mento em que começamos a colher os frutos, resul
tado dos nossos e~forços, com a melhoria na presta
ção de seNiços de saúde, educação e sobretudo
com a captação de verbas federais para investimen
tos em saneamento básico, as forças polfticas con
trárias ao sucesso de nosso governo insurgem-se
com armações, mentiras e calúnias pesadíssimas
tentando alcançar seus propósitos escusos e inte
resses inconfessáveis.

Na última semana os meus adversários deram
demonstração do grau de insanidade que assolam
suas cabeças, usando um adolescente ao qual co
nheço e aos seus pais, e o que é pior contado com o
despreparo e a parcialidade de agentes de polrcia
que ao invés de apürar devidamente os fatos, não ti
tubearam, antes de tentarem enxovalhar o meu
nome na imprensa. Quiçá seja pelo preconceito que
permeiam suas mentes intolerantes capazes de jul
gar, condenar e atingir alguém que, honradamente
ocupa o posto máximo de mandatário da cidade.

Lanço mão desta nota, não com o intuito de re
taliar ou justificar o que não existe para ser justifica
do, mas sim para me defender da maldade alheia,
dos fuxicos e sobretudo para reafirmar a minha dis
posição de seguir adiante, de ir até o ,fim confiante
em Deus, pois sei que <> mal jamais superará o bem.
E Deus há de me ajudar a administrar e fazer tudo o
que o povo de Viana quer.
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MANlFESTAÇÃOA QUESEREFEREOORADOR: É burrice dos adversáriO$ políticos do Dr. José
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA Luiz e~ PSB, não quererem entender a lição dada pe-

Estad do E "t Sa to los eleitores em 3 de outubro de 1996. Se querem eles,
o spm o n persistir batendo na mesma tecla, com certeza também

MANIFESTAÇÃO DE APOIO saberá o povo, continuar respondendd ,com indiferença
a suas fúrias ensandecidas em busca dd poder.

Viana - ES, 10 de novembro de 1997. - Dire
tório Municipal do PSB.

NOTA PÚBLICA

Diante das acusações assacadas contra o Pre
feito Municipal de Viana Dr. José Luiz Pimentel Ba
lestrero, o Partido Socialista Brasileiro - PSB, atra
vés de seu Diretório Municipal e em nome de seus fi
liados, sente-se no dever de prestar ao mesmo irres
trito apoio e manifestação de solidariedade.

Reconhecendo no Dr. José Luiz o mais auto grau
de senso humanitário e retidão moral, como valores e
virtudes inquestionáveis de sua personalidade.

O Dr. José Luiz Pimentel Balestrero foi um dos
primeiros filiados ao PSB vianense, e nesse longo e
rotineiro tempo de convivência com o companheiro,
nele, só conseguimos enxergar e testemunhar sua
constante preocupação com o próximo e disposição
irredutfvel de lutar ao lado dos menos afortunados.

Para chegarmos à Prefeitura de Viana, enfren
tamos, juntos com o companheiro José Luiz uma
campanha violenHssima, onde ameaças e calúnias
difamatórias foram os principais argumentos utiliza
dos por nossos oponentes. Naquele momento, o
povo em sua suprema sabedoria soube bem classi
ficar, e confirmar nas urnas o nome do médico hu
manitário Dr. José Luiz Balestrero.

A Câmara Municipal de Viana, do Estado do
Espírito Santo, por sua Mesa Diretora, diante da pu
blicação pela imprensa local de fatos lamentáveis
imputados injustamente ao Ex.1'I1Q Sr. Prefeito Munici
pal de Viana, Dr. José Luiz Pimentei Balestrero, vem
tomar pública a sua posição de apoio a esta autori
dade, por sua maneira austera, sincera e leal com
que se conduz à. frente do Poder Executivo vianen
se, expressando' ~o povo e às autoridades que o
Prefeito Municipal é merecedor da confiança do Po
der Legislativo e que está sendo vftima de uma ação
injusta de adversários polfticos que agem buscando
desestabilizá-Io, através da industriação de fatos que
nunca existiram adredemente preparados no afã de
macular-lhe sua imagem de homem público, médico
humanitário, professor universitário e membro de fa
mma tradicional desta cidade, que vem conduzindo
os destinos da Prefeitura Municipal de Viana voltado
semp~ para a defesa do interesse público.

Viana- ES, 10 de novembro de 1997. - Verea
dor João José Barbosa, Presidente da Câmara.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO
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Viana - ES, 10 de novembro de 1997. - José precisa ser corrigida porque as pressões sobre essa
Luiz Pimentel Bale.trero, Prefeito Municipal de categoria têm sido pesadas: de úm ladó eles são
Viana. compelidos a efetuar o transporte de cargas na ca-

O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB-SC. pacidade máXima dos veículos, haja vista o baixo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, valor do frete; de outro lado, além das péssimas con-
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de sensibilizá-los dições das estradas de rodagem, da insegurança no
para um problema que vem afetando seriamente a trânsito, dos riscos constantes de assaltos, enfren-
atividade dos transportadores rodoviários de cargas. tam o pesadelo das balanças móveis, que nunca es-
Esse problema me foi exposto pela Câmara Munici- tão em sintonia com as aferições dos instrumentos
pai de Videira, que veio manifestar o seu apoio às utilizados por empresas do Estado, nem com as ba-
reivindicações do SINTRAVIR - Sindicato dos Trans- lanças federais, também fixas.
portadores Rodoviários de Carga de Videira e Re- Em face das dificuldades inerentes à distribui-
gião. ção de cargas sobre as plataformas de transporte, é

Parece ser um problema Iocafizado, mas acrecflta- preciso, para corrigir essa situação desconcertante,
mos que não é. Possivelmente outros transportadores ou desconsiderar a pesagem obtida nos eixos ou al-
de diferentes regiões devem estar sentindo o mesmo. terar os limites de tolerância para as pesageris nas

Os transportadores rodoviários de cargas de balanças móveis.
Videira vêm sendo continuamente multados pelos Para o primeira alternativa ter-se-ia que manter
agentes do Departamento de Estradas de Rodagem, a tomada de pesos, para efeito da emissão de notifi-
que garantem que os veículos dos transportadores cação, apenas no veículo como um todo - no caso, a
estavam trafegando com excesso de peso. aferição do seu Peso Bruto Total. Assim, seriam

OCorre que o DER vem exercendo a atividade desconsiderados os excessos porventura existentes
de fiscalização das cargas transportadas mediante o nos eixos, seja simples, seja o conjunto deles, devi-
uso de balanças móveis, que efetuam a tomada de do à impossibilidade de se pesar na origem os eixos
peso por eixo individual. A somatória dos pesos obti- de maneira individual.
dos individualmente dá o PBT - Peso Bruto Total do Sendo de difícil cogitação desativar as balan-
veículo. ças móveis, a proposta mais viável é, ao que parece,

Nunca as pesagens efetuadas por referidos permitir uma maior margem de erro quando da aferi-
instrumentos de aferição se coadunam com as obti- ção dos pesos por essas balanças.
das nas balanças fixas, através da qual se obtém o A saída para resolver essa situação é aumen-
peso do conjunto completo de eixos. tal' o percentual de tolerância prescrito no art. 111 da

Isso o SINTRAVIR notou ao promover uma ba- Lei nlI7.408, de 25 de novembro de 1985. Esse per-
teria de testes comparativos entre os dois tipos de centual, tendo em vista os testes comparativos efe-
balança. O resultado obtido demonstrou que existe tuados entre os dois tipos de balanças, deve subir
uma diferença substancial de até 5% entre os pesos dos atuais 5% para 10%, afim de que os· transporta-
aferidos. dores não sejam tomados como infratores quando

É preciso salientar que a avaliação dos pesos na realidade eles estão obedecendo aos limites de
por eixo individual elou conjunto de eixos das balanças carga permitidos.
móveis prejudica sobremaneira os transportadores, Por essa razão estou apresentando projeto de
porquanto se toma praticamente impossível efetuar lei alterando a Lei nll 7.408185, para evitar que assas
uma distribuição homogênea da carga transportada distorções entre balanças móveis e fixas, até agora

Essas aferições têm que ser muito precisas ignoradas pelo Poder Público, continuem a prejudi-
para resolver, com justiça, a situação incômoda da cal' uma categoria de trabalhadores que contribui in-
chegada constante de multas contra quem acredita cansavelmente para o desenvolvimento do setor pro-
estar agindo dentro dos padr6es permitidos. E o alto dutivo deste País.
valor dessas multas, todas arbitradas em UFIR, vem O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB-GO.
tomado insustentável a continuidade do exercício da Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
profissão por aqueles submetidos a referenciais de- Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna desta Casa
siguais de avaliação dos pesos das cargas por eles para mais uma vez enaltecer a atitude feliz do Dl'.
transportadas. JERÔNIMO BORGES, Delegado de Polícia na Cida-

Não é possível continuar a se impor este qua- de de Goianésia, Estado de Goiás, quando promo-
dro distorcido aos transportadores. Esta situação veu o ineditismo de promover entre a Comunidade
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Carceráriá, O ensino de 2° Grau aos presos na Dele- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL-SC. Pro-
gacia daquela Cidade. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

O atendimento à clientela ora aquiescida com a Srs. Deputados, o Poder Executivo vem, já há algum
atitude do Dr. JERÔNIMO BORGES tem merecido o tempo, reeditando a Medida Provisória nll 1.549, que
apoio da Comunidade e de setores organizados, . dispõe sobre a organização da Presidência da Repú-
porquanto sendo responsabilidade do Estado, garan- blica e dos Ministérios, e dá outras providências.
tir a segurança do encarcerado, permitir encarcera- Na penúltima reedição foi proposta a desvincula-
do, facilitar-lhe o conhecimento, ainda que por um ção dos conselhos de fiscalização das profissões liOO-
momento esteja separado do convívio formal com a rais da supervisão ministerial a que se refere o art. 26
sociedade. do Decreto-Lei nll 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não me Em abono da referida alteração sustentou a
canso de dizer-vos que mais uma vez Goiás sai à respectiva Exposição de Motivos:
frénte numa demonstração de civismo e garantia de Como é sabido, a análise e remessa
liberdade, ainda que esta lhe esteja cerceada por ao Tribunal de Contas da União das presta-
determinação da Justiça, por ter descumprido alguns ções de contas desses conselhos eram, até
predicados da sociedade, inerentes ao relaciona- o advento da Decisão TCU 562, de 8 de no-
mento social. vembro de 1995, procedidas de forma con-

Vemos, em atitudes como esta, o elogio da so- solidada, o que simplificava o procedimento
ciedade e o contentamento dos que são aquinhoa- operacional ao mesmo tempo em que ~xigia

dos pela atitude tomada pelo Delegado de Polícia de poucos recursos humanos, materiais e fi-
Goianésia. nanceiros pªra a realização dessa tarefa.

Sr. Presidente, estendo meus elogios à Dele- Com a medida adotada por aquela egrégia
gacia Regional de Ensino de Goianésia, na pessoa Corte de Cc-ntas, a Secretaria de Controle
da Professora VÂNIA LÚCIA SILVA OLIVEIRA, rep- Interno do Ministério do Trabalho, que audi-
resentante no Programa e responsável pelos Exa- tava 32 Unidades Gestoras, passou a exa-
mes Supletivos e conseqüente vitória da sociedade minar e emitir relatórios para mais de 600
e dos atendidos pelo programa. unidades, incluindo Conselhos e órgãos au-

Houve um trabalho demorado, contínuo e dedi- tônomos.
cado junto à Secretaria Estadual de Educação, atra- Ademais, os recursos. administrados
vés da Superintendência de Educação à Distância e pelos referidos conselhos, em número de
Continuada da Secretaria, em parceria com o Con- 447, equivalem a 1% das despesas do Mi-
selho Comunitário da Cidade de Goianésia, na pes- nistério do Trabalho e são originários da
soa do Dr. WATSON LUIZ MENEZES e Comunida- contribuição de seus filiados, e não do orça-
de ém Geral, que abraçaram o Projeto em favor do mento dessa Pasta, não justificando o au-
encarcerado. mento da força de trabalho naquela unidade

A qualificação do alunado tem sido motivo de para auditar tais entidades em todo o territó-
admiração por parte dos segmentos envolvidos, pois rio nacional, com a conseqüente elevação
são pessoas que passam pela pena, para corrigir-se de despesas, o que, por certo, tomaria o
uma falha diante da sociedade, e em saindo, devem custo muito superior ao benefício.
estar aptas a assumir seu papel de agenciadores do Registre-se, por oportuno, que medida seme-
conhecimento ou multiplicadores do que consegui- Ihante à então proposta na referida MP já fora adota-
ram absorver durante sua estada naquele recinto. da com relação à Ordem dos Advogados do Brasil,

Quero, por oportuno, convocar todo o País desvinculada do Ministério do Trabalho com base no
para mais uma vez sorver na taça da multiplicação § 1°. do art. 44 da Lei nll 8.906, de 4 de julho de
de idéias, como a que apresentamos neste breve 1996, ao estabelecer expressamente que aquela en-
pronunciamento. tidade não manteria qualquer vínculo funcional ou

Por ultimo, renovo meus compromissos de 00- hier~rquico com órgãos da Administração Pública.
mem público e cristão, que tem a convicção de que Se a referida alteração já era uma avanço no
aqueles que estão em processo de reeducação, mere- sentido da desburocratização e da eficiência dos
cem ser olhados com respeito e muito mais aqueles que respectivos conselhos, aos quais se procurou dar
desejam ser equipados para reinício na sociedade. tratamento isonômico, a última versão da Medida

Era o que tinha a dizer. Provisória 1.549 aprimora de forma irretocável o
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mencion~çfo dispositivo e deve ser aplaudida sobre- nhecido como um dos melhores narradores do gêne-
tudo pelás seguintes razões: ro no País.

1. mantém a figura do Estado Federativo, com Com o microfone na mão, Elias Tavares foi o
. a concentração de poder na Administração Federal; grande responsável pelo sucesso dos eventos agro-

2. possibilita a uniformidade de legislação, de pecuários de que participou em diversos pontos do
valores de contribuição anual e de decisões em todo Território Nacional. Festas de rodeio e exposições tive-
o país, direcionando as atividades para um só fim, ram, sim, por quase meio século, a garantia de êxito
evitando as desigualdades de Estado para Estado; absoluto junto ao público graças ao poder do grande

3. permite a melhor distribuição de rendas, im- astro e poeta da comunicação rural, atMdade esta que
ele aJ'udou a criar, deseny-'''er e difundir.

pedindo que estados membros maiores possam u\v

exercer hegemonia sobre todo o restante do país; Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em
~. enseis:a uma visão geral dos problemas exis- 1931, trabalhou desde muito jovem na gráfica do pai,

,.... Joaquim Tavares de Souza, e na Fazenda Modelo
tentes em todos os Estados, facilitando o intercâm- da Inspetoria Regional de Fomento da Produção
bio entre estes e uniformizando as soluções; Animal. Já em Belo Horizonte, aos 23 anos, canti-

S. garante a maior representatividade política nuou no setor gráfico, chegando a inaugurar seu
dos respectivos conselhos e'l' todo o país; próprio negócio em sociedade com o irmão Geraldo.

6. dá à população segurança:quanto &unifor- Mas, seria no Ministério da Agricultura, onde ingres-
midade da qualidade dos serviços por eles presta- sou em 1956, que ele encontraria, no mesmo ano, a

. dos, bem como quando da necessidade de buscar sua verdadeira vocação. Escolhido para atuar corno
providências junto aos Conselhos Regionais; locutor do recém-implantado serviço de altofalantes

7. evita o corporatMsmo e a impunidade quan- da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, divul-
do do julgamento ético dos maus profissionais; tendo gando, de início, principalmente julgamentos, atos
em vista que deixa reduzido espaço para as mano- oficiais e informações'gerais ao público, logo con-
bras de protecionismo oriundo de pressões políticas quistaria o terreno no qual proporcionou ao Brasil
de determinados segmentos da sociedade em Esta- toda a excelência de seu talento e habilidade.
do membro. Cumprindo intenso trabalho na comunicação

Além do mais, há que se ressaltar que o novo rural, em exposições, leilões e rodeios, assinalou,
texto atende plenamente aos Conselhos, que bus- então, com profissionalismo e dedicação trajetória
cam, justamente, através de Mandado de ~egurança brilhante ao longo do período de mais de 40 anos
junto ao Supremo Tribunal Federal, a sua desvincu- em que exerceu a função de locutor oficial do Minis-
lação do Tribunal de Contas da União e liberdade tério da Agricultura.
para definir o Regime Jurídico a ser imposto a seus Na área de jornalismo, atuou como um dos pri-
funcionários. melros colaboradores do Caderno Agropecuário do

À vista do exposto, aplaudimos a nova versão ESTADO de MINAS.
da MP 1549, pelo seu conteúdo de modernidade e Por justificados motivos, Elias Tavares ganhou
pelos reais benefícios que trará aos órgãos de rep- fama e reconhecimento, sendo solicitado por 'organiza-
resentação profissional e à população em geral, ra- dores, políticos e autoridades influentes, merecendo
zão pela qual, estou convicto, esta Casa certamente numerosas homenagens com ri1edaIhas, troféus e títu-
a apoiará. los oferecidos por entidades civis e da classe empre

sarial agropecuária. Em muitas cidades de Minas,
Era o que tinha a dizer. como em Montes Claros e em Uberaba, teve o seu
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCEL· nome o acolhimento e a lembrança carinhosa, de for-

LOS (PFL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. ma que se encontra, hoje, gravado em locais onde
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registramos a acontecem os maiores eventos pecuários da América
perda irreparável para Minas Gerais e para o Brasil Latina. Neste ano, o último preito que recebeu em vicia
ocorrida, no dia 05 de novembro, com o falecimento foi o título de Benemérito da Raça, iniciativa do Núcleo
de Elias Tavares, aos 66, anos de idade. Neste mo- Mangalarga Marchador da Grande Belo Horizonte du-
mento, todos os parques de exposições agropecuá- rante a VII Mostra Nacional Herdeiros da Raça.

. rias estão de luto! Inspirado pela paixão à vicia, ao movimento, à at-
Mestre da comunicação rural, notabilizou-se mosfera especial e singular dos parques de exposiçõ-

pelo estilo próprio, inconfundível, que o tomou reco· as, Elias Tavares, por intermédio de sua voz poderosa,
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tocou, emocionou e alegrou'o coração de milhares viajam ao exterior; em nenhum momento buscou-se
de pessoas. no Brasil. Realmente, muito se deve a aquilo que seria mais recomendado e que retiraria
ele do progresso e das conquistas atua!s no setor. das costas da população brasileira parte do custo do

Receba, agora, portanto, nossos sinceros senti- ajuste: elevar as condições de atratlvidade do País
mentos a família, a esposa Carmem, sua principal in- para o turismo receptivo externo.
centivadora, e os filhos Kleber, Klécio e Klaus Tavares. Aliás, a proposta de elevação da Taxa de Em-

Em conclusão, como tributo de respeito e ad- barque, de R$ 18,00 para R$ 90,00, caminha justa-
miração a Elias Tavares, expressamos e enfatiza- mente no sentido contrá~o. Realm,ente, este au~en-

mos, sobretudo, o devido agradecimento por sua ex- to pouco ou nenhum efeito prodUZirá sobre os mllha-
traordinária, definitiva e inestimável contribuição na res de turistas brasileiros que dirigem-se ao exterior
história dos eventos agropecuários no Brasil. e que, para tanto, já se programaram e dispuseram-

Era o que'tinha a dizer se a pagar preços elevados por suas passagens.
. ,Estes brasileiros estão acostumados a uma realida-

.0 S~. RUBEM MEDIN~ (PFL-RJ. Pronuncia o de onde o custo de uma passagem interna é, muitas
segUinte dls~u~so.) - Sr. Pres!d~nte, Sra~. e Srs. De- vezes, equivalente ou mais elevado que o custo de
putados, a I?glca geral d~s ~Itlmas r:nedldas do Go- uma passagem internacional, mesmo se considera-
verno para lidar com a cnse Internacional é bastante do o novo valor da Taxa de Embarque
clara, e sua coerência é inquestionável mesmo para O t' t b 'I' . é t d

~ A • que o uns a rasl elro compara o cus o e
os menos versados em questoes economlcas. . . N d t t d .,. , Viajar para o or es e com o cus o e Viajar para

De uma forma geral" busc~-s~ eqUlhbr~r as Cancun, para Miami, para Aruba etc. E, nesta rela-
contas. exte,rnas ~or duas vias: pnmelro.. pelo, Incre- ção, o novo valor da Taxa quase nãs faz.çjiferença.
mento ~os juros rntern,?s que tornam, o.lnvestlmento Por outro lado, não podemos esquecer que os
no Brasil uma boa op~ao para os ca~lt~ls ext~rnos ,~, turistas estrangeiros que vêm ao Bràsif"sáo, tam-
segundo, pela obtençao ~e uma poslçao mais eqUlh- bém, atingidos pelas medidas do Governo, pois es-
brada na bala~ça co~~r~lal. , tão sujeitos ao pagamento da taxa quando de sua

Esse maior eqUlhbno, por sua vez, tambem en- saída do País. Para esses a medida poderá consti-
globa dois tipos de ação: primeiro, são adotadas vá- tuir-se em um fator de d~sestímulo muito forte já
rias medidas de estímulo às exportações e, pelo ou- que, em seus países, estão acostumados com pas-
tro lado, procu~a-se d~se~corajar as ~ompras exter- sagens e taxas de embarque muito mais baratas.
nas por mecamsmos fl~cals e aduaneiros que atuam Como exemplo, podemos citar o caso de um
no preço dos produtos Importados. turista americano, que paga em uma passagem aé-

Por fim, busca-se realizar um ajuste fiscal inter- rea Miami-Orlando menos que os R$ 90,00 cobrados
no, que permitirá não apenas que o Governo possa apenas pela taxa de embarque no Brasil.
suportar os maiores encargos de sua dívida pública, Portanto essa medida não é coerente com o
ma~ também, ao reduzi~ a renda ,di~p~n~el da popu- restante do p~cote, pois causa em nossas contas
laça0, será ~e grande ajuda na dlmlnulçao do consu- externas um impacto contrário ao que se pretende.
mo de bens Importados. Aliás, já começam a surgir na imprensa as primeiras

Alcançados os objetivos de maior equilíbrio ex- notícias sobre boicotes de agências de viagens es-
terno e de redução do déficit público interno esta- trangeiras ao nosso País.
riam, então, asseguradas as condições para a conti- No contexto atual, é incompreensível que as
nuidade do Plano Real e superada a crise de con- autoridades brasileiras continuem tratando o turismo
fiança do capital internacional. com tanto descaso. Atualmente, o déficit acumulado

Como se vê, é uma lógica muito simples e direta, em 1997 da balança de turismo está em torno de
que não permite maiores elucubrações sobre intençó- US$ 3,5 bilhões e deve fechar o ano acima de US$
6S ocultas do pacote. Ele é necessário e foi adotado no 4 bilhões, o que demonstra a importância do setor
momento certo para preservar as conquistas da socie- em nossas contas externas, e deveria ser argumen-
dade brasileira ao longo dos últimos anos. to suficientemente forte para que o desenvolvimento

Parece-nos, entretanto, que, nas medidas ado- do turismo receptivo recebesse mais atenção.
tadas, existe uma grande falha: pouca atenção foi O turismo, desde 1993, é o principal item de
dedicada ao setor de turismo. Todas as iniciativas exportação mundial, superando os derivados de pe-
relativas a esse setor preocuparam-se apenas com a tróleo, os automóveis e os eletro-eletrônicos. Atual-
redução das despesas dos turistas brasileiros que mente, essa ativ.idade movimenta recursos acima de
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US$ 3,6 trilhões e é a maior geradora de .mpregos, setor, tendo trazido contribuições inestimáveis em
respondendo por um em cada nove poStos de traba- termos de logística e administração da produção
lho existentes no mundo. agrícola no País.

Além disso, alguns estudos indicam que 52 se- É, de fato, um trabalho fundamental, que vem
tores da economia são impactados diretamente "pela ao encontro das necessidades estabelecidas pelo
atiVIdade turística, o que lhe confere um ~~ito multi- atual momento brasileiro, sobretudo no que se refêre
plicador muito elevado. às possibilidades de participação competitiva no

No Brasil, os números são modestos. Recebe- mEncado internacional. Realizando análise regressi-
mos, em 1996, pouco mais de 2 milhões de turistas, va, prospectiva e comparativa da agricultura brasilei-
o que nos deixa fora da lista dos 40 maiores desti- ra, o estudo, realizado pelo professor e sua equipe
nos mundiais no que diz respeito à recepção'de tu- em 1990, já viu confirmadas tendências então anun-
ristas. A França, líder mundial, recebeu, no mesmo ciadas, pelo que se estabelece corno documento in-
período, mais de 60 milhões de pessoas; a ESpanha dispensável para avaliação do desempenho agrícola
e os Estados Unidos mais de 45 milhões, a Itália 30 do País.
milhões, o México, 20 milhões, a Argentina, mais de Verificou-se, por meio dele, que nossa estrutu-
4 milhões; o Uruguai, cerca de 2,5 milhões. ra em termos de agricultura é ainda frágil, sendo ab-

Esses números, além de demostrarem o poten- solutamente inacreditáveis os números indicativos
cial da atividade turística, deixam claro o quanto ela de desperdício na produção de grãos, em especial
tem sido relegada a segundo plano no Brasil. Somos nas etapas de armazenanfento e transporte..Consi-
um País abençoado por Deus, com belezas naturais derando seja a falta de coordenação e planejamento
incomparáveis e um povo· amistoso e acolhedor. Não estratégico a principal dificuldade para implantação
conhecemos, por aqui, a força e o terror de furacões, de uma infra-estrutura adequada em termos de
terremotos, vulcões.... Por que; 'então, ocupamos transportes, o professor propõe soluções dentro de
posição tão insignificante neste mercado? IJma visão sistêmica e integrada, que requer a parti- .

Fica aqui meu apelo para que as autoridades cipação de todos os segmentos da sociedade. Nes-
reconsiderem essa injustificada elevação da Taxa de se sentido, sugere-se um investimento da ordem de
Embarque de vôos internacionais e, ao mesmo tem- 15 bilhões de reais em cinco anos, proveniente, na
po, aproveitem a oportunidade para definir e imple- maior parte, da iniciativa privada,-mas também dos
mentar uma verdadeira política de turismo que per- governos federal e estaduais.
mita ao País aproveitar todo o seu potencial. O objetivo é eliminar os chamados "gargalos"

Uma decisão política nesse sentido poderia no transporte de grãos, baixando o custo respectivo
contribuir fortemente para um ajuste estrutural em e tomando a produção brasileira mais competitiva,
nossas contas externas, sem impor custos à popula- tanto no mercado' interno quanto no externo. Com
ção. Ao contrário, essa seria, talvez, a única situa- benefícios evidentes para toda a produção, a pro-
ção em que o ajuste poderia ser realizado contribuin- posta é no sentido de racionalizar a utilização das di-
do, simultaneamente, não apenas para a elevação versas modalidades de transportes na movimenta-
do emprego e da renda dos brasileiros, mas também ção das mercadorias.
para o ajuste fiscal interno, uma vez· que () pOder Assim, e tendo em vista o deslocamento contí-
multiplicador do setor impacta de maneira favorável nua de nossas fronteiras agrícolas, firma-se a ten-
a arrecadação de tributos. dência de utiliza prioritária de hidrovias e ferrovias,

O SR. EDINHO ARAÚJtl (Bloco/PMDB-SP. em detrimento das rodovias, cujo custo econômico e
Pronuncia o seguinte discurSo.) - Sr. Presidente, ambiental é evidentemente mais alto.
Sras. e Srs. Deputados, um dos maiores nomes da Trata-se de substancial mudança no equacio-
engenharia e da agroindústria em São Paulo, o atual namento de soluções para o setor, a partir da qual
presidente da FEPASA, Professor Renato Casali Pa- se pode traçar uma nova geografia econômica nara
van, publicou recentemente extenso trabalho sobre o País. Sem perder de vista a necessidade de se en-
temas capitais da agricultura brasileira, eIWe eles ra- caminhar uma rota de desenvolvimento auto-susten-
cionalização de transporte, armazenaoem de Céreais tável, o professor Renato Pavan considera o trans-
e produção de grãos e fertilizantes. Para felicidade porte intermodal como condição essencial ao cresci-
do agribusiness nacional, esse livro, intitulado "Na menta industrial e comercial brasileiro, em especial
onda verde do progresso", é sem dúvida o mais con- pelo que representa em termos de geração de em-
sistente estudo realizado nos últimos tempos sobre o pregos, atração de investimentos e circulação de ri-
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queza. Como bem afirmou o Presidente da FIESP, Casa os 44 anos de emancipação do Município de
Carlos Eduardo Moreira Ferreira, as propostas de Poço Verde, em meu Estado~ Sergipe.
Pavan demonstram que, " assim atacado de todos O Município de Poço Verde localiza-se no ser-
os flancos, o Custo Brasil poderá desaparecer defini- tão sergipano, e teve como seu primeiro Prefeito
tivamente de nosso cenário, inaugurando-se uma João de Oliveira. Desde então teve mais 10 Prefei-
nova fase de desenvolvimento com estabilidade so- tos. Está distante 146 km da capital, Aracaju, con-
cial". tando com uma área de 389 km2•

Possuímos o maior potencial hidrográfICO e o Nesta oportunidade gostaria de parabenizar a
maior contingente de terras agricultáveis do planeta. todos os seus munícipes, e, em especial, aos serta-
Sabendo que a produção de alimentos é o grande nejos de Poço Verde que, mesmo com as mãos ca-
desafio do próximo século; temos de formular uma lejadas, sob o grande risco oferecido pelos agrotóxi-
política de investimentos para o setor agrícola capaz cos e pelas adversidades da natureza, trabalham de
de aproveitar, ao máximo,' todas as condições favo- sol a solem busca do sustento de suas famílias.
ráveis de que dispomos. Integrando-se os setores O Município de Poço Verde, que integra o
público e privâdo tendo em vista o mercado, por PRONAF _ Programa Nacional de Agricultura Fami-
meio de uma logística adequada, estaremos diante liar, do Ministério da Agricultura, é hoje o maior pro.
de possibilidades inéditas da agricu.ltura brasileira, dutor de feijão e milho do nosso Estado.
com notável repercussão na área SOCial. Todo esse esforço foi recentemente reconhecido

É por todas essas razões que o trabalho de em matéria veiculada na Rede Globo de Televisão,
Renato Pavan é hoje consulta obrigatória não ape- através do Programa Globo Rural, onde foi mostrada a
nas nos setores empresariais, mas para o próprio atuação do PRONAF naquele município, que, graças à
govemo, na medida em que se apresenta como pro- Administração Direta, na pessoa do Prefeito José Eva-
posta coerente e tecnicamente embasada em ter- raIdo de Oliveira, hoje concentra na agricultura a sua

.mos de desenvoMrnento da agricultura por meio de principal fonte de geração de renda.
urna estratégia de transportes. Aproveito também para parabenizar o Prefeito

Detalhando o estado atual de toda a malha viá- Everaldo Oliveira, seu Vice-Prefeito, João Pedro
ria do País, nas diversas modalidades e diferentes Raulino do Rosário, os nobres Vereadores que, in-
regiões, tendo em vista um planejamento sistêmico; cansavelmente têm lutado em busca de alternativas
descrevendo minuciosamente a situação da produ- que possam melhorar as condições de vida de sua
ção de grãos e estabelecendo a respectiva projeção; população.
oferecendo claro programa de armazenagem em Quero nessa oportunidade agradecer desta tri-
consonância com a nova conc~pção do si~te~a de buna a aprovação pela Egrégia Câmara daquele Mu-
transportes; e, finalmente, analisando a viabilidade nicípio pela minha indicação para receber o Título de
econômica e financeira dos investimentos necessários, Cidadão Poço Verdense.
o trabalho de Renato Pavan,é .definitivo quanto ao mo- Dessa forma o Município de Poço Verde de-
mente atual. Me~, sem dUVIda, a atenção do gove~- monstrou que o sertão é viável e nesta data nada
no, dos empresários de todos os setores, da comum- mais justo que fazer este registro.
dada universitária e da sociedade em geral. E t' h d'

ra o que In a a Izer.
No~so~ cumprimentos, po!S, a esse pro~i~sion~l. O SR. JORGE TADEU MUDAlEN (PPB-SP.

e~raordlnáno,. exemplo de senedade e. esplrito pu- Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
blJco, ~ue dedICOU longos anos ~e su~ Vida a pensar Sras. e Srs: Deputados, é sabido que a área do se-
o Brasil, e.a trabalhar pelo Br~sll. HOJe, quando seu tor elétrico é complexa, e por essa razão nela a mu-
trabalho atinge essa e~tat~ra, Incom~arável pelo que dança é mais lenta porquanto a sua importância é
representa como contnbUlção à P~tna, deve ~~eber enorme para o cres~imento econômico, assim como
com todos os.Iouvores o ~onheclmento expliCito da a carência de investimentos no setor é acentuada.
bancada paulista desta Casa. Nos últimos anos, a relação entre a oferta e a de-

Era o que tinha a dizer. manda de eletricidade atingiu limites preocupantes,
O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Pro- com ocorrências de blecautes, além de racionamen-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e tos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Cen-
Srs. Deputados, venho a esta tribuna reportar-me ao tro-Oeste. Com freqüência são adotadas medidas
dia 25 de novembro de 1953 e registrar hoje nesta antidesperdício e de contenção de consumo, mas
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são paliativos para uma situação que está chegando nar e finalizar a nova estrutura do setor elétrico. Por-
ao ponto crítico. ~anto~ apelo para qÚê o Goverrio Féderalacelere a

É consenso que o Brasil precisa realizar, com instalação do órgão regulador, que é essencial para'
urgência, investimentos maciços para ampliar o par- o funcionamento do setor elétrico, nomeando espa-
que gerador de eletricidade, para atender às neces- cialistas competentes, para que o grande beneficiá-
sidades que acompanham a retomada do cresci- rio de todo esse processo seja o consumidor.
mento econômico, sob pena de inviabilizá-Io pela au- São as minhas considerações.
sência de ações urgentes e concretas. O caminho é Era o que tinha a dizer.
a adesão ao programa de privatização, o que já vem O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, peço
acontecendo no setor: a palavra para uma questão de ordem.

- a área norte-nordeste da Companhia Esta- , .
dual de Energia Elétrica (CEEE), no Rio Grande do O SR. PRESIDENTE (José Maunclo) - Tem
Sul, com ágio de 93%; V.Exa. a palavra.

_ a área centro-oeste da CEEE, com ágio de _ O SR. NILSON GI~SON (PSB-PE. Sem revi-
820k' sao do orador.) - Sr. Presidente, na forma do art. 95

,_ COELBA d Bah' á . de 770/< . do Regimento Interno, levanto questão de ordem se-
a ,a la:~m glo 0, • riíssima, abordando lamentáveis equívocos do Poder

- a ESCELSA, do Esplríto Santo, com ágiO de Executivo na edição da MP n2 1.596-14, de 10 de
67%. novembro de 1997, publicada no Diário OfICiai de 11

Mas a expectativa era o leilão da Companhia de novembro de 1997.
Pauli~ta de Força ~ ~uz (CPF~) na Bolsa de Valores Vejamos: a MP n2 1.596-14, na realidade, é a
de São P~ulo. O lellao se reallzo~ na fase de ~rande MP n2 1.596, pois é uma nova e inédita Medida Pro-
!urbulêncla nos m~rcad?s de açoes, de câmbIO e,de visória que está revogando a MP n2 1.523-13, de 23
JUros, em que os Investidores sofreram fortes preJuí- de outubro de 1997
ZOS. Em função da crise que.atingiu as Bolsas de _ .' . 2
Valores de todo o mundo, analistas chegaram a te- Pergunta se. pode uma .nov~ MP, ~ue sena n
mer pelo fracasso do leilão, propondo, inclusive, o O, ser numerada corno 14~ Amda md:go. pode u~a
seu adiamento. Mas o Governo do Estado de São nova MP revo~ar o~t~ antiga - MP n 1.523-13, aln-
Paulo manteve o leilão corno ·contribuição para a re- da em plena vigência.
tomada do clima de confiança na economia brasilei- A MP n2

1.5~-14 revoga ~ MP n2
1.52~-13 e

ra·. O leilão da primeira empresa de energia de São ao mesrnc:> tempo dl~ qu~ os efeitos dela <:<>ntinu~m
Paulo foi um sucesso, realizado que foi no auge da sendo vál~, o~ seja, diZ q~e ele não eXISte maIS,
crise das Bolsas de Valores do mundo todo A CPFL mas o que Já nao vale continua tendo os mesmos
foi vendida por R$ 3,014 bilhões, com ági~ de 70% efeito.s g~rantidos. ~ ~ ?h~ma de fene~tração da fi-
sobre o preço mínimo. É auspicioso o resultado, g~ra Jurídica da re~nstln.~çao. É u~ lei revogadora,
pois, a CPFL foi comprada por um grupo brasileiro Ii- nao pode manter dispositivos da lei revogada.
derado pela VBC (Votorantim, Bradesco e Camargo Concluindo minha questão de ordem, dentro
Correa), a participação no leilão de grupos estran- deste conceito jurídico, a Lei de Introdução ao Códi-
geiros e o ágio que superou as expectativas mais go Civil, os efeitos da Lei n2 6.903, de 20 de abril de
otimistas. O leilão da CPFL marca, sem dúvida, o 1981, e os demais que foram suspensos voltaram a
deslanche da privatização do setor elétrico, o que ter validade e as aposentadorias suspensas desde
permitirá melhorar a qualidade eampliar a oferta de 14 de outubro de 1996 até 09 de novembro de 1997
serviços de eletricidade no Brasil. poderiam ser requeridas.

Mas, a par das vantagens que traz, a venda Sr. Presidente, na conformidade do art. 95 do
das estatais de eletricidade suscita, também, preo- Regimento InteITlO, levanto esta questão de ordem
cupações, por ter de ser feita antes de estarem pron- requerendo a V.Exa. que seja respondida de acordo
tas as regras de comportamento a que terão de se com a Lei Maior, o texto constitucional, e o Regimen-
submeter essas companhias depois de privatizadas to Interno, com vistas a ser declarada a inviabilidadp
e sem qu<. esteja instalada a Agência Nacional de da edição da Medida Provisória nll 1.596-14, ~d 10
Energia Elétrica, órgão regulador e fiscalizador do de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial da
satGi. Deve-se levar em conta que há nove meses, o União de 11 de novembro de 1997.
Congresso Nacional aprovou a criação da Agência O SR. PRESIDENTE (José Maurício) • Deputa-
Nacional de Energia Elétrica, cuja função é discipli- do Nilson Gibson, entendo pertinente a questão de
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ordem <:1e V.Exa. A t.J!t,;"....... recebe e, em sendo ma- rio de que, se o Governo reeditar medida provisória
téria de competência do, Congressó Nacional, a en- durante o recesso, ela vai ser examinada' pela Co-
caminha ao Sr. Presidente do Congre$so Nacional, missão Geral. Isso é um absurdo! Se isso ocorrer, o
para decidi-Ia com a maior rapidez possível. Congresso é automaticamente convocado. Estão

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa- tramitando na Casa, Deputado Israel Pinheiro, 66
se ao medidas provisórias. Considerando que são neces-

V. GRANDE EXPEDIENTE sários 24 Deputados e Senadores, precisaríamos
ter, cada Parlamentar, em tomo de quatro medidas

Com a palavra o Sr. Deputado Israel Pinheiro. provisórias. Há duas PECs prontas para serem vota-
O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB-MG.) - Sr. das: a da Câmara está pronta para ser votada no

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a questão de or- plenário; a do Senado, a Comissão de Justiça admi-
dem levantada pelo eminente Deputado Nilson Gib- tiu, suprimindo aquela transferência de competência
son se enquadra exatamente no teor da nossa ora- do Poder legislativo para o Executivo. E a PEC do
ção e reflete o absurdo que estamos vivendo atual- Senado ficou razoável. Só que é preciso ser instala-
mente: medida provisória revogando medida provi- da Comissão Especial para receber emendas. A da
sória vigente. Câmara está pronta para vir ao plenário. O verdadei-

O Sr. Nilson Gibson - E ainda estava vigendo. ro processo legislativo no Brasil está sendo via medi-
É um absurdo, uma aberração jurídical É um ato de da provisória. A culpa principal é do Executivo. Mas
quem realmente não tem assessoria jurídica naquele há também culpa não dos Deputados e senadores,_
Palácio do Planalto. Como diz Boris Casoy, "isto é mas das Mesas das duas Casas, por não Pegarem
uma vergonha!" essa questão com mão firme para dar solução cons-

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Deputado, a culpa titucional. Muito C?brigado, Deputado Israel Pinheiro.
é nossa também. O Senado Federal já aprovou a re- O SR. ISRAÊL PINHEIRO - V.Exa. tem toda
formulação do art. 62, que trata das medidas provi- razão. O processo legislativo no Brasil não está.exis-
sórias. E esta Casa não tomou nenhum conheci- tindo. Medida provisória fere frontalmente o debate
mento da matéria. A medida provisória é uma ex- parlamentar. É uma imposição. Talvez seja uma das
crescência legislativa. causas da nossa'crise. É sobre esse assunto que eu

O Sr. Nilson Gibson - Mas o Presidente da queria falar.
Casa já recebeu. A PEC vem a plenário. O Presi- Ouço com prazer o nobre Ueputa.do José Maurício.
dente da Casa, Deputado Michel Temer, determinou O Sr. José MaurCcio _.Deputado Israel Pinhei-
que a PEC que trata das medidas provisórias venha ro, sinto-me honrado em apartear V.Exa. Já sei da
imediatamente a plenário. Acredito que vamos votá- seriedade da sua manifestação. E contribuo, de ino-
la amanhã ou depois. Obrigado, Deputado Israel Pi- pino, com o fecundo discurso que vai produzir.
n!leiro, e desculpe-me por ter tomado esse precioso V.Exa. deve ter lido na imprensa, ontem, manifesta-
tempo do discurso eloqüente de V.Exa. ção do eminente Ministro limar Galvão, demonstran-

O Sr. José Genoíno - Concede-me um aparte. do, de forma irônica, que quem legisla no País hoje
Deputado Israel Pinheiro? infelizmente é o Executivo, o Poder legislativo foi

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Ouço V.Exa. cor, colocado à margem. E não se diga que é culpa ape-
prazer. nas do Presidente da República, vamos assumir a

O Sr. José Genoíno - Deputado Israel Pinhei- responsabilidade também. O Congresso Nacional
ro, coincidência ou não com relação à introdução da tem sido generoso, a não ser agora na questão do
oração de V.Exa., através da Secretaria-Geral da Imposto de Renda. Deputado Israel Pinheiro, V.Exa.
Mesa do Congresso Nacional, tive hoje acesso a le- é um Parlamentar sério, responsável, convivemos há
vantamento de todas as medidas provisórias edita- muitos anos nesta Casa. Digo a V.Exa. que, não sa-
das, da n2 1 até a n2 1.602, a última. Delas, menos tisfeito apenas em ser Parlamentar, adentrei com
da metade foi transformada em lei. A maioria, por- duas ações populares do Rio de Janeiro, adentrei
tanto, foi reeditada. Muitas medidas provisórias fo- com dois mandados de segurança no Supremo Tri-
ram reeditadas sem que passasse o prazo de 30 bunal Federal contra o confisco do patrimônio de pe-
dias. Agora estio pensando em realizar uma mano- quenos e modestos depositantes do nosso País. E
bra • e aproveito para cpmunicar isso no pronuncia- mais, Excelência: estou entrando na tarde de hoje,
menta de V.Exa. - de reeditar medida provisória an- com aassistência do meu partido, com duas ADINs,
tes de vencer o prazo de trinta dias. E há o comentá- porque é impossível continuarmos tolerando, subme-
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tendo-l19.s ao alvedrio, à volúpia e ao imperialismo Sr. Presidente, chegamos à dolorosa conclu-
do Sr. Presidente da República. Mesmo sem conhe- são de que o Estado está subsistindo quase que
cer o teor do pronunciamento de V.Exa., mas saben- praticamente para o atendimento social, incluindo
do o Deputado que é, trago minha manifestação de seu funcionalismo, e se sente totalmente incapacita-
apoio e solidariedade. do para atender às demandas de. infra-estrutura e

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Agradeço a V.Exa. desenvolvimento. O atendimento à pressão social é
o aparte, incorporando-o, com todo prazer, ao nosso legítimo e importante. Mas como faremos isso, se a
discurso. maior parte do orçamento municipal, estadual e fe-

Sr. Presidente, a crise brasileira tem uma gravi- deral está exaurido co~ o~ compromissos sociais?
dade muito maior do que podemos alcançar. A solu- E~se é o gran~6.desafiO nao só da esquerda brasl-
ção contida no pacote é paliativa. ~ como se fosse lelra, ma~ da dlre~ta e também do. centro. Trata-se de
uma sinalização para o mundo de que o Governo um ~esaflo mundial. A mesma cnse por que passa o
brasileiro está tomando as providências necessárias Brasil ,acontece na França, na Inglaterra e e,m .todos
para enfrentar essa crise. Mas na verdade, a princi- os p~lses do mu~do. Há uma gr~nde angustia e~
pai medida, a duplicação dos juros para um patamar rela~ao à perspectiva de futuro. HOJe, há uma combl-
de 40% ao ano é onde se acha o centro o fulcro da nt;lçao perversa na qual todos os países defendem
gravidade da crise brasileira, ' ardorosa~en!: o protecion.ismo. Iss~ significa que

Para o Brasil continuar a creSCer na taxa mínima ~e ? B.rasll nao ~~ modermzar, se nao ~ouver uma
de 2,5% a 3%, a fim de acompanhar seu crescimento I~dustna comp~tltlv.a que te~ha altos ín~lce~ de .ren-
vegetativo, são necessários projetos de desenvoM- dlmento e. e!lclêncla~ ele nao consegUIrá Insenr-se
mento, que dependem da estabilidade da moeda. O no comérCIO mternaclonal.
real tem de ser sustentado, a inflação tem de ser do- O que nos assusta atualmente é que o Con-
mada. Para que isso aconteça, o Governo propõe os gresso americano· rej~itou o fast track. Os Deputa-
juros altos. Em havendo juros altos, estamos pratica- dos, o. povo, o sindicalismo e os partidos políticos
mente anulando nosso crescimento econômico. dos Estados Unidos opõem-se à abertura comercial,

Na medida em que o País é eXtremamente de- à grande coli~ação da América Latina nu~ merca~o
pendente de vendas a prazo - a sociedade brasileira ~omum. ~ e~ldente que há uma tendênCia mundial
já está inserida nessa cultura, já é tradição -, uma de proteciOniSmo ?O ~eu. mercado, dos seus traba-
vez que os juros sobem a um patamar elevado, é Ihadores e da sua Industna.
claro que hàverá brutal recessão na indústria, no co- Ouço, com prazer, o Deputado José Genoíno.
mércio, chegando aos serviços. A agricultura talvez • O Sr. José Genoíno - Deputado Israel Pinheiro,
sofra menos, porque já vem pagando sua quota des- estou estimulado a aparteá-Io, porque V.Exa., num
de a implantação do Plano Real a dificuldade de fi- plenário vazio, está fazendo um· discurso muito lúci-
nanciamento. do. Veja bem o problema, só para sua reflexão: o

Então, vai acontecer um círculo vicioso que le- Governo, por intermédio do pacote, fez a maior inter-
vará a essa recessão monstruosa, que levará a uma venção estatal na economia. ~ um modele;» típico de
perda de arrecadação tributária, que continuará a di- intervenção estatal. Primeiro, em relação ao redes-
ficultar mais o Governo a cumprir seus compromis- conto com os bancos. Não s.abemos, até hoje, qual
sos financeiros. Como podemos sair dele? A solução o rombo que o Tesouro sofreu com esse redesconto.
está na reforma do Estado, no conceito novo de Es- Compram-se títulos antigos e vendem-se títulos no-
tado. Não podemos continuar, como nestes últimos vos. Segundo, o BNDES financiar, com juros subsi-
quarenta anos, com um Estado provedor de todas diados, a recompra de ações na Bolsa, o que não é
as necessidades da sociedade brasileira. Essa fase sua função. Terceiro, aprisionar o Estado ao capital
está exaurida. O Estado não tem mais recursos, não financeiro internacional, que não é um capital vivo e
só por causa da crise que se avizinha, mas também produtivo, gera, no meu entender, úma lógica que
porque houve uma grande incidência da parte social. impede a construção de uma poupança nacional,
O Governo não pode descuidar da parte social e, so- como V.Exa. apresentou.. País que não tem pou-
bretudo, do seu funcionalismo, que hoje consome pança não tem condições de se relacionar de manei-
ponderável parcela dos orçamentos estaduais e mu- ra autônoma nesse cenário globalizado. Quero, com
nicipais. O orçamento federal também já caminha este breve aparte, parabenizar V.Exa. pela reflexão.
para dedicar importante parcela ao pagamento dos ~ preciso reformar o Estado, mas não com essa mu-
ativos e inativos. dança patrimonialista que o Governo está fazendo,
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porque é uma reforma pauimonialista às avessas,
uma vez ,que, por um lado, privatiza e, por outro, es
tatiza. No meu modo .de .entender, não há, maior
exemplo de estatização do que o BNDES financiar.
recompra de ações e o. Banco Central estabelecer
uma nova operação de 'red~sçonto com os bancos
privados, perdendo com títulos antigos e novos.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Parabéns, Deputa
do José Genoíno. V.Exa. atalhou o meu discurso.
V.Exa. chegou, com todo o brilhantismo que Deus
lhe deu, às minhas conclusões. Vou até acompanhá
.10 no raciocínio. Era exatamente sobre isso que ia .
chamar a atenção do Plenário: a importância de o
Estado brasileiro se modernizar, mas assumir posi
ções de vanguarda.

Dizia que o Estado deixou de ser provedor,
mas tem de ser indutor e fiscalizador das atividades
econômicas; não pode ser paternalista. V.Exa.tem
razão: o financiamento do BNDES às empresas pri
vadas ou estatais para financiar ou refinanciar a
compra de suas ações é uma matéria extremamente
discutível, sobretudo pela taxa dejuros adotada, pra
ticamente juro subsidiado. Sabemos que os juros de
mercado são o dobro dos juros que o BNDES anda
oferecendo atualmente.

V.Exa., então, eminente Deputado, chegou ao.
ponto principal: precisamos estimular e regulamentar
a iniciativa privada. para que substitua o Estado no
seu papel de indutor do desenvolvimento. Não pode
mos, simplesmente, largar o Estado, sair dessas ati
vidades e entregá-lo ao capital pri\(ado. Não!

Nesse caso, .teremos abusos, como já está
acontecendo com referência às concessões para ex
ploração de rodovias. o Governo brasileiro está ofe-·
recendo imensa facilidade ao capital .nacional, es
trangeiro, isso é indiferente. Mas o capital está abu
sando das facilidaa.es concedidas pelo Governo.

Não há disp~ta do capital, nao há livre merea
do, não há uma busca pela' eficiência, mas um gran
de conluio, um grande entendimento entre o Estado,
que se está afastando dessas atividades, mas ainda·
mantém uma certa tradição da sua burocracia, com
o capital privado.

O capital privado está se utilizando dos mes
mos mecanismos que o Estado se utilizava. A dife
rença é que o lucro do Estado ia para a sociedade, e
o do capital privado fica exclusivamente para ele.

É por isso que precisamos examinar a questão,
termos consciência da gravidade do momento, por
que.a nossa crise não é de fácil solução. Discutimos
essa questão com o eminente Ministro Pedro Malan.
Se o Brasil tem os maiores juros do mundo, a nossa

crise será a mais difícil do mundo de ser resolvida,
.em função da magnitude dos juros que estão sendo
cobrados. Quanto maior o juro, maior será o sofri-

.mento da sooiedade brasileira, maior a recessão,
maior o desemprego, e a busca para a solução da
crise brasileira será mais difícil.

Pior do que isso, Sr. Presidente: há grande
confusão entre os diversos partidos que compõem
esta Casa. O trabalho do Presidente da República
não está definido. A posição de S.Exa. é razoavel
mente política; na medida em que defende, de ma
neira rápida, medidas paliativas que possam estan
cara crise.

Por outro lado, os partidos de oposição não têm
proposta concreta, objetiva, os horizontes não estão
claros com relação ao que o Congresso Nacional e os
partidos políticos devem fazer. Estão com grande difi
culPade de percepção para a solução da crise.

Sr. Presidente, ouvi uma argumentação que me
deixou extremamente assustado: Uni eminente Depu
tado argumenta que o equilíbrio de 'CQn\~~ públicas é
uma tese ~a direita. Estranho, Sr. Presidente!

Pergunto-me, desta tribuna, local apropriado,
como se pode chegar a essa análise, se a grande
causa da crise brasileira é realmente o déficit nas
nossas contas públicas? Esse déficit se origina do
aumento da despesa. A receita é pouca e a despesa
muita. A solução seria aumentar a receita através de
aumento de tributos, e,ue não é uma política inteli
gente. Aumento de tributos incide sobre o desenvol
vimento econômico.

Por outro lado, Sr. Presidente, quando se corta
despesa - aí sim, talvez seja uma tese de direita -,
pode-se dizer 'que iremos diminuir o atendimento so
cial. Se caminharmos por esse lado, poderemos até
aceitar o défiçitpúblico como iRstrumento de política
social, ma13 perverso já que leva à quebra da estabi
lidade da moeda com todos os efeitos danosos, o
que deixa mais confuso o papel de partidos políticos

. na definição dos conceitos modernos que existem no
mundo de hõje.

O Estado tem de reformular todas as suas polí
ticas, porque, na verdade, hoje não há mais ideolo
gia em matéria de taxa de câmbio, se devemos ou
não desvalorizar a moeda. Isso não tem mais senti
do, nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é
uma tese que interessa a toda a Nação. Temos
exemplos de países que desvalorizaram sua moeda,
entraram em recessão, a moeda foi superdesvalori
zada pela pressão do mercado, e de países que não
desvalorizaram a moeda, criaram um pacote fiscal,
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restrição financeira, e conseguiram ,sair da crise. Sr. Presidente, ao dizer nós, refiro-me ao Esta-
Logo, não.é por aí o caminho. do brasileiro, não à Nação. Esta não tem nsnhuma

Sr: Presidente, o importante é a sociedade brasi- responsabilidade com as mazelas do Estado. E nós,
leira, o conjunto polrtico da Nação, ver a necessidaqe ,homens. do Estado, Govemo ou Oposição, somos
de sacrifício. Quando percebo algumas forças 'políticas .responsáveis por ter levado o, Brasil a uma das
impondo-se contra o aumento do Imposto de Renda maiores crises da nossa história, que é essa que es-
de pessoa frsica, sinto a gravidade da crise. tamos vivendo.

Alguns Srs. Parlamentares se opõem à redu- Ouço, com muito prazer, o eminente Deputado
ção da renúncia ou do incentivo fiscal, metodologia Paulo Delgado.
já superada para estimular o desenvolvimento eco- Ô Sr. Paulo Delgado - Deputado Israel Pinhei-
nômico. Está provado e comprovado que a renúncia ro, ouço com muito prazer e atenção seu pronuncia-
fiscal não é o ideal para estimular o desenvolvimento mento e, como herdeiro' dessa grande tradição do
econômico ou diminuir a disparidade entre as diver- nosso Estado de Minas Gerais, lembro-me de que
sas regiões da Nação. há mais de quarenta anos a balança comercial brasi-

Lembro' muito bem de um problema ocorrido há leira não tem tido um superávit produzido pela eficiên-
muitos e muitos anos nesta Casa. Debatíamos o pro- cia da economia brasileira, mas um superávit produzi-
b1ema do açúcar do Nordeste, e lembro-me bem de do por políticas de enquadramento da nossa economia

,que há poucos anos foi dada isenção, renúncia fiscal - usando uma linguagem aberta - num arrocho econô-
do IPI, com relação ao açúcar do Nordeste e do Esta- mico que se convencionOu chamar de pacote nos últi-
do do Rio de Janeiro, Minas Gerais, que não conse- mos dez anos. Isso porque nunca se investiu de ma-
guiu essas benesses, perdeu todo o seu parque açu- neira clara; desde o Governo Juscelino Kubitschek, na
careiro da região da mata mineira. E não significa que eficiência da economia brasileira. Estive recentemente
tenha resolvido o problema dO Nordeste. O mais inte- nos Estados Unidos, visitando propriedades agrícolas,
ressante, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é e pude verificar que o departamento de agricultura lo-
que também a indústria açucareira do Nordeste conti- cal investe maciçamente em sofisticação tecnológica
nua sofrendo, apesar de todos os incentivos. nesta área. Atualmente, 2% da população norte-ameri-

Sr. Presidente, isso mostra que a economia cana produz superávit na sua balança comercial, sen-
,está encontrando. novos rumos, novos caminhos. do a agricultura americana a grande responsável por
Temos de batalhar pela eficiência, competitividade, isso. V.Exa. toca numa questão essencial: onde o
capacidade de a indústria responder por menores povo brasileiro, evidentemente estimulado por políticas

.custos das demandas mundiais; isso, sim, é solução. públicas de longa duração, e não políticas públicas
E não dar renúncias, incentivos fiscais e outras be- eventuais, circunstanciais ou pacotes, mas políticas de
nesses que aparentemente resolvem os problemas longa duração, investiu na sabedoria e na eficiência
políticos regionais, mas não resolvem o problema da brasileiras tivemos condições de responder com pro-
Nação brasileira e de seu povo. priedade. Deputado Israel Pinheiro, V.Exa. faz um

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, diagnóstico correto da necessidade que temos desse
mineiros, temos uma vocação histórica: Minas Ge- tipo de política pública, razão pela qual me associo ao
rais é um Estado mediterrâneo e, como tal, a nossa seu pronunciamento.
vocação é encontrar soluções que atendam o Brasil O SR. I$RAEL PINHEIRO - Agradeço a V.Exa.
e não exclusivamente alguma região. o aparte, Deputado Paulo Delgado. V.Exa. tem toda

Precisamos ter espírito:de sacrifício, entender a razão. No Brasil preocupa-se com soluções finan-
o mecanismo global. Se não tivermos esses concei- ceiras, e se esquece de soluções econômicas. E,
tos, nossa crise será monumental. A verdade é que sobretudo planejamento a longo prazo, não existe
o dinheiro acabou. O Estado gastou muito e gastou em nosso País. Sempre são tomàdas medidas ime-
mal. Estamos pagando por nossas mazelas do pas- diatas e focalizadas na crise. E, passada a crise, o
sado, por endividamentos, conceitos errôneos de na- País se esquece completamente de suas responsa-
cionalismo, quando rejeitamos o capital estrangeiro bilidades futuras.
de risco e optamos pelo capital de empréstimo, que Sr. Presidente, para finalizar, vou abrir aspas
nos deixou com essa dívida monstruosa. Estamos para ler o seguinte trecho:
pagando nossas mazelas de irresponsabilidade de As nossas possibilidades são imensas,
déficit orçamentário exagerado. Estamos pagando inúmeros os nossos recursos e já prova'mos
pelos nossos pecados. por várias vezes que não nos falta capac"ida-
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de paria enfrentar os momentos difíceis. A Entretanto, apesar de todas as dificuldades, te-
crise -pode ser pérteitamente superada. Pa- nho certeza de que este País é competente, temos
race que o destino, mais uma vez, nos põe à espírito público para sair desta crise com esforço e,
beira daquele abismo de que fala o velho sobretudç>, çom a vontade de Deus.
chavão republicano, para que, com espírito Era o que tinha a dizer.
objetivo, tomemos conhecimento da realida- . . Durante o discurso do Sr. Israel Pinhei·
de e despertemos da atmosfera de sonho ro, assumem sucessivamente a Presidência
em que vivemos, convencidos apenas de - ~.Srs. Marçal filho, § 2!2 do artigo 18 do Re-
que habitamos um palácio esplêndido, mas .gimento Interno José Maurício, 19 suplente
mergulhados no domínio da indiferença, do d,e,secretário
deslumbramento e da fantasia. O S,R. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,

Tiremos da crise a lição que nos ofere- peço a palavra pela ordem.
ce o contraste entre a ameaça e o abismo~ OSR~ PRESIDENTE - (José Maurício) - Tem
a grandeza futura do Brasil. V.Exa. a palavra.

Não são tantas as dificuldades de or-o.SI:t.GERMANO RIGOTTO - (BlocoIPMDB-
dem material que atrasam o desenvolvimen:- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presi-
to nacional. São, antes, de ordem espiritua!, dente,.comunico a V.Exa. que acabei de encaminhar
de formação e de educação. à Mesa I;;~ anteprojeto resultante de negociação en-

Ninguém negará que dispomos individual- volvendo Governos de Estados, Secretários de Fa-
mente de grandes capacidades, mas a verdade zenda. A proposição, entregue à Comissão de Fi-
é qu~ agimosprimariamente quando se trata de nanças- e ,Tributação,' visa a corrigir a lei Kandir,
colaborar no terreno CO(llUmem que apenas .para evitar a continuidade das perdas nos Estados.
illllOrta o interesse da coletividade. Acredito que o projeto terá grande apoio na Casa.

Aproveitemos a crise para nos conven- Era·lsso.
cer de que se impõe, neste momento, uma r&- O SR·. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
forma de mentalidade, no sentido de tOmar palavra o Deputado Inácio Arruda. V.Exa. dispõe de
possíveis e efetivos a cooperação, a transi- 25 minutos,
gência, a tolerância e o desprendimento, em O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE.
face de superiores interesses nacionais. Sem revisão do orador;) - Sr. Presidente, Sras. e

Façamos do grande teste, que é a cri,.. Srs. Deputados, não podemos deixar de fazer bre-
se, uma oportunidade de aprimoramento' do ves comentários a respeito da situação em que vive
nosso espírito público, para que as gerações nosso povo, os trabalhadores brasileiros, quando as
vindouras não possam julgar-nos como crian- medidas econômicas .de um Governo sem compro-
ças que tiveram uma grande casa e não sou- misso com sua Nação são adotadas.
beram promover a sua prosperidade. Mais uma vez, segUindo a regra da grande elite

Sr. Presidente, este discurso foi pronunciado por econômica. brasileira e seus prepostos, sempre su-
meu pai, o então Deputado Israel Pinheiro, desta mes- bordinados vexatoriamente aos interesses alieníge-
ma tribuna, em junho de 1956, no momento em que vi- nas, sempre vergados diante das potências centrais,
víamos a grande crise do período Getúlio Vargas. R&- foram adotadas as medidas citadas pelas agências
pito essas palavras, para endossá-Ias. Elas continuam comandadas por esses países, Sr. Presidente, medi·
atualizadas. A crise havia, corno há agora, talvez-pior das que visavam salvar os pobres coitados donatá-
que a de antes· a crise anterior era mais política e m&- rios do capital e sacrificar, mas sacrificar com muita
nos econômica. Agora, é muito mais econômica que força, os trabalhadores do nosso País, que são, a ri-
política. Nós, políticos, estamos perplexos, encontra- gor, os verdadeiros produtores da riqueza da Nação.
mo-nos perdidos neste plenário, sem instrumentos e Sr. Presidente, faço estes comentários porque
sem capacidade para enfrentar a crise. estamos assistindo ao anúncio, pelo Governo, da

Naquela época, o País era politicamente mais fortaleza do seu plano econômico, um plano adotado
organizado, o Congresso funcionava melhor, havia em 1994, quando já, com os mesmo fundamentos
forças políticas partidárias bem definidas. Hoje, infe- econômicos, quebravam os literalmente Estados
Iizmente, isso não mais acontece, e as medidas pro- Unidos do México - o nome é esse mesmo, Estados
visórias estão a mostrar a nossa incapacidade legis- Unidos do México. Os fundamentos eram esses
lativa • estamos sendo dominados por elas. mesmos também; não havia nenhuma divergência
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entre o receituário aplicado no México e o aplicado palmente, e que serão muito bem usadas na campa-
na Argentina de Menem pelo Sr. Cavallo. nha eleitoral. Quem .sabe, com·a veooa de uma

Foi também a mesma receita praticada em COELBA, de uma COELCE, de uma CPFL, da com-
nosso País por Fernando Henrique Cardoso, com o panhia energética do Rio Grande do Sul, quanto di-
mesmo fundamento, baseado sobretudo na política nheiro não entrará para convencer não só o eleitor,
de ancoragem dl;l nossa moeda ao dólar americano, mas a grande mídia nacional, de que é maravilhoso
permi~ida a partir de juros altíssimos àquela época. esse plano?
Os juros não são altos hoje, são altíssimos, mas ju- Então, esses foram os fundamentos usados
ros altos já eram praticados àquela época para sus- para o México, para a Argentina e estão sendo ago-
tentar esse modelo econômico comandado por Fer- ra usados para os Tigres, que se despedaçaram e
nando Henrique Cardoso, que exigia, ao mesmo viraram tigres de papel, porque todos estavam anco-
tempo, reformas constitucionais. rados no dólar americano, suas economias tinham

Essa foi a máxima de início do Governo do Sr. todas o mesmo fundamento.
Fernando Henrique, porque fazia parte das receitas Mas o mais grave é que, enquanto tudo isso
das agênciasintemacionais: o famoso Fundo Mone- era feito, o Presidente da República fazia o seguinte
tário Internacional, as orientações do Banco Mundial, discurso: vamos abrir, privatizar, manter a· moeda
as discussões e intervenções diretas de cobranças forte com muralhas intransponíveis, mas não vamos
feitas pelos governos das economias centrais, parti- mexer em direitos sociais, trabalhistas, em conquis-
cularmente pelo Governo americano, no caso do tas do povo trabalhador.
Brasil, de mais empregos para os americanos, por Era mentira do Presidente da República. Falta-
meio de projetos tortuosos cómo o do SIVAM, aqui va o Presidente com a verdade.
denunciado; iam direto à abertura econômica, à Vou conceder-lhe um aparte, Deputado Vânio
abertura comercial do País, qiJe significava gerar de- dos Santos, para em seguida voltar ao sem-número
semprego aqui e emprego lá. de medidas adotadas contra os trabalhadores do

Essa era uma outra máxima da receita: desre- serviço .público e do setor privado em nosso País, to-
gulamentação total da economia. Segundo esse ga- das de caráter drástico.
roto do Banco Central, uma espécie de superboy da O Sr. Vânia dos Santos - Nobre Deputado
economia brasileira, Gustavo Franco, tínhamos de Inácio Arruda, quero apenas elogiá-lo e registrar que
retirar o Estado de tudo, transformá-lo num coadju- V.Exa. tem cumprido um papel fundamental nesta
vante da economia liberal; por isso, abre-se tudo de Casa, não apenas porque tem uma atuação brilhan-
forma absoluta; desregulamenta-se a área econômi- te aqui, mas porque, de forma muito oportuna, elege
ca, retira-se o Estado de atividades importantes em como tema para este seu discurso no Grande Expe-
países em situação como a nossa - porque ele está diente uma questão tão contemporânea, tão atual,
presente não apenas em países em desenvolvimen- que neste momento está sendo discutida. Faço parte
to, mas principalmente nos países desenvolvidos. de uma das Comissões que analisa uma das medi-

Abre-se o comércio, abre-se até a navegação das provisórias que compõem esse pacote que,
de cabotagem do País. Entra-se nas questões Iiga- mais uma vez, apresenta a conta aos trabalhadores,
das à administração do Estado: entra-se na questão à classe média, àqueles que historicamente têm sido
da reforma administrativa, que não é, a rigor, a refor- chamados para pagar as conseqüêncialJ das maze-
ma do Estado; vai-se para a. reforma previdenciária. Ias dessa política econômica c~mcentradora de ren-
Iniciou-se com a tal reforma econômica, quebrando- da, que não promove a reforma agrária, que não se
se monopólios, desfazendo-se todas as participaçõ- preocupa com o desemprego, com a exclusão social
es do Estado na atividade econômica nacional. e muito menos com o fato de o País inteiro estar

Entra-se em tudo isso e exige-se depois - um hoje trabalhando para pagar juros, para sustentar o
dos principais fundamentos do plano, onde reside, capital especulativo. E V.Exa. é muito feliz quando
talvez, uma larga margem de manobra deste atual cita esses dados. Vou acrescentar apenas mais um,
Governo - a liquidação dos ativos públicos, de patri- nobre Deputado. No Orçamento deste ano, há uma
mônios importantíssimos produzidos pelo esforço previsão de serem gastos ~5 bilhões de reais com o
nacional, de importantíssimas empresas estatais de pagamento de juros das dívidas interna e externa, e
porte, como a PETROBRÁS, a Companhia Vale do essa previsão pula para 37 bilhões no ano que vem -
Rio Doce, o setor energético brasileiro, que estão isso antes desse aumento da taxa de juros que o
dando caixa agora aos Governos de Estado, princi- Governo promoveu para segurar aqui esse capital
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especula~ivo, sem contar os mais de 8 bilhões de dó~ fragilizar o movimento sindical, gerando um. ambien-
lares que sumiram das nossas reservas para poder te de medo ou terror entre os trabalhadores.
segurar essa paridade, que, na minha opinião, serve Os servidores públicos representam um alvo
apenas para a reeleição. Não serve para o País, por- muito especial, porque fazem parte também da mística
que não distribui renda. Estamos caminhando para o do Governo, tendo em vista as reformas administrativa
caos na nossa economia, caso isso não se reverta, e previdenciária, colocadas na primeira linha de priori-
caso não nos voltemos para o fortalecimento de nosso dade governamental. No entanto, o terrorismo procura
parque industrial, para o desenvolvimento da tecnolo- atingir o conjunto dos trabalhadores. As medidas já
gia, para o investimento em saúde e educação, para a adotadas ou em curso, somadas às que virão na refor-
emancipação política e econômica do nosso povo. ma dos direitos sociais, da organização sindical e das
Portanto, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento. relações de trabalho, ameaçam a própria sobrevivên-

O SR. INÁCIO ARRUDA - Agradeço a V.Exa., cia das organizações dos trabalhadores.
meu caro Deputado Vânio dos Santos, o aparte que Saliento ainda que o Presidente Fernando
ilustra de forma tão brilhante o pronunciamento que Henrique Cardoso editou, no período de 12de janei-
buscamos fazer, analisando, com humildade e sim- ro de 1995 a 30 de setembro de 1997, aproximada-
plicidade, esse modelo que parece o modelo da una- mente 1.594 medidas provisórias, incluindo, eviden-
nimidade, o modelo correto, o modelo que tiraria o temente, as reedições. Cada reedição é uma nova
País da situação de crise em que se encontrava. medida provisória; passa a ter novos efeitos e dá
V.Exa. contribui no sentido de mostrar que, ao con- continuidade a efeitos perversos anteriores.
trário, ele leva o País a uma crise muito maior. A cri- Vou citar algumas das medidas adotadas: Por-
se que estão preparando para o País talvez seja taria n2 865/95, do Ministério do Trabalho, que impe-
dez, quinze vezes maiór do que a crise que imagina- de a autuação, pelos fiscais do trabalho, de empre-
vam estar combatendo ou que disseram ao nosso gadores que descumpiirem deveres constantes em
povo que iriam combater. Portanto, meu caro Depu- acordos e convenções coletivas.
tado Vânio dos Santos, V.Exa. contribui honesta-
mente para que possamos mostrar essa realidade, É de se perguntar: para que servirão, então, os
pelo menos aqui, na tribuna da Câmara dos Deputa- fiscais do Ministério do Trabalho?
dos, nesta tarde aquecida, com os Parlamentares Outras medidas, Sr. Presidente: portaria que
participando das Comissões e, evidentemente, com autoriza que acordo ou convenção possam reduzir
seus trabalhos fecundos em seus gabinetes. direitos assegurados em lei; Medida Provisória n2

Mas, Sr. Presidente, Sras: e Srs. Deputados, 1.463, que institui a contribuição para os servidores
quero listar rapidamente alguns itens desses suces- inativos da Administração Pública federal; MP n2

sivos pacotes contra os trabalhadores, porque só 1.522, que altera a Lei nll 8.112, de 1990 - o famoso
agora é que se descobre que houve um pacote, Regime Jurídico Único -, autorizando a demissão de
quándo se bate firme no bolso do grande empresa-. servidores não estáveis, além de extinguir vários di-
riado nacional, que terá de pagar taxas de juro .altís- reitos dos servidores públicos.
simas se quiser manter sua empresa viva, que co- Já está tudo dentro do pacote, porque assim se
maçou a balançar um pouco mais com.a alta dos ju- faz o terrorismo.
ros, duplicados, elevados em 100%. Nossa taxa de São várias as medidas que já haviam sido ado-
juros foi transformada na mais alta do mundo! A se- tadas anteriormente, por meio de portarias, de medi-
gunda colocada apresenta percentuais bem mais das provisórias etc.
baixos. A diferença é abissal entre a segunda maior . Além de se extinguirem vários direitos dos ser-
taxa de juros e a do Brasil. _ vidores públicos, como a licença-prêmio, o direito à

Sr. Presidente, uma verdadeira metralhadora remuneração de servidor investido em cargo de dire-
giratória ativada no Palácio do Planalto, com reper- ção sindical, a percepção de remuneração por subs-
CU5SÕeS no Judiciário, vem atingindo as organizações tituição de servidor, o benefício da aposentadoria
dos trabalhadores, no sentido de minar a re.sistência com a remuneração da referência diretamente supe-
contra o avanço dos propósitos neoliberais. A ofensiva rior, os anuênios, que passam a ser qüinqüênios, ex-
vem na forma de decisões judiciais, medidas provisó- tinguem-se até os tíquetes refeição e alimentação,
rias, decretos, projetos de lei, 'portarias, instruções nor- entre outras medidas. É a chamada economia de pa-
mativas, entre outras, obedecendo à determinação de Iito praticada para a Administração Pública em nosso

País.



38448 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

Ouço com prazer o nobre Deputado Pedro Vala- são economistas renomados a serviço do Banco
dares, "s em seguida voltaremos, mostrando uma a Central, dos Ministérios da Fazenda e do Planeja-
uma essas medidas adotadas contra os trabalhadores mento. Estão sempre em quase todos Governos,
do serviço público e dosator privado em nosso País. mas o que se pode fazer? Todos eles são muito sá-

O Sr. Pedro Valadares - Deputado Inácio Ar- bios. Foram eles que anunciaram que o Estado tem
ruda, quero ressaltar que V.Exa. tem sido sempre de estar absolutamente fora de tudo e agora o con-
um homem lúcido nas suas posições, mostrando à clamam a uma intervenção drástica, retirando bilhõ-
sociedade brasileira a face oculta do Govemo Fer- es do bolso dos trabalhadores brasileiros para tapar
nando Henrique Cardoso, que, com esse ·pacotaço·, buracos e socorrer banqueiro falido. Isso é que é
com esse pacote da maldade, da irresponsabilidade, brincadeiral Esse é o Estado que eles querem?
só atingirá os pobres e a classe média. Se S.Exa. ti- Essa ~ a reforma do Estado que eles querem?
vesse feito um pacote para cobrar impostos de ban- Essa reforma deixa ao Estado única e exclusi-
qu~iros, com o intuito de aprovarmos aqui o imposto vamente a finalidade de socorrer banqueiro falido e
sobre grandes fortunas, a história seria outra. Mas a gerar recursos para pagar juros. Precisamos desmis-
imprensa sempre cobra de nós, da Oposição, uma tificar essa onda de gastos públicos, de que o Esta-
crítica construtiva ao Governo Federal, e V.Exa., do está gastando mais do que arrecada. Isso é uma
com muita lucidez, está mostrando a todos que te- fàlsidade, porque nunca o Brasil arrecadou tanto.
mos alternativas, qu~ <> P1.'". o pedoB, o PSB e o Mas o Governo cria dificuldades, porque quer dar
PDT, que fazem oposição ao Governo Federal nesta uma idéia de que os gastos públicos são inerentes
Casa, têm alternativas para esse projeto neoliberal. ao serviço público, aos funcionários. Não é verdade!
Parabéns a V.Exa. pelo discurso. O gasto público tem aumentado sucessivamente em

O SR. INÁCIO ARRUDA - Eu é que parabenizo função dos altos juros praticados no Brasil. Esse é o
V.Exa. por me fazer um aparte dessa envergadu~a, verdadeiro fator de aumento da dívida pública brasi-
demonstrando, como o nobre Deputado bem disse, leira; não são os gastos públicos que têm criado pro-
a lucidez dos partidos de oposição ao firmarem um blemas ao nosso País, pois há três anos estamos
posicionamento crítico, ao não terem receio, ao não num arrocho salarial. Onde estão os gastos?! O ser-
caírem na unanimidade que se estabeleceu em nos- viço de saúde e educação estão sucateados, a pes-
so País. quisa científica e a produção tecnológica estão para-

Como disse o ilustre compositor, cantor e escri- Iisadas em nosso País. Onde o Governo está gas-
tor brasileiro Chico Buarque de Holanda, há poucos tando esse dinheiro?
dias, em entrevista na televisão, parece que esta- Meu caro Deputado José Maurício, o dinheiro
mos vivendo os anos 70, quando do milagre econô- está sendo gasto no Rio de Janeiro? Minha cara De-
mico que deú origem a uma frase espetacular: Bra- putada Alzira Ewerton, é no Amazonas que estão
sil, ame-o ou deixe-o. gastando esse volume de dinheiro? A máquina públi-

Hoje estamos vivendo o mesmo milagre, do ca está fazendo esses enormes gastos, assim?
ponto de vista econômico, ditado pelas agências in- É preciso desmistificar essa inverdade patroci-
temacionais, e uma pretensa unanimidade sugere nada por economistas de além-mar que querem en-
que não pode haver Oposição, porque a Oposição é sinar o bê-á-bá e o feijão-com-arroz da economia
contra o Brasil. Ora essa! Por se oporem, por firma- aos imortais brasileiros. É preciso que esses ho-
rem uma postura crítica e conseqüente, por reafir- mens façam um exame de consciência para poder-
marem um posicionamento de que os fundamentos mos trilhar novos rumos.
do plano econômico levam o País a uma situação de Voltando às medidas - até porque o tempo está-
crise - e crises sucessivas - não se pode querer ca- se exaurindo -, cito a Medida Provisória nl! 1.523, mais
lar os partidos de esquerda. Busquemos cumprir, as- uma contra os trabalhadores. O que pretende? Busca
sim, a nossa obrigação. Esta é a Oposição construtiva, não esperar pela reforma previdenéiária. Determina
a que não aceita rolo compressor, não só em votações mudanças nas regras da PrevidÊ'l1cia, com a não-eon-
no Congresso, mas também em programas econômi- tagem do tempo de serviço realizado no campo, sem
cos estabelecidos pelo Governo, programas que sacri- contribuição, para efeito de carência para obtenção de
ficam os trabalhadores. E mais uma vez podemos di- direitos e de aposentadoria; Ministros e Juízes Classis-
zer que temos de ter o máximo de humildade. tas temporários passam a se aposentar com as regras

Todos es'ses homens são funcionários do Ban- referentes ao sistema anterior à investidura; extingue
co Mundial, estudaram em Chicago, em Harvard, aposentadorias especiais dos jornalistas, aeronautas e
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jogadores de Meb<?l(além disso, determina a revi- mente uma economia que, além de não conseguir
são dos Critérios de concessão dos benefícios que manter os padrões trabalhistas conquistados, faz re-
dependam de perícia médica). trocederem e agravarém-se as condições de empre-

Também a Medida Provisória n2 1.524 determi- go e salário de muitos? E isso não ocorre em um
na a extinção de 100 mil cargos públicos. E essa ex- momento de crise ou declínio, mas na sua melhor
tinção de cargos que já estavam vagos - o que não hora de estabilidade e crescimento, 'quando nunca
proporcionaria economia - significa que o Estado foram tão altos os benefícios e lucros de executivos,
não irá contratar pessoal algum para atender às ne- acionistas, detentores do capital.
cessidades básicas. Essa é a razão dessa medida Este pensamento, colhido no jornal Folha de S.
orovisória. Paulo de 23 de agosto, poderia ser pronunciado por

Mais uma: a Medida Provisória n2 1.527 institui o qualquer liderança oposicionista à ordem neoliberal, no
Programa de Demissão Voluntária e pretende demitir mundo ou no Brasil de hoje, mas pertence (pasmem!)
35 mil servidores públicos federais. Já chegou a quase ao homem que um dia, na intimidade abortada por
20 mil só no serviço público federal, e a ela se somou uma indiscreta antena parabólica, sentenciou não ter
'uma série de programas estaduais e municipais. escrúpulos em ocultar a verdade quando esta pudesse

A Medida Provisória n2 1.588 trata da desinde- causar prejuízos a determinados interesses.
xação da economia, acabando com a política salarial Hoje, mantida como princípio a contundente re-
e restringindo as negociações coletivas. vela,ção, o ex-ministro Rubens Ricúpero, atual Se-

O Decreto n2 2.027 proíbe a acumulação de pro- cretário-Geral da UNCTAD, não precisa ter escrúpu-
ventos de aposentadoria com remuneração de cargo los ao revelar uma realidade tão. evidente que o
público efetivo, obrigando o servidor público, eMI, apo- Vice-Presidente da Volkswagen do. J3rasil, Miguel
sentado ou o militar da reserva, a optar pela remunera- Jorge, chega a relacioná-Ia a ·uma elitê 'que ainda
ção exclusiva do cargo que ocupa. A proibição de apo- não entendeu serem eles quem mais 'perderão se
sentado assumir cargo ou emprego atinge também as mantida essa injustiça social que, muitas vezes, che-
estatais e sociedades de economia mista.gaa ser quase criminosa".

O Decreto n2 2.028 unifica em conta própria do Mas quase, senhores, é apenas mais um deta-
Tesouro todas as despesas com pessoal, e o Decre- lhe, quando estamos convictos de que, apesar de
to n2 2.029 restringe a participação de servidores em um crescimento de sete vezes nos últimos 50 anos,
congressos, treinamentos e conferências. Nem se a riqueza mundial não impediu que triplicasse, em
reciclar mais no serviço público o brasileiro pode! O números absolutos a quantidade de pobres num pla-
Decreto n2 2.030 proíbe a realização de horas extras neta que, em 1947, possuía 2,3 bilhões de habitan-
no serviço público, com exceção dos hospitais públi- tes, dos quais 400 milhões (ou 17,496%) eram po-
cos federais, e o Decreto n2 2.031 restringe a reali- bres. Em 1997, quando a Terra passou a ser povoa-
zação de licitações e contratos visando à contrata- da por 5,7 bilhões, o contingente dos pobres saltou
ção de pessoal para os serviços de vigilância, Iimpe- para 1,3 bilhão (ou 22,8%), que vivem com menos
za e conservação. de um dólar por dia.

E temos uma série de outros decretos. Depois, Neste universo da miséria absoluta, 1 bilhão
as portarias, além das evidentemente conhecidas e estão desempregados, 840 milhões estão subnutri-
famosas, como a Proposta de Emenda à Constitui- dos, 1 bilhão são analfabetos, mais de um bilhão
ção n2 173, que está para ser votada hoje. Um dos não têm acesso à água potável... E assim por diante,
destaques para votação em separado quebra a esta- de acordo com o insuspeito Programa das Nações
bilidade dos servidores públicos do País, com um Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que revela
único e exclusivo objetivo: demissão em massa de ainda: no ex-campo socialista havia 4 milhões de po-
milhares e milhares de servidores públicos. bres em 1987; dez anos depois, são 120 milhões de

Esse plano, modelito, oferecido pelas agências pobres.
internacionais, é um grande gerador de desemprego Com o advento do padrão neoliberal, com as
em massa em nosso País. privatizações e a onipresença do mercado contra o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agoni- bem-estar social e contra a intervenção do Estado
za o século em meio ao agravament de seus dois na economia e na sociedade, a vida vem-se deterio-
maiores problemas; o desemprego e a desigualda- rando visível e crescentemente. Seria essa uma fa-
de. O que se vê por toda parte parece estranhamen- talidade definida pela decantada globalização? Com
te com a profecia marxista. Como justificar moral- certeza não é essa a resposta para o economista
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norte-americano Jo.hn Kennetb G~lbraith, que afir- população n()' processo político pode barrar a crimi-
ma: "Globalização não é um conceito sério. Nós, nosa orientação econômica ilTlpOl;>ta pelo Governo e
americanos, o inventamos para dissimular nossa po- o saque promovido pelos banqueiros contra o povo.
lítica de entrada econômica nos outros páíses·. Está Desde outubro, a crise das principais bolsas de
~í a explicação para o blefe em que o Brasil foi enre- valores do mundo, de Hong Kong a Nova Iorque, de-
dado por vigaristas e trapalhões que não souberam monstrou que o modelo brasileiro de estabilização
sequer escolher o momento certo para enfiar o País está inteiramente submetido ao gênero de desastre
nesta enrascada. que levou a economia mexicana à quebradeira em

Para Peter Nunnenkamp, o diretor do departa- dezembro de 1994. Diversos fatos reafirmaram que
.mento de estudos sobre desenvolvimento econômi- o real nasceu fracassado e que essa moeda não é
co do Instituto Kiel para a Economia Mundial, da Ale- igual ao dólar, mas atrelada e submetida a ele; é
manha, o Brasil tem sido um dos principals perdedo- uma moeda frágil mantida por um câmbio de ficção e
res no processo de globalização, já conceituado por por uma política suicida de juros elevados, que visa
Galbraith. Essa opinião sobre o Brasil, formulada unicamente bem remunerar os especuladores inter-
bem antes das crises. especulativas internacionais nos e externos.
de julho e outubro: considera que, até a ad~o do O fndice da Bolsa de Valores de São P~ulo
Plano Rea~ o Brasd. per~eu a ch~~ce de aprov~itar o (BOVESPA) despencou 31,7% em um mês, supe-
pr~esso e glob~lI.z~çao para In egrar-se mais e~- rando a queda de Hong Kong, onde apareceram os
tr~lta~1ente na dIVIsa? d~ trabalho da eco~omla primeiros sinais da crise~ Um total de 9,4 bilhões de
mundial, o que po.dena ajudar na recupera~c:o do dólares: em reservas internacionais desapareceram
seu atraso econômico (Folha de S. ~~ulo, edlçao d~ do País em curto espaço de tempo (de 28 a 30 de
~5 de novembro de :997). ~ssa"~nalls:é o conteu- outubro). Para o governo, foi uma solução destinada
~ de um dos capítu os do IV~O._ n~erçao. na Econo- a evitar uma '"imediata alta dos preços·, o que elimi-

mia GI~bal - Ur:na Reapr:Claçao, publicado pe!a naria desde logo a única vantagem de FHC na dis-

t
FUndaçao (de ongem alema) Konrad Adenauer Stlf- puta eleitoral de 1998.
ung.

Mas é o economista Paulo Nogueira Batista Jú- A I?gica do Pla,no Real,' com a moeda ancora-
nior que afílT!'''a: "Tanto aqui como em outros países da a? dolar e g,?rantlda por Imensas rese~as espe-
a chamada globahLàçao é usada~mo&Qrtina de fu- culatlvas que nao nos pe~en~em, é vulnera~el. Des-
maça para esconder a responsabilidade dos gover- se mod~, salvar o Real I~pllca elevar os Juros -. o
nos pelos problemas. Quem sofre com a instabilída- verdadeiro pacote -, ~ue Ja esta~am entre os malo-
de são os países que adotaram políticas temerárias res do mundo, para. nao desvalo~zar o real frente ao
de dependência de recursos externos, como o Bra- dólar, ~nerando o slstem~ produtiVO e aume~tan~o a
sil" (ISTOÉ, 19 de novembro de 1997). r~ces~o. Resultado: mais aesemprego, mais mlsé-

, na mais fome.
Tambem segundo o estudo "Abertura comer- '

cial: criando ou exportando empregos", dos econo- A nova taxa de juros implicará gastos de mais
mistas Maurício Mesquita Moreira e Sheila Najberg, US$ 35 bilhões anuais apenas com a rolagem da dí-
ambos do BNDES, a economia brasileira poderia ter vida interna, furtando recursos preciosos ao desen-
crescido mais se o Governo não tivesse realizado a volvimento do País. O p~cote de medidas lançado
abertura comercial no período de 1990 a 1995. Di- acessoriamente também trará severas implicações,
zem os economistas que "sem o impacto dessa a exemplo do confisco embutido no aumento do des-
abertura, o setor agropecuário teria crescido 5,6% e conto do imposto de renda. Se os aumentos salariais
não 3,6%, e a indústria de transformação teria evo- são proibidos há mais de três anos, as reduções e o
luído 3,6% e não se retraído 1%". arrocho são plenamente admitidos.

No Brasil, essa ordem neoliberal (ou a "globali- Mas isso não impede o crescimento continuo
zação inventada" de Galbraith) já apresenta um sal- do déficit brasileiro, que, de quase zero em 1993,
do negativo de mais de três dezenas de milhões de .passou a US$ 2 bilhões em 1994, quando FHC era
miseráveis, exército que cresce à proporção de 47 Ministro da Fazenda. Quando tomou posse na Presi-
novos pobres por minuto (ou 2.820 por hora). É visí- dência da República, em 1995, o déficit passou a ser
vel o agravamento das dificuldades do País. As cri- de US$ 18 bilhões. Em 1996 foi de US$ 25 bilhões e
ses, cada vez mais freqüentes c mais graves, demons- atinge os US$ 33,3 bilhões em 1997 (4,3% do PIB),
tram que somente a união e a intervenção direta da somando, projetado déficit semelhante para 1998,
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um total de no mínimo US$ 110 bilhões nos quatro videnciária, para surrupiar direitos adquiridos, como
anos do Governo Fernando Henrique. a aposentadoria por tempo de serviço, impondo a

E esse rombo não é o único. As fantásticas aposentadoria por idade, abrindo caminho para a
perdas nas reservas internacionais mostram um Go- previdência privada. Além disso, novos cortes no Or-
vemo em apuros diante de uma queda que as con- çamento Geral da União (OGU) foram anunciados,
duziu a um dos mais baixos patamares desde o ano contribuindo para o sucateamemo progressivo de
passado: de US$ 63 bilhões em agosto de 1997 serviços públicos essenciais, como é o caso da Saú-
para pouco mais de US$ 52 bilhões hoje. de e da Educação, entre outros setores.

Difícil é saber quem ganhou no Brasil com O que pretende o Governo, confiscando dinhei-
esse plano de estabilização, como afirmam os go- ro diretamente do bolso dos assalariados para remu-
vernistas. Houve uma redução no ritmo de cresci- nerar um punhado de mecenas e seus cassinos, que
mento que o economista Paulo Nogueira Batista Jú- considera em prejuízo? Eleva o imposto de renda
nior aproxima conceitualmente de "um grande risco dos únicos que são tributados pela Receita Federal
de recessão". As vendas caíram vertiginosamente, no País, os assalariados, que amargarão umaumen-
atingindo o auge, juntamente com as falências de to superior a 10% no absurdo imposto retido na fon-
empresas e a inadimplência dos consumidores, nes- te, além da redução dos descontos de seus gàstos
te segundo semestre de 1997, coincidindo também com saúde e educação (a lei que vale é: rico não
com o crescimento do desemprego. Agora, nem ele- paga imposto, e. qualquer funcionário· da Receita
trodomésticos ou iogurtes... sabe disso).

Este Governo, que prega e pratica a total sub- . Os idosos são espezinhados com a suspensão,
missão do Brasil ap capital especulativo internacio- por três meses, dos ridículos proventos que auferem.
nal, agrava·os problemas para pretensamente solu- . Os trabalhadores que fariam jus à aposentadoria pro-
cionar tais crises, transferindo recursos do contri- porciónal são trapaceados com a suspensão do paga-
buinte e das áreas sociais para alimentar o apetite mento da indenização de 40% do saldo do FGTS. A
insaciável de um punhado de financistas. "aposentadoria por invalidez esbarra na quase impossi-

É o caso da Contribuição Provisória sobre Mo- bilidade de acesso a urna perícia médica.
vimentação Financeira (CPMF), criada para recolher O funcionãlismo atinge os quatro anos sem au-
recursos para a Saúde, hoje um imposto que trans- mento salarial, guilhotinado em seus direitos. O ter-
fere dinheiro dos cidadãos para obolso·dos agiotas ror abate os 33 mil servidores que serão demitidos e
profissionais. todos os que vêem seus proventos declinando a ní-

Éo caso do Fundo de Estabilização Fiscal veia de miséria. A qualidade do serviço público per-
(FEF), outro instrumento oficial de transferência de de qualquer perspectiva com a extinção de mais 70
recursos da sociedade para ociosos e vigaristas mil cargos vagos. As horas extras são transforma-
apadrinhados pelo Presidente. . ' das em letra morta, pois não mais serão pagas. O

É o caso do programa de salvação dos ban- afiado corte nos direitos dos idosos provém da mes-
queiros falidos, o PROEB. ma lâmina neoliberal que prioriza a área social, gol-

É o caso dos gastos com juros, que repre- peândo a aposentadoria por idade. A educação e o
sentam 4,4 vezes o valor reservado para investimen- futuro do Brasil são comprometidos em sua coluna
tos nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, mestra com a redução de 12,5% das verbas de bol-
comprometendo crescentemente a capacidade de sas de estudo e pesquisa.
investimentos do· Estado (Relatório da Comissão Enquanto isso, o Governo continua,promoven-
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza- do e festejando a liquidação de empresas estatais
ção da Câmara dos Deputados na "Análise das fi- estratégicas a preço vil. Pretensioso e arrogante, ad-
nanças públicas federais e da proposta orçamentária voga uma "união nacional" em tomo de sua política
para 1998"). privatista e entreguista e da candidatura de FH à

É o caso também do recente pacote de medi- reeleição.
das econômicas que decorreu da recente crise espe- Mas essa união deve dar-se noutro rumo, sim:
culativa mundial. de uma reestruturação produtiva, industrial e agríco-

O outro bloco de exigências, com o fito de eli- la, que abra caminho ao desenvolvimento; de uma
minar direitos dos trabalhadores, é o da votação no reforma agrária que conceda terra e investimentos
Congresso das reformas administrativa - para demitir para quem trabalha; da valorização dos salários; de
servidores e extinguir o rE~gime jurídico único - e pre- investimentos massivos em saúde e educação; de
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uma política de incentivo à produção e à geração de Vitória! Sr. Pr~sidente, Sras. e Srs. Parlamen-
empregos; da redução da jornada de trabalho e da tares, esse deveria ser um brado mais respeitado
melhora do nível de vida dos trabalhadores; de um aqui dentro desta Casa.
sistema tributário progressivo, no qual os impostos e Vitória! - para festejar o fim da miséria e o ali-
contribuições sociais cobrados incidam precípua- nhamento do Brasil aos países do Primeiro Mundo
mente sobre os setores de maior renda e riqueza, as no campo social;
grandes fortunas. Vitória! - quando o Brasil caminhar com seus

o Bra$U pracisa resgatar sua soberania e apro- próprios pés, sem lançar mão de recursos externos
fundar a democracia, com uma orientação política e para pagar os estratosféricos juros das dívidas inter-
econômica voltada para os interesses do povo. na e externa, aumentados assustadoramente por

Precisamos, sim, de uma união nacional contra este Governo;
o Governo neoliberal de Fernando Henrique. Vitória! - quando todas as crianças estiverem

E' t h d' nas escolas e não a esmolar nas ruas, quando nboo
o que en o a Izer. h' If b' d rt I'd. , ouver mais ana a etlsmo, esemprego, mo a I a-

Durante ? dlsc~~o d~ Sr. InáCIO Arru- de por desnutrição e doenças erradicáveis. por vaci-
da, o Sr. Jose Mauflclo, 1 suplente de se- nação"
cretário deixa a cadeira.da r:residência, que Vitória! _quando todo brasileiro tiver seus direi-
é ocupada pela S~ Alzlra Ewerton, § 2fldo, . _
ri , 18 d R' ~ I t tos respeitados e for realmente de um cldadao.

a Igo o eglmenLo n ema E' - d d ' 't' .
A SRA PRESIDENTE (AI i É rt n) _E _ _ssas, Sim, ~erao as ~er a eiras VI onas que

, • z ra we? s~o deverao ser festejadas aqUi dentro do Congresso
tada_a lista de ora~ores do ~rande Expedlent~ ~ ~I~- Nacional. Não a degola dos servidores públicos, po-
da nao have~do numero regimental para dar mlCIO a bres bodes expiatórios de Fernando "entreguista"
Ordem do Dia, conc,edo a palavra, ~ela ~rdem, a? Cardoso e seus asseclas.
nobre Deputado Jose Maunclo, que dlspora de 5 ml- É t h S P 'd t
nutos na tribuna. . nes as oras, r. ,resl en e, que me enve~-

. , , gonho de ser Deputado. E nestas horas, Sr. Presl-
,O SR. J~SE ,MAURICIO (Bloco(PDT-RJ. Pro- dente e companheiros de luta, que me envergonho

nuncla o segUinte discurso.) - S~. PreSidente, Sra~. ,e de ter que, conviver com esse tipo de Parlamentares
Srs., ~eputados, o ~ue, pre~encl~mos ~este P,lenano que se vendem ao Governq virando as costas à po-
na ~Itlma quarta-feira a ~olte fOI? r:na1or achmcalhe pulação mais humilde e aos assalariados. Esses, Sr.
pratlca.d,o contra o~ servIdores p~bh,c?s - esses po- Presidente, não perdem por esperar: é nas urnas
bres COitados, el~ltos b?des explatono~ para ,todos das eleições do próximo ano que o funcionalismo
o~ males do BraSIl. A dita r~forma admln~stratlva só público responderá à altura a tanta insensibilidade, a
fOI apro~ad_a por est~ Casa a custa de,m~ltas b~nes- tanta hipocrisia, a tanta falta de caráter, covardia e
~es: 1 bl!hao de ~eals, confor~e denunCia da Jorn~- oportunismo dos que se enfeitiçaram pelo canto neo-
h~ta Soma Carneiro, em matena do Jornal do BraSil liberal do Governo Fernando "entreguista" Cardoso
da última quinta-feira, dia 20, que peço seja transcri- para acabar de vez com o servidor público e privati-
ta nos Anais. zar também esse setor.

Envergonho-me pelos 351 Parlamentares, 43 a Mas FHC não ficou satisfeito com o folgado re-
mais do que o necessário, que se venderam em tro- sultado da aprovação da reforma administrativa.
ca da aprovação dessa malsinada reforma, rasgan- Chiou. Queria unanimidade na sua escalada sado-
do a Constituição e os direitos adquiridos por uma masoquista. "Quem votou contra a reforma adminis-
categoria de trabalhadores que, mal remunerada, trativa pagará caro", ameaçou o Presidente do alto
maltratada e espezinhada de todas as formas, vem de suas aposentadorias, de suas mordomias, de
servindo ao País ao long9 de sua História. seus palácios e de sua boa vida.

Vitória!!! vibraram o Presidente Fernando "en- Caro pagará ele, o Presidente, quando forem
treguista" Cardoso e seus áulicos, dentro e fora do abertas as urnas das próximas eleições. Aí, tenho
Congresso Nacional, eufóricos com a aprovação do certeza, realme.lte saberá o que é pagar caro por
que chamam de reforma administrativa, mas que na querer destruir um povo e uma Nação. O eleitor, Sr.
verdade é apenas demissão de servidores públicos, Presidente, distinguirá muito bem os Parlamentares
pura e simplesmente, para privatizar também esse que se vendem aqui dentro do Congresso Nacional,
setor. É isso que festejam como vitória? É por isso e, tenho certeza, saberá separar o joio do trigo; não
tanta euforia? nos confundirá.
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Nós, O pequeno grupo da Oposição, tudo fize- As bolsas de valores foram para o espaço na
mos para barrar a aprovação desse monstrengo. Ásia, ek) outro lado do mundo, aumentando nossa
Mas fomos voto vencido até no Supremo Tribunal dependência externa? O culpado é o servidor público.
Federal, onde o Ministro Octávio Gallotti, relator do As tarifas públicas aumentam todo mês? O cul-
mandado de segurança por nós impetrado contra a pado é o servidor público.
reforma administrativa, considerou "irrelevante" nos- O feijão queimou, faltou arroz, farinha e gás? O
so pedido e indeferiu a liminar. culpado é o servidor público!

Somas cerceados por todos os lados, Sr. Pre- Enfim, o funcionalismo público é o bode expia-
sidente: pelo Governo, pelo STF e até pelos nossos tório da incompetência, do entreguismo e da política
ilustres colegas Parlamentares, tpdos unidos contra neoliberal deste Governo. Fica mais fácil bater numa
uma categoria indefesa, o funcionalismo público. Es- categoria fraca, amesquinhada, amedrontada, em
tou envergonhado, Sr. Presidente, de ser Parlamen- vias de perder o emprego e cair na mendicância.
tar numa hora destas. Se o servidor público é o culpado por tudo, en-

O bode expiatório, o culpado de tudo que acon- tão não há outra saída: precisamos acabar de vez
tece de ruim no Brasil não é o servidor público? En- com todos eles. Tirar o que ainda lhes resta de dig-
tão, pau nele! nidade - o emprego - mesmo dos concursados e

com estabilidade. Não é isto que querem os 358 De-O Governo gasta mais do que arrecada? O cul-
pado é o servidor público. O castigo é o congela- putados e o Governo Federal? Não foi isso que de-
mento de salário há três anos _ e nem pensar em savergonhadamente aprovaram na última quarta-fei-
reajuste em 1998! Que se virem,' que tomem sopa ra, e ainda festejaram?
de pedras; assim farão regime forçado e _ quem E justamente isso que o Governo Fernandc
sabe? - morrerão mais cedo. "entreguista

N

Cardoso e seus vassalos aqui no Con
gresso Nacional estão fazendo com a inestimável

Fernando Henrique e seu Plano Real estão cain- ajuda da hiena Bresser Pereira, que de tanto rir da
do nas pesquisas? O culpado é o servidor públicq.. . desgraça alheia ainda pode morrer de infarto.

A saúde pública está um caos? O culpado é o .. Tudo pela privatização! Eles, os entreguistas,
servidor público. começaram aprovando a reforma administrativa, um

Centenas de bebês e pacientes morrem de in- dos maiores monstrengos de que tenho notícia. A re-
fecção !lospitalar pOr falta de limpeza adequada dos forina acaba com os servidores públicos para que o
hospitais? O culpado é o servidor público. Governo privatize também o setor público, grande

parte já terceirizada, nas niáos dos amigos do póder.Milhões de crianças continuam fora das esco-
las? O culpado é o servidor público! O lema deste Governo é um só: entregar o País e o

povo brasileiro à tutela dos estrangeiros. O futuro,
Milhares de menores são obrigados ao traba- vislumbra o Presidente em sua bola de cristal, a

lho escravo desde muito cedo? O culpado é o servi- Deus pertence...
dor público! Depois virá a reforma previdenciária, a derra-

Outros milhões estão abandonados pelas ruas, deira pá de cal no túmulo dos aposentados e pensio-
drogando-se para matar a fome, o frio e a falta de nistas, também em vias de aprovação pelos mesmos
afeto? O culpado é o servidor público! 351 Parlamentares amestrados pelo Palácio do Pla-

Os aposentados e pensionistas querem reajuste nalto, e sabe-se lá à custa de quantos bilhões.
de seus proventos? O culpado é o servidor público. A intenção, também nesse caso, é entregar a
Aliás, para que reajustar proventos dos velhinhos e ve- Previdência Social à iniciativa privada. Tanto assim
Ihinhas? Já não estão mesmo com o pé na cova? que os fictícios rombos na Previdência insistente-

Os banqueiros estão quebrando? A culpa é do mente anunciados pelo Governo não passam de
servidor público! Vamos ajudar os coitadinhos dos conversa fiada. Não existe rombo algum. Estão sen-
banqueiros. O servidor público que se dane! do forjados como justificativa dos sadomasoquistas

para acabar de vez com os inativos, que, junto aos
O·déficit da balança comercial estourou? O cu1- servidores da ativa, não têm voz nem vez, tampouco

pado é o servidor público! poder de pressão como os poderosos banqueiros, o
Pagamos juros e~tratosféricos ao capital inter- capital especulativo, os Benjamin Steimbruch da

nacional pelas dívidas interna e externa? O culpado vida que compram a preço de banana nosso valioso
é o servidor público! patrimônio entregue de mão beijada por Fernando
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"entreguista" Cardoso para abater os juros das dívi- providência não haveria necessidad~ de reforma al-
das interna e externa, que em seu Governo aumen- guma da Previdência Social, mesmo porque isso
taram assustadoramente. que está aqui no Congresso Nacional não é uma re-

E viva o estelionato! Se a Previdência Social forma, é uma deformação. A reforma, se séria, deve-
está precisando de dinheiro para saldar seus com- ria começar por aí, pela fiscalização dos próprios re-
promissos, por que não cobra os bilhões sonegados cursos que deveriam entrar nos cofres do INSS e
pelos poderosos, pelos banqueiros, pelas empresas saem pelo ralo da falta de fiscalização, da falta de
de todo os ramos, empreiteiras, clubes de futebol e cobrança dos sonegadores e das facilidades para to-
outros bilionários estelionatários que recolhem de dos os estelionatários do dinheiro alheio.
seus empregados mas não repassam as contribuiçõ- Por trás de tudo, o FMI. Depois dessa vergo-
es? Nessa lista negra estão também Prefeituras, Go- nha toda, vai ser moleza para o Governo aprovar
vemos estaduais e outros órgãos federais, estaduais na íntegra o "pacotaço" fiscal baixado há duas s.::-
e municipais. Ou seja, o próprio Governo lidera a Iis- manas para acabar com a classe média (porque a
ta de sonegadores, porque há muitos e muitos anos pobre não existe mais), arrecadar os pretendidos
vem maquiando sua contabilidade e deixando de re- 20 bilhões de reais e dar satisfações ao Fundo
passar as contribuições recebidas dos trabalhadores Monetário Internacional, que vem rondando Brasí-
para pagamento dos benefícios. Usa esse dinheiro - lia de olho gordo no arrocho prometido por esse
na casa dos trilhões - para ai?ater -9s juros de suas dí- Governo entreguista. Para assinar outros famige-
vidas, e depois joga a culpa nos servidores públicos e rados acordos com o FMI, o Brasil está a um pas-
nos pobres aposentados. Isso é fraude, é estelionato, so, conforme revelações de um de seus vassalos,
é apropriação indébita, é crime contra a população. É o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, que declarou
crime de responsabilidade, de lesa-pátria! ver "com tranqüilidade" a operação. Claro! O Brasil

Quem deve ser punido com os rigores da lei nem precisa ir ao FMI, porque o FMI já está aqui.
são os responsáveis por toda essa roubalheira, não O FMI travestido de ·capital estrangeiro, de espe-
os pobres e indefesos servidores públicos e aposen- culadores que levam o Brasil aos poucos nas privati-
tados. E é disto que tratarei. zações-doações. Para que precisamos de FMI?

Por intermédio desta Casa estou encaminhan- Basta de sonegação! Tenho em mãos um ma-
do requerimento de informações aos Ministérios da nifesto à população publicado em todos os jornais
Previdência Social e Fazenda para saber os nomes pelas federações, 'issociações e sindicatos de fis-
dos sonegadores e a quanto monta a sonegação, cais, comprovando com números, não com ficção,
discriminadamente. Não é de hoje que o Ministério que "para cada unidade monetária arrecadada uma
da Previdência vem fazendo caridade com o dinheiro é sonegada". Moral da história: o Brasil não precisa
alheio. Com odevido aval do Palácio do Planalto, de "pacote fiscal" algum para arrecadar mais; basta
vem acobertando tais sonegadores - afinal, são os dar um "choque nos sonegadores, não na popula-
poderosos, próximos ao poder de plantão -, vem ção", recomendam os fiscais, profissionais mais que
adiando e parcelando esses débitos a perder de vis- gabaritados para saber do que falam, cujo manifesto
ta. Tão a perder de vista que as suadas contribuiçõ- da maior importância passo a ler e peço transcrição
es dos trabalhadores não entram nos cofres da Pre- integral nos Anais ,~a Casa.

vidência; ficam com os poderosos patrões. Aí come- Da mesma forma, Sr. Presidente, encaminharei
çam a aparecer os "fajutados" rombos; a receita fica o citado manifesto, por intermédio desta Casa, ao
menor que a despesa. Pudera! Não é para menos. Ministro da Fazenda, exigindo esclarecimentos ur-
O dinheiro fica lá, nos cofres-fortes dos poderosos gentes.
ou em cofres mais longínquos, em paraísos fiscais.

Se a estelionatária Georgina e sua gangue for- Não é possível calar nem ficar de braços cru-
mada por maus advogados, juízes e procuradores zados tendo ciência de um desvio fi,scal de tal mon-
roubaram mais de 600 milhões do INSS, há falhas ta. Se o Governo não quer fazer nada pela popula-
na fiscalização. Alguém está facilitando essa rouba- ção, façamos nós, aqui nesta Casa.
Iheira, que deve ser muito, mas muito maior que os O Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
600 milhões descobertos até agora. dos, não precisa de choque, de mais arrocho e de

Por que o Sr. Ministro Reinhold Stephanes não reforma alguma. Se alguém precisa ser reformado, e
reforça a fiscalização e recupera os bilhões rouba- já, imediatamente, é esse Governo entreguista, imo-
dos dos aposentados e pensionistas? Só com essa ral, insensível, despreparado e cruel. Quem precisa



Sonia Carneiro
Brasília - O esforço pela aprovação da reforma

administrativa levou ontem a Câmara dos Deputados
a transformar-se novamente em verdadeiro balcão
de negócios, que envolveu mais de R$1 bilhão. As
conversas foram centralizadas nos gabinetes dos lí
deres do Governo na Câmara e no Congresso, e na
liderança do PPB, que abrigou o novo Presidente do
partido, Paulo Maluf, e o Ministro da Articulação Polí
tica, Luís Carlos Santos.

A primeira rebelião contornada foi a da bancada
do PFL do Paraná. Seus oito deputados exigiram, e fo
ram atendidos, que o Governo Federal, assinasse o
pedido de urgência para a aprovação de R$900 milhõ
es, referentes a investimentos em projetos do Governo
Jaime Lemer, nas áreas de agricultura, saneamento e
educação, que há 500 dias estava engavetado na C0
missão de Assuntos Econômicos do Senado.

Hoje, o pedido será aprovado e enviado direta
mente ao plenário do Senado. O Líder do Governo
no Congresso, José Roberto Arruda (PSDB - DF),
atendeu à reivindicação, depois de conversa com o
Ministro Luís Carlos Santos, e assinou a urgência,
após o compromisso dos deputados de votarem a
favor da reforma administrativa. "Agora, vamos cola-

NÃO NA POPULAçÃO

Lembramos que o então Senador Fernando
H~nrique Cardoso, em seu relatório da CPI da Sone
gação Fiscal, apontava que, em nosso País, para
cada unidade monetária arrecadada, uma é sonega
da. Logo, existem bilhões de reais que poderiam
chegar aos cofres públicos, não por meio de paco
tes, mas sim de uma arrecadação e uma fiscalização
eficientes. Somente em créditos a receber, órgãos
como o Ministério da Fazenda, o INSS, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal poderiam arre
cadar R$180 bi, nove vezes o prometido pelas medi
das, sem a necessidade de recessão.

As entidades que representam os trabalhado
res do fisco entendem que a crise financeira do Es
tado brasileiro resolve-se com o combate incisivo à
sonegação e aos privilégios fiscais, com a moraliza
ção da ação fiscal dos governos e com a execução
das dívidas ativas da União, Estados e municípios e
d~i Previdência Social.

A queda das bolsas revelou de forma mais cla
ra a fragilidade das atuais políticas cambial e econô
mica. O Governo, entretanto, privilegia o capital es
peculativo, na esperança de que cheguem até nós
os investimentos estrangeiros. Sem o equilíbrio das
contas públicas, fica faltando a credibilidade tão recla
mada pelos investidores internacionais. A saída encon
trada tem sido sempre a mais cômoda: cortar gastos
no serviço público e jogar tributos sobre a sociedade, a
exemplo do que vinha ocorrendo com as reformas ad
ministrativas e da p'revidência. No caso específico do
funcionalismo, o Governo acena, entre outros, com o
congelamento dos salários em 98, a demissão de cer
ca de 33 mil servidores não-estáveis, a limitação de
1/3 na ocupação dos cargos vagos por aposentadoria,
a revisão do critério de concessão de aposentadoria
proporcional e fixação de teto de R$24,OO per capita
para planos de saúde de servidores.

A recessão, o aumento do desemprego, a que
bra ae empresas e o aumento da vulnerabilidade do
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ser reformado é o Sr. Fernando ·entreguista" Cardo- País ao capital externo virão na esteira deste pacote
so e sua co~a, tanto lá fora, no Governo, como aqui e, por fim, os resultados no equilíbrio das contas pú-
dentro desta Casa, no Congresso Nacional. blicas serão pífios. Com os juros subindo às alturas,

Estou envergonhado e enojado, meus compa- o governo ficará refém de seu próprio remédio, pois
nheiros de luta, pelo que aconteceu na noite desta verá a dívida interna crescer cerca de R$30 bi ao
quarta-feira, 19 de novembro, e pelo que certamente ano.
presenciarei nas próximas votações. Contornar o problema da falta de -recursos do

Mesmo assim continuarei lutando esta luta quase Estado deve ser responsabilidade dos governos, que
inglória, pelo bem do meu povo e do meu País. preferem despejar impostos em cima dos assalaria-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA- dos e cortar os investimentos na máquina arrecada-
DOR: dora e no serviço público, em especial saúde e edu

cação, em vez de cobrar dos devedores e acabar
com benesses fiscais que privilegiam setores da
economia nacional.

FENAFISCO - Federação Nacional do Fisco Es
tadual - UNAFISCO SINDICAL - Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal - FENAFIM
- Federação Nacional do Fisco Municipal - ANFIP 
Associ~ção Nacional dos Fiscais de Contribuições Pre
videnciárias - FEBRAFITE - Federação Brasileira das
Associações de Fiscais de ,-rif:\IJtOS Estad!.Uiis - FENA
FISP - Federação Nacional dlJti F:3c3i~ qe:Contribui
ções Previdenciárias - SINAIT - Sindicato"Nácional
dos Agentes de Inspeção de Trabalho.

APROVAÇÃO DA REFORMA NA
CÂMARA CUSTA R$1 BILHÃO



Para conter a rebelião nas bancadas da região
Norte, dos Estados do Amazonas e Pará, irritadas
com o corte de incentivos fiscais no pacote do Go
verno, foram liberadas verbas de R$2,S milhões para
atender os convênios com as prefeituras amazonen
ses de Maués e Tefé, e com as paraenses de Bre
ves e Barbacena. "É preciso não marginalizar as
bancadas do Norte", disse o Deputado Pauderney
Avelino (PPB - AM), ligado ao Governador Amazoni
no Mendes (PFL). Um~ das emendas da bancada
amazonense era para a construção e ampliação do
sistema penitenciário do Amazonas, no valor de
R$200 mil.

O próprio Amazonino esteve ontem no Palácio
do Planalto, no Senado e no Ministério da Fazenda,
para presssionar o Governo a mudar as medidas
que cortam incentivos e isenções fiscais para empre
sas da Zona Franca. Para o governador, caso o pa
cote não seja mudado, cerca de SO mil empregados
serão demitidos. "Se nada ·for feito, a Zona Franca
pára", previu Amazonino, após a audiência com o
Presidente.

O governador afirmou que os primeiros efeitos
negativos do pacote já chegaram à Amazônia. A em
presa coreana Samsumg teria paralisado seus in
vestimentos de US$1 bilhão na Zona Franca, após o
anúncio das medidas.

Crédito - No Ministério dos Esportes, foram
descontingenciados recursos no valor de R$36 mi
lhões para a construção de quadras poliesportivas, a
pedido de parlamentares de vários municípios. Foi
aberto ainda crédito suplementar para atender às
necessidades da Câmara dos Deputados, Presidên-
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borar. Não podíamos aceitar que o PSDB no Sena- cia da República e Ministérios da Marinha, Aeronáu-
do boicotasse o Governo Lerner", anunciou o Depu- tica e Exército, no valor de R$82 milhges.
tado Paulo Cordeiro (PFL - PR). A bancada do Acre, que estava rebelada em

Moeda de troca - O orçamento da União foi uti- "',onseqüência de cortes para duas rodovias, acabou
Iizado como moeda de troca para a aprovação 'da re- atendida no orçamento. Serão garantidos recursos de
forma. Um levantamento encomendado pelo Deputa- R$12,8 milhões para a construção daS BR 364 e 311,
do Paulo Bernardo (PT - PR) informará, hoje, o ligando a capital Rio Branco a municípios do interior. O
montante dos recursos para atender emendas de Senador Flaviano Mello (PMDB - AC) recomendou à
parlámentares e convênios que estavam contingen- bancada acreana o voto a favor da reforma.
ciados. Nas 48 horas que antecederam a votação da Até o ex-Governad~>r Hélio Garcia foi acionado,
reforma, o Governo liberou verbas prometidas desde para conter a rebelião da bancada de Minas Gerais.
a aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). Garcia telefonou para o ex-Ministro Leopoldo Besso-
Uma delas, no valor de R$7S mil, foi liberada para a ne (PTB - MG), pedindo-lhe o voto para ajudar o
Prefeitura de Olhos D'Água das Flores - AL, a pedi- Governo a aprovar a reforma. Bessone, que chegou
do do Deputado Pedro Luís Albuquerque (PFL - a admitir que poderia votar contra, acabou concor-
AL), a fim de garantir seu voto a favor da aprovação dando, após a conversa telefônica, em votar a favor
da reforma. "Vou continuar govemista de carteiri- da reforma. "Ninguém resiste ao charme do Hélio
nha", disse ele. Garcia", brincou o deputado. Hélio foi acionado pelo

Ministro da Agricultura, Arlimito Porto, para ajudar na
mobilizaçãQ do Governo.

"Balançado" - Já o Prefeito de Contagem,
Newton Cardoso, conseguiu, segundo informou, que
o Governo antecipasse a liberação de ARO (Anteci
pações de Receita Orçamentária), no valor de R$20
milhões, para o pagamento de dívidas com emprei
teiras. Com o compromisso do Governo, os nove de
putados da bancada do PMDB ligados a Newton
Cardoso decidiram votar a favor da reforma adminis
trativa. O Deputado Armando Costa (PMDB - MG),
um dos maiores adversários do fim da estabilidade,
foi beneficiado com uma emenda de R$44,S mil para
restaurar trecho de uma estrada em Diamantina.
"Estou balançado", admitiu Costa.

Ontem, durante a votação dos relatórios seto
riais pela Comissão de Orçamento, o Governo con
cordou em atender a uma antiga reivindicação da
bancada de Pernambuco, e mandou cortar pela me
tade o dinheiro destinado à construção do Porto de
Pecém, no Ceará, no valor de R$100 milhões, e divi
dir os recursos com o Porto de Suape. 'A partilha foi
feita pelo Relator da subcomissão de Infra-estrutura,
Pedro Novais (PMDB - MA), atendendo a pedido do
Líder do PFL, na Câmara, Inocêncio Oliveira (PFL 
PE) e do Governador Miguel Arraes. As verbas fo
ram divididas igualmente, ficando cada porto com
R$47,S milhões. Com isso, o Governo esperava con
tar com os pernambucanos para derrubar a estabili
dade dos funcionários públicos.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SRA. PRESIDENTE (Alzira Ewerton) - Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF. Pela O.SR. PRESIDENTE (MichelTemer) - Srs. De-
ordem. Sem revisão do. orador.) - Sra. Presidente, putados e Srs. Líderes, solicito a V.Exas. que com-
Sms. eSrs. Deputados, a revista Veja, neste final de pareçam ao plenário. Logo mais, daremos início à
semana, publicou matéria, na parte referente à tele- Ordem do Dia, com a votação da reforma adminis-
visão, a respeito do apresentador Ratinho, da TV trativa.
Record. Aquele apresentador tem um programa le- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
vado ao ar todos os dias das 20haOmin às a palavra por três minutos a Deputada Joana Darc.
21h45min, co~ grande audiência no Brasi.1. Oco~r~ A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT-MG. Pela or-
que aquela revista trata o. programa com? I~classlfl- demo Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente,
c~vel, desum~~o, grosseiro e outros adJetivos que Sras. e Srs. Deputados, venho solicitar ao Presiden-
nao cabe aqUI listar. te da República que determine seja pago o que é de-

Acontece que o Sr. Carlos Roberto Massa, co- vido aos policiais da Polícia Rodoviária Federal.
nhecido como Ratinho, começa a conviver com o su- Ch' t B (J' P . d' '"

I · , I d eguel on em a raShla. assei o la vlaJan-
cesso e, natura mente, Incomoda os velcu os e co- d . " It d d "d t t b'. _ . .. . o; presenciei por vo a e ez aCI en es au orno 1-
mUnlcaçao, uma vez que se encontra nos pnmelros I' t' BR 040 É tO' ddiA. • . IS ICOS na - . apavoran e. numero e mor-
lugares de au lencla no horano nobre. tes é muito grande. Pude ver de perto o trabalho, o

No artigo faz-se o seguinte comentário: "O dia-a-dia dos policiais rodoviários federais.
apresen~ador Rat~nho fica milionári? !abricando o Já estive neste plenário pedindo que fossem
~rande lixo d~ TV : E~~egundo o p~opno repórter, o feitos os pagamentos das vantagens conseguidas
Ibope d,e Ratinho e tao ,bom que na? raro seu pro- pela categoria na Justiça. Foi suspenso inclusive o
grama e prorrogado até as 11h da noite. pagamento dos salários! Os policiais não recebem

Ora, se o programa tem sucesso, se o ibope há quatro meses.
~edido dá a ~~sa. televisão o segundo lugar nos ~_. Meu apelo é no sentido de que sejam atualizados
dlces ~e audlencla, por. que_ essa reportagem tao esses pagamentos, pois os policiais rodoviários fede-
grosseira acusando um_cl~adao qu~ faz s~c~sso en- rais estão enfrentando muitas dificuldades. Se obser-
tre uma camada que !1ao e?a d~ elite braSileira, uma varmos bem, o-trabalho que exercem equivale a lutar
cama~a na qual me Incluo. VeJo o programa todas numa guerra. Podemos dizer com certeza que o Brasil
as noites da semana. é o campeão mundial de acidentes automobilísticos.

Acusam o apresentador Ratinho de atropelar a Fiquei apavorada com o número de acidentes que pre-
ética - como se a revista, ao fazer essa matéria, não senciei ontem. É muito importante a valorização des-
nos estivesse impondo, a todos nós, sua própria ses profissionais que trabalham nas estradas, cujos
vontade! salários não estão sendo pagos em dia.

Faço este pronunciamento porque entendo que Sr. Presidente, solicito ainda às autoridades com-
a Constituição assegura a todos os direitos funda- petentes que tomem providências urgentes no sentido
mentais da pessoa humana, entre eles o de expres- de melhorar as nossas rodovias. É impressionante a
são, que é inviolável, e sobretudo a liberdade de quantidade de buracos nelas existentes. As nossas es-
gostar do que quiser. Não concordo com o que está tradas estão em completo abandono. Tive oportunida-
exposto nessa matéria que denigre a imagem do Sr. de de viajar pelas rodovias da China e do Japão e não
Carlos Roberto Ml'I""':<. Dessa forma, repudio essa vi nelas um buraco sequer. Vencer uma curva perigosa
reportagem, e quero lembrar que o Brasil é constituí- é tarefa das mais difíceis. No Brasil, o que mais temos
do pela miscigenação de raças, e essa heterogenei- são buracos e curvas perigosas.
dade de pessoas cria um conceito diferente na nossa Penso que devemos ter maior cuidado na
cultura popular. E toda d sociedade brasileira, mesmo construção e na conservação das estradas. Além
as pessoas que não são vinculadas diretamente à eli- disso, devemos implementar a rede ferroviária; a fer-
te, merece o mesmo respeito. Aliás, essas pessoas rovia não pode ser extinta em nosso País.
formam um número expressivamente maior, e justa-
mente por isso não se deveria fazer reportagens como Era o que tinha a dizer.
essa contra seus ídolos do dia-a-dia. O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço

Assumem sucessivamente a Presidên- a palavra pela ordem.
cia os Srs. José Maurício, 19 Suplente de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Secretário e Michel Temer, Presidente. V.Exa. a palavra.



38458 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP. cípios do semi-árido nordestino, ou seja, as regiões
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- mais afetadas, beneficiando aproximadamente 12
t~, faço um apelo aos Deputados do Bloco PMDB no milhões de pessoas; o programa de recuperação de
sentido de que acorram de imediato ao plenário, a milhares de poços existentes no semi-árido, hoje sa-
fim de alcançarmos o quorum regimental que permi- Iinizados devido à falta de manutenção, que pode-
te o início da Ordem do Dia. A matéria que devemos riam representar alternativas para a minimização das
apreciar hoje é de grande importância para a Nação agruras que afligem a população.
brasileira e precisamos começar desde logo a sua Há seis meses propus ao Governo que, em vez
votação. Portanto, solicito aos Parlamentares do Blo- das famigeradas frentes de serviço, criasse um se-
co PMDB que se dirijam neste momento ao plenário guro de renda mínima para as populações das áreas
e registrem suas presenças, permitindo que inicie- sujeitas a calamidades climáticas. Se esse seguro,
mos as votações. que poderia ser operado como o seguro-desempre-

Era o que tinha a dizer. go para os produtores familiares e pequenos agricul-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito tores, tivesse sido montado conforme a filosofia da

aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário. securitização, com a participação dos Governos Fe-
Determino à Secretaria da Mesa que faça soarem as deral e Estadual, provavelmente não estaríamos en-
campainhas. frentando essa situação vexatória.

Srs. Deputados, quanto mais cedo alcançarmos Por outro lado, aí está a idéia da bolsa cidadã,
o quorum regimental, mais breve será a votação da cuja implantação o Governo, num gesto humanitário,
noite de hoje. Portanto, conclamo todos a comparece- de sensibilidade política, inicia por essas regiões
rem ao plenário para início da Ordem do Dia. mais carentes. O programa, que incorpora as idéias

Concedo a palavra, pela ordem; ao deputado da bolsa escola introduzida em Brasília e dos pro-
Paulo Lustosa. gramas de prevenção de saúde e qualificação de

O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB-CE. mão-de-obra, procura minimizar a crise nas ativida-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e des econômicas no interior do Nordeste brasileiro,
Srs. Deputados, era meu propósito falar sobre a re- sustentando o emprego, mesmo o precário, e final-
forma administrativa e demonstrar à sociedade que mente suavizando a situação de penúria enfrentada
foi perdida a grande oportunidade de se fazer uma pela população.
verdadeira reforma do Estado. É lamentável, é doloroso. Corno dizia ontem,

Não há nada nessa reforma que nos convença dói-me o Nordeste, particularmente o semi-árido,
de que poderá garanti,' eficácia às ações do Gover- pois não há propostas definidas, políticas estabeleci-
no, sanear o setor público, universalizar os serviços, das que levem a um processo de minimização des-
melhorar a sua qualidade e profissionalizá-Io. Não ses problemas tão sérios,
há dispositivos que tratem da descentralização admi- Desde o início do ano esta Casa tem recebido
nistrativa, da simplificação burocrática, da desregula- denúncias de que enfrentaríamos gravíssimos pro-
mel'ltação, enfim, do que é essencial à modern- blemas climáticos em virtude do fenômeno EI Nino,
ização efetiva do aparelho do Estado. mas ninguém deu ouvidos. Agora mesmo o próprio

Sr. Presidente, há algo mais urgente que gos- Ministério da Agricultura está demarcando no Brasil
taria de informar à Casa nesta tarde. Ontem, todo o um zoneamento agroecológico, mas se esqueceu de
Brasil assistiu estarrecido pela televisão à repetição estabelecê-lo na região do semi-árido, fazendo-o
de quadro já conhecido. Embora choque profunda- apenas para a cultura do algodão. Isso tem feito com
mente, repete-se ano após ano, diante da incúria, da que os bancos oficiais de há muito não garantam fi-
insensibilidade e da incompetência dos governantes. nanciamento nem a cobertura do PROAGRO, o que

Na verdade, o quadro verificado no Estado do vai tornar ainda mais grave a situação das populaçõ-
Ceará, onde a seca dominlta maioria dos Municípios, es daquela área.
deixando a população sem água para beber, e onde É lamentável que este País, mesmo diante da
não se adotou programa emergencial capaz de minimi- miséria daquelas regiões, raciocine com frios núme-
zar os problemas ali enfrentados, demonstra claramen- ros de economistas darwinianos, que acreditam ser
te o descaso e o desinteresse das autoridades. esta a lógica da economia: quem for podre que se

Estão aí .propostas simples e objetivas, já dis- quebre e quem for fraco que se arrebente. Lamento
cutidas. Cito a transposição das águas do Rio São que nenhum mecanismo compensatório tenha sido
Francisco, que abasteceria cerca de duzentos Muni- adotado no sentido de enfrentar essas questões.
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Era o que tinha a dizer.
O SR.'PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

palavra o Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Pela ordem, Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em face da
difícil conjuntura econômica do País, o Govemo foi
obrigado a tomar medidas duras, que atingem a so
ciedade brasileira e de certa forma cortam na carne
a economia.

Longe de nós quatquer intenção de discordar.
Muito pelo contrário, est.aMOS engajados na defesa
dessas medidas, cientes da dificuldade que atraves
samos e da difícil conjuntura econômica internacio
nal. Apoiaremos as propostas encaminhadas pelo
Governo ao Congresso Nacional, aprimorando-as no
que for possível. Tenho certeza de que a contribui
ção dos Srs. Parlamentares resultará em algo positi
vo para a sociedade, melhor até mesmo do que as
propostas enviadas pelo Poder Executivo.

Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
do::, há um ponto que desejo questionar. Temos
investimentos destinados à área de saneamento,
que são custeados com dinheiro do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, dinheiro esse que
precisa ser aplicado, até mesmo para render divi
dendos, como foi delibe,rado pelo Conselho Cura
dor do FGTS. Não obstante, sabemos que alguns
financiamentos anteriormente aprovados, ou em
tramitação para aprovação, foram suspensos em
função das medidas adotadas. O recurso existe. As
entidades que a ele se habilitaram, sejam do Poder
Público, sejam empresas autárquicas de Estado ou
de Município, passaram pelo difícil crivo da Caixa
Econômica Federal. Se elas conseguiram autoriza
ção foi porque têm condições de fazer frente a es
ses empréstimos, ou seja, têm condições de pagá
los. Conseqüentemente, não me parece lógico a
suspensão desse investimento.

Não obstante vá alimentar o chamado endivi
damento público, trata-se de endividamento benéfi
co, que não vai entrar na vala comum daqueles que
terão de ser prorrogados, procrastinados, até porque
o Poder Público eventualmente não reúna condições
de honrá-los. Os programas que foram aprovados
pela Caixa Econômica Federal têm todas as condi
ções de ser executados.

Em função disso, faço um apelo aos Srs. Parla
mentares, às Lideranças, ao Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e à Presidência da Cai
xa Econômica Federal para' que revejam essa posi
ção, atentando para a importância da qualidade de

vida do brasileiro e das ações de saneamento, no
que se refere aos seus efeitos com relação à saúde
pública. Que deixem correr normalmente os projetos
que já estavam em andamento e que contavam com
o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra, pela ordem, o nobre Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB-GO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta
Casa para, em nome da Liderança do PCdoB, mani
festar a solidariedade da nossa bancada e, acredito,
de todo o povo brasileiro, ao povo iraquiano que sofre,
mais uma vez, pressões dos EUA contra sua sobera
nia, inclusive a ameaça de uma intervenção militar.

O Iraque vive uma desumana situação de blo
queio econômico, que, imposto por uma resolução
da ONU logo após o final da Guerra do Golfo, obriga
velhos e crianças a um sofrimento injustificável e já
custou a vida de meio milhão de iraquianos.

Apesar de cumprir, uma a uma, as absurdas exi
gências para que seja levantado o bloqueio, o Iraque
enfrenta a posição hostil dos Estados Unidos, que im
pede que ele tenha fim. A potência imperialista do nor
te já violou a soberania daquele país árabe sob os
mais diversos pretextos, passando por cima da Carta
da ONU e das normas do Direito Intemacional.

Recentemente, representantes dos EUA na
Comissão Especial da ONU que, inspecionà instala
ções militares em território iràquiano pretenderam
desenvolver atividades alheias às atribuições daque
le órgão, o que de pronto e legitimamente foi recha
çado pelo Governo do lraque, com a expulsão dos
técnicos americanos do país.

Tentando, absurdamente, qualificar a atitude ira
quiana como de confronto com a ONU, os Estados
Unidos armaram um circo belicista e deslocaram parte
da sua máquina de guerra para a região do Golfo Pér
sico, ameaçando, mais uma vez, a paz na região. Tal
atitude merece o protesto enérgico dos democratas de
todo o. mundo, e nós, do Partido Comunista do Brasil,
não poderíamos calar-nos diante de mais essa amea
ça à paz e à soberania de um país independente.

A unidade pró-americana acontecida durante a
Guerra do Golfo parece, felizmente, não se reprisar
agora. A comunidade internacional, com destaque
para ti ação de' países como Rússia, França e Chi
na, pode colaborar para a solução diplomática do
problema, uma solução que respeite a soberania do
Iraque e impeça o adiamento da revisão das sançõ-
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es impostas há já tão longo tempo contra o bravo PSDB; João Coser - BlocoIPT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
povo iraquiano." Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano

O bloqueio precisa ter fim, urgentemente! - PPB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto Vala-
É o que esperamos. dão - Bloco/PMDB.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Roraima

Luciano castro - PSDB.

Pará

Asdrubal Bentes - BlocoIPMDB; Geraldo Pas
tana - BlocolPT.

Acre

Emílio Assmar ""':PPB; João Tota - PPB.

Maranhão

Neiva Moreira - Bloco/PDT.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Paulo Lustosa - Blo
coIPMDB; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauí

Heráclito Fortes - PFL.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BlocolPMDB

Paraíba

Efraim Morais - PFL

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Nilson Gibson - PSB; Severino Cavalcanti - PPB;
Snvio Pessoa - BlocoIPMDB.

Sergipe

Messias Góis - PFL.

Bahia

Colbert Martins - PPS; Walter Pinheiro - Blo
colPT.

Minas Gerais

Joana Dare - BIoco/PT; Neif Jabur - BIocoIPMDB;
Octávio Elisio - PSDB; Sérgio Na)'8 - PPB; Silas Brasi
leiro - BIOCOr'l'MDB; Sílvio Abreu - BIocoIPDT; Vlttorio
Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB.

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa -

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco/PT; Cidinha Campos
- Bloeo/PDT; Eurico Miranda - PPB; Femando Gon-
çalves - PTB; Fernando Lopes - BlocolPDT; Flávio
Palmier da Veiga - PSDB; Francisco Silva - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - BlocolPCdoB; João Mendes - P"PB; Jorge
Wilson - BlocoIPMDB; José Carlos Coutinho - PFL;
José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - PFL;
José Mauricio - BlocoIPDT; Laprovita Vieira - PPB;
Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg
Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT;
Milton Temer - BlocolPT; Miro Teixeira - aloco/PDT;
Moreira Franco - BlocoIPMDB; Noel de Oliveira 
BlocolPMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson 
PTB; Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo San
tos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Blo
colPCdoB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes
Ferreira - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara 
PPB; Carlos Apolinário :- BlocoIPMDB; Carlos Nel
son - BloeoIPMDB; Celso Russomanno - PPB; Co
rauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Lima - PPB; De Velasco - Bloco/PRONA; Delfim
Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araú
jo - BlocoIPMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo
Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio
Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan
Valente - Bloco/PT; Jair Meneguelli - Bloco/PT;
João Melão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jor
ge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal - PSDB;
José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT; José Ma
chado - BlocolPT; José Pinotti - PSB; Jurandyr Pai
xão - PPB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - Blo
co/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz
Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly



Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
coIPDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Perondi
- BIocoIPMDB; ~nio Bacci - Bloco!PDT;'Esther Grossi
- BlocoIPT; Ezidio Pinheiro - PSDB;...·F'~er Júnior -
PPB; Germano Rigotto - BlocoIPMDB; Jair Soares 
PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz
Roberto Ponte - BIocoIPMDB; Luiz Mainardi - Blo
colPT; Matheus SChmidt - BlocoIPDT; Miguel Rosset
to - BIocoIPT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir
Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo
Paim - BlocoIPT; Paulo Ritzel - BlocoIPMDB; Renan
Kurtz - BIocoIPDT; Valdeci Oliveira - BIocoIPT; Wal
domiro FIOravante - BlocoIPT; Wilson Cignachi - BIo
coIPMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 257 Se
nhores Deputados.

O SR. JOSÉ GENO[NO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra por um minuto.

O SR. JOSÉ GENO[NO (BlocoIPT-SP.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra pela or
dem por um minuto para me associar à manifestação
do meu companheiro e colega de bancada, Luiz
Eduardo Greenhalgh, em relação à condecoração que
foi oferecida ao General Augusto Pinochet, por suas
realizações no Chile, cuja principal foi a ditadura militar,
e pela preserVà~o dos valores militares.

Em meu modo de entender, forças armadas
democráticas e profissionais não podem levar em
conta os valores militares representados por Augus
to Pinochet.

Dércio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti 
PPB; José Carlos Vieira - PFL; Milton Mendes 
Bloco/PT; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo
Gouvea - PFL; Serafim Venzon - Bloco/PDT; Val
dir Colatto - Bloco/PMDB; Vânio dos Santos - Blo
co/PT.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Marçal Filho - PSDB;
Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB;
Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno 
PFL; Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa 
PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida
César - Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Blo
coIPMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - Blo
co/PMDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Ned
son Micheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB;
Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Bloco/PT;
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Netto - PFL; Marcelo Barbieri - BlocoIPMDB; Mar- Paulo Bernardo - BlocolPT; Paulo Cordeiro - PFL;
cos Viníci!Js de Campos - PFL; Marquinho Chedid - Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB;
Bloco/PSD; Marta Suplicy - BIocoIPT; Michel Temer - Ricardo Gomyde - B,loco/PCdoB; Valdomiro Meger
BIocoIPMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Uma - - PFL; Werner Wanderer - PFL.
PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson
Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Teima de
Souza - BlocoIPT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi 
BlocoIPMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gas
parini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim -- PSDB; Murilo Domingos 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - BlocoIPMDB;
Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo QueiroL - BIocoIPCdoB; Augusto Carva
lho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante
- BlocoIPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - BIo
coIPT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco - PMDB; Jo
vair Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB;
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair
Xavier Lobo - BlocoIPMDB; Orcino Gonçalves - Blo
colPMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - Blo
colPT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac -

'BlocoIPMDB; Sandro Mabel - Bloco/PMDB; Vilmar
Rocha-PFL.
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Associo-me à manifestação do D~putado Luiz Continuação da votação, em segundo
Eduardo Greenhalgh, feita na sessão de hoje, pois o turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
Exército brásileiro, ao fazer essa condecoração, não ção n2 173-B, de 1995, que modifica o regi-
foi condizente com o movimento de democratização me e dispõe sobre princípios e normas da
e.modernização do mesmo. Administração Pública, servidores e agentes

Era o que tinha a dizer. políticos, controle de despesas e finanças
O SR. JOÃO LEÃO _ Sr. Presidente, peço a públicas, e custeio de atividades a cargo do

palavra pela ordem. Distrito Federal, e Capítulo da Administração
Pública, acrescenta normas às disposições

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem gerais e estabelece normas de transição;
V.Exa. a palavra por um minuto. tendo parecer da Comissão Especial, pela

O SR. JOÃO LEÃO (PSDB-BA. Sem revisão do aprovação, contra o voto da Deputada Maria
orador.) - Sr. Presidente, o jornal Folha de S. Paulo, Laura (Relator: Sr. Moreira Franco)
de ontem, trouxe reportagem que me causa estra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
nheza: "ACM quer explicação de Kandir sobre ver- mesa o seguinte requerimento:
bas. O Presidente do Congresso, Senador Antonio Sr. Presidente
Carlos Magalhães, quer explicação do Ministro Antô- Nos termos regimentais, requeremos preferên-
nio Kandir sobre a cessão de verbas do Orçamento cia para votação dos Destaques de Bancada de n2s
da. União para atender a Municípios da base eleitoral 06, 07, 19, 20, 21 e 11, nesta ordem, após a votação
do Deputado João Leão·. do Destaque nº 2, apresentados à PEC nº 173-E/95.

Infelizmente, isso não corresponde à verdade. Sala das Sessões, 25 de novembro de
Eu até gostaria de ter tido esse favorecimento. Te- 1997.
nho o testemunho do Líder do ·Governo, Deputado Assinam: Deputado Luis Eduardo, Líder do Go-
Luis Eduardo, de que tenho cobrado, sim, maior vemo; Deputado Paulo Heslander, Lider do PTB;
quantidade de verbas para o Estado da Bahia. Te- Deputado Inocêncio Oliveira, Lider do PFL; Deputa-
nho dito que a Bahia não tem· recebido, nem neste do Odelmo Leão, Lider do PPB; Deputado Aécio Ne-
Orçamento da União, nem no passado, o que lhe ves, Lider do PSDB; Deputado Wagner Rossi, Lider
cabe como direito. Quando digo que três cearenses do Bloco Parlamentar PMDBIPSD/PRONA.
valem por um baiano e que sete mineiros valem por O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
um baiano, estou dizendo a verdade. Gostaria que o a palavra para formular uma questão de ordem so-
Presidente do Senado fosse à Comissão, com o Lí- bre o requerimento.
der do Governo, Deputado Luis Eduardo, para anali- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
sar isso e ver se estou dizendo a verdade ou não. V Ex I. a. a pa avra.

Peço ao Líder do Govemo e ao Presidente do O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem
Senado que se dirijam à Comissão de Orçamento e revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou apresen-
analisem o Orçamento da União, para poderem ajudar tando esta questão de ordem sobre o requerimento
a Bahia, porque meu objetivo é o mesmo que o deles: para ouvir o pronunciamento da Mesa e, principal-
levar recursos àquele povo sofrido, que se encontra na mente, do Líder do PSDB sobre esta matéria.
miséria e realmente necessita de recursos da União. Quero, em primeiro lugar, justificar que estou

Era o que tinha a dizer. formulando a questão de ordem com base no inciso
O SR. PRESIDENTE (Micl1el Temer) _Concla- IV do art. 162 do Regimento Interno. Ela tem que ser

mo os Srs. Deputados a comparecerem ao plenário. apresentada agora, porque é sobre um destaque
que está no requerimento de preferência. Como o

O SR. PRESIDENTE ( Michel temer) - Vai-se destaque está no requerimento de preferência, se
passar à apreciação da matéria que está sobre a não levanto a questão agora, posso depois ser pre-
mesa e da constante da Ordem do Dia. judicado por não tê-Ia levantado na hora certa, e

O SR. PRESIDENTE (Michel temer) quero ouvir as ponderações de V.Exa. e do Líder do

-1- PSDB.
Diz o inciso IV do art. 162 do nosso Regimento

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Interno:
N2 173-E, DE 1995

(Do Poder Executivo)
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IV - não será pennitido destaque de ex
pressão cuja retirada inverta o sentido da pro
posição ou a modifique substancialmente.

O Destaque nl! 20, Sr. Presidente, diz respeito
à questão polêmica dos ex-Territórios e, como é
para suprimir as expressões -do Amapá- e -de Ro
raima-, isso inverte o sentido, porque engloba, na
condição de servidores de Roraima e do Amapá, to
dos os servidores dos ex-Territórios.

Acho que existem dois problemas aí. Primeiro,
esse destaque está ampliando o conteúdo da emenda
aprovada no primeiro tumo. Segundo problema: qual é a
realidade numérica dos servidores dos ex-Territórios?
Tenho sido procurado por causa disso. Alguém fala em
mil, mas já tive a informação de que se trata de algo em
torno de 6 mil servidores, que passariam ter o mesmo
tratamento jurídico e constitucional dos servidores dos
ex-Territórios do Amapá e de Roraima.

Esse destaque é assinado pelo Uder do PSDB.
Espero que a Liderança do PSDB, que assinou esse
destaque, apresente justificativas à minha questão de
ordem. Estou aberto a discutir a questão do mérito.
Mas minha questão de ordem é para dizer que esse
destaque exatamente inverte o sentido do que foi apro
vado'no primeiro turno, ao ampliar seu conteúdo.

Para concluir, corno o destaque tem preferên
cia sobre ele, eu não poderia fazer depois a questão
de ordem, porque estaria prejudicado neste questio
namento, com base no inciso IV do art. 162.

Esta minha questão de ord~m, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

não. Acolho a questão de ordem de V.Exa., que tem
inteira razão. De fato, a supressão das expressões
-Amapá- e -Roraima- modifica aquilo que foi votado
no primeiro tumo.

Portanto, não acolho o destaque. V.Exa. mencio
nou o Destaque de nl! 20, assinado pelo nobre Líder...

O SR. JOSÉ GENOíNO - E·o de n2 19, Sr. Pre
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -'E o de
nl! 19. Um assinado pelo nobre Uder Inocêncio Oli
veira e outro assinado pelo nobre Uder Aécio Neves.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Exatamente, o 19 e o 20.

O SR. PRESIDENTE (Michel TAmer) - Acolho a
questão de ordem de V.Exa e, portanto, não recebo
esses dois destaques. Estão prejudicados os dois.

O SR. OSCAR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENtE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

.0 SR. OSCAR ANDRADE (PFL-RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Pr~sidente, gostaria de lamen
tar aposição' do Líder do PT, cujo discurso vem
sempre em defesa dos trabalhadores, mas que infe
lizmente está tirando de 1.100 policiais do Estado de
Rondônia a possibilidade de optarem por continuar sen
do federais. Esse direito já foi dadd aos trabalhadores do
Acre e agora seria dado aos de Roraima e Amapá. É
muito lamentável que um Líder que sempre se diz ao
lado dos trabalhadores cometa agora essa injustiça

Era o que tinha a dizer
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Parlamentares, quero aproveitar a questão de ordem
levantada pelo Deputado José Genoíno, e acolhida,
para dizer que também estou considerando prejudi
cado o Destaque para Votação em Separado de nº
13, de autoria do Bloco de Oposição, que tem como
objeto a expressão: -com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, constante dos §§ 22 e 32, do
art. 41, proposto pelo art. 62 da Proposta de Emenda
à Constituição-. Embora formal e regimentalmente
correto, o destaque em causa contraria o acordo fei
to pelas diversas Lideranças, corri aval desta Presi
dência, no sentido de não serem reapresentados em
segundo tumo destaques de matéria rejeitadas em
primeiro turno, ou seja, o acordo diz respeito à maté
ria, e não à fonna,' isto porque foi fonnulado, em pri
meiro turno, o Destaque n2 40, da mesma autoria,
que pretendia a votação em separado de toda a pro
posta para o art. 41 da Constituição, onde estava in
serido o tema da remuneração dos servidores colo
cados em disponibilidade. Observe-se que o destaque
anunciava em seu titulo, expressamente, ambos os te
mas. Ao colocar no mesmo destaque o tempo da esta
bilidade juntamente com a questão da remuneração da
disponibilidade, os autores evidentemente se dispuse
ram a submeter ambos os assuntos a uma mesma de
liberação do Plenário, positiva ou negativa. Corrobora
esta constatação o teor da justifICativa oferecida para o
destaque. Tanto foi assim que no âmbito do mesmo
acordo o destaque originalmente apresentado em pri
meiro turno foi refonnulado para excluir. o seu item b,
referente ao § 42, do art.169, pennanecendo corno ma
téria para deliberação todo o art. 41 com a redação
proposta do art. 62, da proposta de emenda à Consti
tuição. E aqui também a justificativa foi desmembrada,
mantendo-se sob o mesmo titulo a referência aos dois
temas: a estabilidade e a disponibilidade.

Cabe ao Presidente da Câmara dos Deputados
devolver ao autor a proposição que não estiver devi
damente formalizada ou que não atenda aos requisi
tos regimentais. Com relação aos destaques, há nor-
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mas de tonna e de 'conteúdo a serem analisadas, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Inicial-
cabendo ao Presidente deixar de submeter a votos o mente, quero dizer' que V.Exa, 'em tese; tem razão.
requerimento que não preencha as condições regi· Quarido os acordos são feitos entre os Uderes, a
mentais. O simples anúncio dos destaques apresen- Mesa não tem conhecimento e não os preside, não
tados com sua leitura e distribuição de cópias não cabe ao Presidente decidir absolutamente nada.
implica aceitação pela Mesa dos requerimentos, mas Mas recordo a V.Exas., Srs. Uderes, que fizeram
trata-se de mera divulgação, para conhecimento do esse acordo na minha sala, em reunião por mim pre-
Plenário, previsto no inciso 11 do art. 62, até porque sidida, de modo que cabe a mim, nesse sentido,
incidências como a prejudicialidade, por exemplo, convalidá-lo. E mais: no caso dos destaques da
são supervenientes, não tendo a Presidência como Oposição, que regimentalmente eram em número de
examiná-Ias anteriormente. quatro, fiz valer o acordo.

Além disso, a própria dinâmica da votação impe- Quando o Uder do PSDB não autorizou o des-
de o exame dos requerimentos de destaque na medi- taque da estabilidade, concedi aos senhores mem-
da em que são apresentados, pois podem ser formula- bros da Oposição mais um destaque fora das nor-
das até o anúncio da votação da matéria, a qual, salvo mas regimentais exata e precisamente porque havia
adiamento ou outro incidente regimental, deve se dar presidido aquele acordo. E, naquele momento, Sr.
em seguida sem solução de Continuidade. Uder Aldo Arantes, não houve qualquer questiona-

Portanto, considero prejudicado também o mento a respeito desse tema.
Destaque nll 13. O SR. Lufs EDUARDO· Sr. Presidente, peço

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. Lufs EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
V.Exa. a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, a primeira questão é

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB-GO. que estou procurando a outra parte.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na realida- O SR. MARCELO DÉDA - Que outra parte, Sr.
de houve acordo. Gostarfamos, inclusive, de retomar Uder?
essa discussão com o Uder do Governo, mas nos O SR. Lufs EDUARDO - Em primeiro lugar,
parece imprópria uma decisão da Mesa em torno de Sr. Presidente, não existe a outra parte que não
uma questão que não é regimental. cumpre acordo. A Liderança do Govemo sempre

Gostaria de solicitar a V.Exa. que, no caso es· cumpriu e sempre honrou os acordos. Em segundo
pecffico dessa questão, pois faremos um entendi- lugar, V.Exa. - e tenho o dever de dar o testemunho
mento entre nós, do Bloco, com o próprio Uder do - tem procurado facilitar o entendimento entre Gover-
Governo, não houvesse uma decisão da Mesa, por· no e Oposição, convocando e chamando, sempre
que cria um precedente grave. Essa não é uma que necessário, ambas as partes para entendimen-
questão regimental. Acordo é para ser estabelecido tos e reuniões na sala de V.Exa.
entre as partes. Acho que a Mesa pode dar o teste- Ora, por que o Presidente iria presidir uma reu-
munho de que participou do acordo, mas não pode nião de Uderes se não fosse justamente para avali-
tomar uma decisão levando em conta o acordo. zar? V.Exa. cita com muita competência o acordo reali-

Levanto essa questão não para questionar a zado na Presidência da Câmara dos Deputados. Que-
natureza do acordo, uma vez que vim para o plená- ro dizer que V.Exa. me fez um apelo para buscar esse
rio exatamente para discutir e retomar o compromis- entendimento justamente para evitar a mudança do
so assumido pelo Uder do Govemo de não colocar Regimento no intervalo entre o primeiro e o segundo
em votação, em função do acordo, a questão da ex- tumo da refonna administrativa - que não seria na mi-
tinção do DVS, o que, vale dizer não colocar nem nha visão nada demais, pois assim foi feito na questão
agora, nem depois. Esse é o compromisso que o U- da Previdência Social. Continuo contra os destaques
der firmou conosco. Eu iria procurá-lo para reafirmar de votação em separado, acho-os uma aberração.
o acordo, porque não somos de quebrar acordo, o Entretanto, Sr. Presidente, nesse caso espace·
que já foi feito aqui pela outra parte. Mas a Oposição fico, a Mesa', através de seu Secretário Geral, havia
não quebra acordo. Não queremos também' esse cumprido rigorosamente o Regimento, tendo aceito o
precedente de que a decisão foi tomada pela Mesa. destaque.
Acho isso perigoso. Acordo é acordo; tem de ser V.Exa. citou, com muita propriedade, que evi·
mantido ou quebrado pelas partes. dentemente o destaque é regimental, e não discuto
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isso. O que discuto é que essa matéria foi votada no tação em separado. A Oposição sabe o valor dos
primeiro tumo em conjunto, a disponibilidade em acordos, tem o costume de cumpri-los, às' vezes até
conjunto com a insuficiência de desempent)o, e a às custas das suas iniciativas, das süas propostas.
própria justificativa da Oposição no requerimento as- Gostarramos de, conversando com o Uder do
sim referenda. Govemo e os Uderes da base, encontrar um enten-

E mais, Sr. Presidente, esse foi o encaminha- dimento.
mento de todos os Uderes, inclusive desse compe-
tente sergipano, Deputado habilidoso, excelente ora- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é a
dor, o Deputado Marcelo Déda, jurista hoje reconhe- questão de ordem de V.Exa.?
cido, como lembra o Deputado José Lourenço, por O SR. MARCELO DÉDA - Formularei a V.Exa.
todo o Plenário da Casa. Conseqüentemente cabia a Salvo engano, se não foi mudado o Regimento Inter-
mim, corno Uder do Govemo, procurar o secretário no, há um tempo, que presumo V.Exa. está obser-
Geral da Mesa e posteriormente V.Exa. para lembrar vando, para encaminhar a questão de ordem. Por
o acordo firmado de não repetir os destaques apre- isso, apress~me em atendê-lo.
sentados no primeiro tumo - e acordo para mim é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
igual a letra do Regimento, não precisa estar escrito, marcamos tempo.
já que automaticamente tem de ser cumprido. E pro- O SR. MARCELO DÉDA _ Não marcamos,
curei o Sr. secretário da Mesa para demonstrar que mas confio em V.Exa. É uma necessidade inclusive
essa matéria foi votada no primeiro tumo.

Portanto, acho que V.Exa. agiu com a autorida- cronolóQica.
de de Presidente, fazendo cumprir um acordo entre No primeiro tumo, propusemos a supressão in-
as partes que, tenho certeza, a Oposição cumpriria. tegral do art. 41, que, como lembrou bem o Líder,
Tenho certeza de que chegando em plenário e mos- abrigava a estabiHdade e a disponibilidade. Era a su-
trando ao Deputado Marcelo Déda que a matéria foi pressão integral dos dispositivos. Pretendíamos agora
votada em primeiro tumo, S.Exa. certamente iria se suprimir apenas dois trechos dos §§ 22 e 32 que atin-
recordar do acordo e talvez até tomasse a iniciativa gem um dos assuntos tocados por aquele deStaque.
de pedir ao Dr. Mozart para retirá-Ia. S.Exa. faria O Líder do 'Govemo demonstra alegriaJão. exu-
isso, não tenho dúvidas, Sr. Presidente. berante quanto o fenômeno que o Sr. Presidente de-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, tectou nas bolsas americanas. S.Exa. faz gesto de
peço a palavra para uma questão de ordem. que estamos a dar razão a sua tese. Não é esse o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ponto. A Oposição não teria 'pejo óu problema algum
V.Exa a palavra. de ir à Mesa e requerer a retirada do destaque.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocoIPT-SE. sem A questão de ordem é a seguinte, Sr. Presiden-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, te: neste tipo de matéria não caberia o indeferimento
permita~me agradecer ao Líder do Govemo as pala- do destaque. Mesmo em sessão, testemunhando o
vras generosas que proferiu com relação a este mo- acordo feito e dando o peso de sua palavra, que
desto Parlamentar. além de valer enquanto Deputado e cidadão, vale

Ternos aqui dois pontos que assumem relativa também enquanto Presidente, V.Exa. teria todo o di-
gravidade. reito de levantar essa questão e sugerir aos Srs. Lí-

O primeiro diz respeito ao papel da Presidência deres que levassem o acordo a cabo.
na resolução de conflitos, que tem por objeto a inter- Nesse sentido, a Oposição protesta por entender
pretação de acordos celebrados entre as lideranças que o fato de a interpretação desse tipo de acordo ficar
desta Casa. De que forma intervém a Presidência? nas mãos do Presidente é um grave precedente.
Essa intervenção pode se dar através do indeferi- V.Exa. é um homem do qual não tememos coisa a1gu-
mento do destaque, sem que ocorra abrigo regimen- ma, mas não será o último Presidente da Câmara.
tal pàra decretar a prejudicialidade da matéria?

O segundo aspecto se refere à conversa entre Em segundo lugar, a Oposição tomaria a deci-
os Líderes que celebraram acordo para dirimir possr- são, se convencida, de retirar o destaque quando
veis dúvidas. fosse demOnstrado qualquer ponto de divergência,

Saiba V.Exa. que nem este Deputado nem ou- corno foi pactuado.
tro qualquer da Oposição tem a idéia de subtrair A questão de ordem: nesses pontos V.Exa. não
qualquer parte acordada relativa ao destaque de vo- tem poder para indeferir nos destaques protocolados.
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O·SR. PR~SIDENTE (Michel Temer) - Deputa- "tação de parte de um dos destaques que havia sido
do Marceló Déda, não é exatamente uma questão apresentado.
de ordem a ser decidida o que V.Exa. levanta. Que fique extremamente claro: o acordo firma-

Digo aos Srs. Líderes: quando fizerem acordo, do pelo Líder do PSDB foi cumprido integralmente.
façam-no por conta própria. Quando acordo for feito O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, peço a
sob a minha Presidência, será cumprido neste ple- palavra como Uder, para uma comunicação de Liderança,
nário. Não tenham a menor dúvida. (Palmas.) pelo Bloco Parlamentar PT/POT/PC doB.

Quero lembrar ao nobre Deputado Marcelo
Déda, que tanto engrandece e enobrece esta Casa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

t 'd d I ó- V.Exa. a palavra.com o con eu o e suas pa avras e com sua orat
ria, que em sessão passada foi S.Exa. quem veio à P SR. JOSé MACHADO (Bloco/PT-SP. Sem
Mesa dizer que o Líder Aécio Neves não estava revisão do orador.) - Sr. Presidente, vejo o Líder do
cumprindo o acordo de fornecer-lhe destaque. Nes- Governo comemorar efusivamente a decisão aqui to-
sa mesma medida, alterei o Regimento Interno para mada.
fazer valer o acordo celebrado, concedendo à Oposi- Não quero que fique pairando neste plenário a
ção mais um destaque. idéia equivocada de que o Bloco de Oposição estaria

Portanto, quando realizarem acordo, façam querendo usar algum subterfúgio para não cumprir
sem a presença do 'Presidenté'da Casa. Quando o acordo. Saio em defesa do Deputado Marcelo Déda,
fizerem com o Presidente, será cumprido no plená- que, em meu nome e no do Bloco, fez aqui uma mani-
rio. (Palmas.) festação que corresponde a nossa expectativa.

O SR. AéCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- Em momento algum, e conversamos isso hoje
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela com os demais Líderes do Bloco, discutimos que
ordem. irfamos disputar a interpretação de V.Exa., que acha

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Digo que o destaque apresentado agora é uma repetição
aos Srs. Líderes que a matéria já está decidida. Não daquele oferecido em primeiro turno. Discutimos no
voltaremos a ela. Bloco: vamos disputar, vamos discutir.

O SR. AéCIO NEVES - Sr. Presidente, certa- Fomos ao gabinete da Presidência, chamado
mente está decidida. Mas V.Exa. citou este Líder no- por V.Exa., e dissemos a V.Exa., com muita transpa-
minalmente. rência, que divergfamos da sua posição, mas que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem irfamos consultar os demais Líderes e voltarfamos a
V.Exa. a palavra. travar um debate entre nós, porque não queríamos,

O SR. AéCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- de modo algum, que ficasse subentendido que esta-
são do orador.) _Sr. Presidente, é preciso que fique rfamos a bigodear o acordo que havia sido feito.
extremamente claro que desta ede todas as vezes, Portanto, em nome da transparência, de uma
desde que assumi, no dia 4 de março, a Liderança tradição desta Casa que" nem sempre a base do Ga-
do PSDB, sempre honrei nesta Casa todos os acor- vemo respeita, este Líder, falando pelos demais, in-
do~, sem qualquer exceção. forma que acataremos a interpretação de V.Exa., va-

E aqui chamo à memória o companheiro Marcelo mos respeitá-Ia. Mas temos uma visão diferente: o
Déda e os outros· Líderes da Oposição que participa- destaque que ora apresentamos não é repetição do
ram daquele acordo, sem prejuízo do entendimento . votado no· primeiro turno. É nossa interpretação. E
político de V.Exa., para o fato de que naquele mornan- queremos disputar isso aqui no debate.
to o PSDB teve participação fundamental no estabele- V.Exa. deu a palavra, e nós a acatamos muito
cimento de acordo, quando se dispôs a ceder dois dos respeitosamente. Mas queremos deixar muito claro
seus destaques para votação em primeiro tumo. que este Uder, em momento algum, nem hoje nem

Sr. Presidente, esse foi o acordo firmado e ontem nem amanhã, irá desrespeitar qualquer coisa.
cumprido pelo PSDB. Se a Oposição se achou no E ninguém tem o direito de fazer qualquer tipo
direito de ter novo destaque, e nada tem este U- de comemoração para desmoralizar ou desqualificar
der a opor a essa vontade, coube a V.Exa. decidir. o posicionamento do Bloco de Oposição, que respei-
Mas que fique claro que o acordo firmado pelo ta e sempre respeitará os acordos, principalmente
PSDB foi da cessão de dois destaques, dentre quando celebrados na presença do Presidente da
eles aquele que vem prejudicar agora a reapresen- Câmara dos Deputados.



DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Da expressão "de acordo com a natureza e
complexidade do cargo ou emprego, na forma pre-

o SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, manifestamos
nossa posição contrária à concessão da preferência.
O nosso voto é "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialis
ta Brasileiro acha fundamental vencer a angústia e dis
cutir a estabilidade no excesso de quadro.

Consideramos que esta matéria já foi exausti
vamente discutida e, portanto, está madura para ser
votada. Não existe preferência malor a ser discutida
neste plenário do que esta matéria.

Assim sendo, entendemos que essa: preferên
cia aumenta a angústia do servidor público brasilei
ro. Não há justificativa para se fazer preferência so
brepondo essa matéria a qualquer outro destaque.

O Partido Socialista Brasileiro encaminha o
voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto "sim".

O SR. AÉCIO NEVES (?SDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo
recomenda o voto ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem es
tiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri

mento de Destaque nº 2, da Bancada do PSB, nos
seguintes termos:

Senhor Presidente,
Com base. no art. 161. § 2º, do Regimento In

terno, requeremos:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acato O, SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
também, Líder José Machado, respeitosamente; as tação o requerimento de preferência.
ponderações de V.Exa., que sempre as coloca na Como votam os Srs. Líderes?
devida medida e com a maior adequação possível. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re-

Os acordos devem ser cumpridos. visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba-
,O SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, peço lhista Brasileiro vota "sim".

a palavra pela ordem. O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o

voto "sim".V.Exa. a palavra.
O SR. Luís EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, sei que está decidido,
mas desejo lembrar um aspecto que considero im
portante deixar claro.

Primeiro, a Liderança do Governo sempre cum
priu acordos feitos; segundo, se pego um destaque
apresentado no todo sobre um tema, divido-o e
apresento a ele dois destaques, um sobre cada
tema, pergunto: seria possível? Claro que não. É
evidente que era o mesmo destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté
ria está decidida.

Vamos votar o requerimento de preferência.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, como Líder, peço a palavra para uma comunica
ção de Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
atentamente e sou fiel cumpridor do Regimento. Dis
se V.Exa. que não gostaria de discutir mais esse as
sunto, entretanto, não quero deixar que paire a míni
ma dúvida sobre ele.

Primeiro, quando se decidiu a nova modalidade
de apresentação de DVS, decidiu-se que só poderia
ser sobre matérias correlatas. Então, se foram apre
sentados DVSs - e esse específico sobre duas ma
térias -, elas são iguais, correlatas; segundo, o pró
prio Líder do Bloco de Oposição, o ilustre Deputado
Marcelo Déda, por quem tenho um apreço e admira
ção muito grandes, quando encaminhou os DVSs a
V.Exa., disse, alto e bom som, neste plenário, que
se houvesse algum DVS que contrariasse as nor
mas existentes sobre a sua tramitação, V.Exa. podia
rejeitá-lo in Iimine que S.Exa. acataria.

Sr. Presidente, não há a menor dúvida de que
essa matéria foi votada no primeiro turno.

Quero apenas usar essa parte da Comunica
ção de Liderança, reservando-me o direito de usar o
tempo do meu partido quando necessário.



Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com
muita atenção as ponderações levantadas pelo De
putado Alexandre Cardoso, autor deste destaque su
pressivo. Evidentemente, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não concordo cem a idéia que sus
tenta toda a formulação do Deputado Alexandre Car
doso de que a Casas Legislativas pelo Brasil afora são
compostas de homens públiCos que estão a fim da
prática do fisiologismo, da proteção, da quebra de prin
cfpios que este dispositivo consagra, dentre os quais o
mais importante é que a única via de ingresso no setor
público é o concurso público. Creio que existem fatos,
que a realidade nos apresenta, que determinam dife
renciações hoje acolhidas. O próprio Supremo Tribunal
Federal tem acolhido, com súmula definida, que a ida
de, por exemplo, é um critério que diferencia a possibi
lidade de ingresSo em determinadas atividades.

E exatamente para resolver essa questão foi
dada essa redação não só nesse dispositivo, que é
objeto do destaque do nobre Deputado, como tam
bém no § 32 do art. 39, que diz: "Aplica-se aos servi
dores ocupantes de cargo público o dispositivo..."
São vários dispositivos. E, finalizando, diz: "podendo
,a lei estabelecer requisitos diferenciados de admis
são quando a natureza do cargo assim o exigir."

Nesse sentido, a inclusão da redação, que hoje
é objeto do destaque supressivo, é simplesmente
para manter em todo o texto a integridade~ Já está
assegurada essa possibilidade.
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vista em lei", constante do inciso 11 do art.. 37 propos- Sr. Presidente, não vejo outro mecanismo que
to pelo art. 3~ da Redação para o Segundo Turno de possa apresentar melhores resultados. Alguns até
discussão' da Proposta de Emenda à Constituição nli poderiam argumentar que temos de dar maior agUi-
173-E, de 1995. dade ao serviço público, que temos de criar maca-

Assina o Deputado Alexandre Cardoso; Uder nismos de investidura compatfveis com a globaliza-
do PSB. ção. Mas a verdade é que, de repente, ao contrario

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _Conce- do pretendido, podemos estar criando mecanismos
do a palavra, para encaminhar, ao nobre Deputado de investidura eleitoreiros e indevidos para qualificar
Alexandre Cardoso. os servidores públicos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (~SB-RJ. Sr. 'Presidente, 'o destaque realmente é para
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, discuti com manter o concurso público na sua fntegra e não para
o eminente Relator sobre a necessidade de uma re- abrir precedentes, para não flexibilizar! Evidente-
formulação na investidura do servidor público no mente, apesar de todas as complexidades da maté-
Brasil. ria em discussão, não encontramos argumento al-

Parece-me que esta matéria tem uma comple- gum que nos possa fazer concordar com o mecanis-
xidade única, quando imaginamos um Brasil homo- mo proposto no texto do Relator.
gêneo. Imaginemos um Pafs com 5.506 Municfpios, Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
onde as normas de investidura poderão ser, eviden- encaminha o voto "não". "
temente, de cada Executivo. Imaginemos que não O ~R. PRESIDENTE (Michel Temer) .: O PSB
haja controle social num Municfpio do interior do vai votar "não".
Pará, do interior do Mato Grosso, do interior dos Es
tados com maior dificuldade de cÇ)municação.

Perguntamos, então, Sr. Presidente: quais os
critérios que nortearão a investidura dos servidores
nesses Municfpios?

E novamente, Sr. Presidente, a pergunta: esses
critérios serão justos?,Serão critérios adequados à me
lhor condição e à melhor competência do Estado?

Ora, Sr. Presidente, não me convenci com ne
nhuma outra argumentação senão a do o concurso'
público. Há uma máxima que posso aplicar no mo
mento: talvez o concurso público não seja o melhor,
mas não existe nenhum outro mecanismo de sele
ção melhor do que ele. Podemos instalar um proces
so eleitoreiro, um processo fisiológico de investidura
de servidores públicos neste Pafs.

Assim sendo, Sr. Presidente, achamos funda
mentai que o concurso público seja mantido na fnte
gra. Não há como contra-argumentar. O controle so
cial deste Pafs, em cada região; aumenta ou diminui
até com a própria mfdia, com a própria imprensa.

Evidentemente, Sr. Presidente, no momento
em que estamos tentando dar um passo a mais nes
te Pafs para enfrentar a questão da globalização,
nada melhor do que a investidura através do concur
so público. Abrir precedentes nesse campo é extre
mamente fantasioso, é extremamente complexo. E
não há outro instrumento que possa, de forma mais
transparente e com maior segurança, trabalhar em
defesa da sociedade, em defesa da competência
que se instala no Estado, do que o concurso público.
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A opinião do Relator é que depende do voto de . O segundo princípio é o do mérito. A adminis-
cada Deputado. Se entender que devemos preser- tração democratiza o 'conceito de cargo público,
var a integridade do texto, vota "sim"; senão, não abrindo-o de forma universal a todos os cidadãos. A
prejudica em absolutamente nada os objetivos que administração racional busca recrutar dentre esses
estamos tentando alcançar e iremos fazê-lo. cidadãos os mais qualificados para compor seu qua-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em rela- dro de pessoal.
ção a expressão destacada o Relator sugere o voto Este princípio do concurso público é fundamen-
"sim". tal. A preocupação da Oposição é com o fato de que

Como vota o PSTU? a sua fragilidade e a permissão de que o princípio
Como vota o PMN? seja aqui e acolá diferenciado termine por sangrá-lo,

exaurindo sua força fundamental, que é a universali-
Como vota o PV? dade do acesso ao cargo e o mérito como regra para
Como vota o PPS? seleção. Entendemos ser este prin-;ípio muito melhor
O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi- para o Brasil até para um conceito moderno que está

são do ofàdor.) - Sr. Presidente, o PPS considera aquém dos tempos.
também que, dependendo do concurso,. ele deve Sr. Presidente, lembre-se de que os america-
também adaptar-se às condições e diversidades do nos chamavam de spoil system, sistema de despo-
exercício profissional, mas entende também que jos, traduzindo para V.Exa., o sistema de preenchi-
esta Casa já optou pelo fim do Regime Jurídico Úni- mento de cargos públicos após as eleições presiden-
co, em que existe a possibilidade 'de um quadro es- ciais. Quando os democratas perdiam, os republica-
tatutárioe de um quadro celetista. nos colocavam seus apaniguados e vice e versa.

Entendendo que, ao votarmos, não estaremos aI- Eles compreenderam a importância desse recruta-
terando nada em relação ao que já foi aprovado; o mento de forma universal e pela via do mérito.
PPS prefere manter o concurso público, tal como está Neste sentido, queremos preservar o texto
estabelecido, como princípio geral, com método, e po_ constitucional. Acreditamos que ele é muito mais fiel
derá adaptar-se às diversidades encontradas. ao princípio.

Por isso, o PPS vota "não". A Oposição, portanto, vota "não".
O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.

orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não" e libera a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para man-
bancada. ter a inteireza do texto e a coerência entre os princí

pios estabelecidos nas diversas partes da reforma, o
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- PMDB encaminha o voto "sim".

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Ihista Brasileiro entende que o Relator foi feliz e que vota o PSDB?
o texto está correto. Por isso vota "sim", pela manu- O SR. A~CIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi-
tenção do texto. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB concorda

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- com o que disse o Relator de que essa não é uma
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o questão de fundo. Mas, analisando as duas altemati-
voto "sim", pela modernidade do Estado. vas, certamente parece-nos que o texto é mais apro-

O SR. MARCELO OéDA (BlocoIPT-SE. sem priado, já que reconhece as enormes diferenças que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos - e podem haver nas inúmeras atividades do setor públi-
creio não estamos isolados neste ponto de vista - co. Por isso, os concursos deveriam ter característi-
que o concurso público é um dos instrumentos mais cas distintas em relação à complexidade de cada um
importantes e um dos institutos mais valiosos do tex- dos cargos ou empregos. Alertamos para o fato de
to constitucional em relação à administração pública. que existe uma parte do texto que a Oposição quer
Qual é a informação que o concurso público traz suprimir, que diz: "de acordo com a natureza e com-
para a vida institucional brasileira? O acesso aos plexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
cargos públicos é universal. Todo e qualquer brasi- em lei". A nosso ver, manter a expressão "na forma
leiro que reúna as condições especificadas no edital prevista em lei" é uma garantia acessória para que
tem o direito, independentemente de ideologia, raça, não haja, ao bela alvitre de administradores, nenhum
cor ou credo, de participar do concurso e submeter- tipo de proteção, nenhum tipo de descuido no mo-
se ao teste.de seleção. mento de estabelecer os editais.
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. Repito que não' se trata de uma questão de a opção por um aborto é, em muitas circunstâncias,
fundo. Parece-me mais apropriado para as garantias uma opção moral para as mulheres.
maiores à lisura da administração pública, no mo- ··É necessário ainda lembrar que, na Igreja Ca-
menta de estabelecer os seus concursos, o texto do tólica, ao contrário do que muitas vezp-s se pensa e
ilustre Relator. se diz, as questões de moral sexual nunca foram de-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) finidas dogmaticamente e, portanto, não exigem dos
- Para falar em defesa da regulamentação, concedo fiéis obediência absoluta. É parte da tradição cristã o
a palavra à lima. Sra. Ora. Maria José Rosado, rep- recurso à consciência individual como critério último
resentante do Movimento Católicas pelo Direito de de decisão no campo da moral. Cito ainda um teólo-
Decidir. Esclareço aos expositores que, se o tempo de go moralista católico:
5 minutos não for suficiente para a conclusão, podem A partir do texto conciliar do Vaticano 11, sabe-
encaminhar sua manifestação por escrito à Mesa. mos que o ser humano (mulheres e homens) não

A SRA. MARIA JOSÉ ROSADO - Srs. e Sras. será julgado por Deus em razão do seguimento de
Deputadas, estou aqui como Coordenadora no Brasil leis ou normas de qualquer índole, mas em razão do
do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir, como seguimento da sua consciência.
mulher e cidadã brasileira. Agradeço a esta Casa a Lembro especialmente aos Srs. e Sras. Parla-
oportunidade de me dirigir aos Srs. e Sras. Parla- mentares aqui presentes que as mulheres e os ho-
mentares. mens católicos no Brasil estão conscientes disso,

Nas discussões em tomo do aborto no Brasil, estão conscientes de sua condição de pessoas hu-
não é raro que os 0poôitores aos projetos que des- manas responsáveis.
criminalizam o aborto e o tomam acessível às mu- Pesquisa realizada na cidade de São Paulo
Iheres invoquem princípios cristãos para afirmar sua mostrou que 87% de católicos entrevistados são fa-
prática como ato homicida e pecaminoso. Muitas ve- voráveis ao aborto em caso de estupro; 86% desses
zes essa posição é apresentada como se refletisse o católicos são favoráveis em caso de risco de vida da
pensamento de todos os membros das igrejas cris- gestante e, desses, 98% - guardem essa percent-
tãs. Raramente se faz alusão à diversidade interna e agem - são favoráveis a que esses abortos sejam
às discussões existentes em tomo das proposições realizados gratuitamente na rede pública hospitalar.
de uma moral sexual inspirada em princípios religia- Encontramos os mesmos percentuais em pesquisas
80S. Isso é particularmente verdade no caso da Igreja realizadas na cidade do Rio de Janeiro.
Católica. No entanto, a defesa da validade moral de Finalmente, devo dizer que este não deveria
um ato abortivo é feita não somente por mulheres, teó- ser um discurso próprio para esta Casa, pois não es-
Iogas, católicas e outras, mas também por homens, tamos aqui em um templo religioso. Como católica
teólogos, leigos e mesmo membros da hierarquia. que sou, quero defender a legitimidade do Estado

O próprio Bispo católico canadense O. Ray- como condição do exercício pleno da responsabilida-
mond John Lahen propôs, no Sínodo das Américas, de civil e da cidadania. Tentativa e pressões no sen-
que agora se realiza em Roma, que a Igreja Católica tido de levar Parlamentares a votarem segundo prin-
abra o diálogo com os grupos que defendem os di- cípios religiosos indicam uma atitude fundarnentalis-
reitos das mulheres de interromperem uma gravidez. ta que pretende impor leis religiosas de um grupo

como leis civis a toda a sociedade.
Na história do pensamento católico, em relação Estou confiante de que esta Casa recusará o

ao aborto, prevaleceram sempre a dúvida, a discus- recurso que lhe foi apresentado e votará favoravel-
são, as posições conflitantes e, em muitos casos, a mente ao Projeto de Lei n!2 20-A, de 1991. (Palmas.)
prática pastoral de compreensão da situação das O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
mulheres que abortam. - Para falar contra a regulamentação, concedo a pa-

Mesmo atualmenté - repito -, existem muitas lavra ao Reverendíssimo Sr. Bispo Renato Andrade
teólogas e teólogos moralistas católicos que justifi- dos Santos, Presidente do Conselho de Pastores
cam, do ponto de vista religioso, a decisão da mu- Evangélicos do Distrito Federal.
Iher de interromper uma gravidez. Cito Daniel Magui- O SR. RENATO ANDRADE DOS SANTOS -
re, formado em Roma, professor de Teologia Moral, Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Deputado Michel
que diz: Temer; Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho-

A anticoncepção é não somente lícita, como res, o Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito
pode ser moralmente obrigatória. Da mesma forma, Federal - COPEV manifesta-se em defesa da vida.
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No entanto, consideradas as circunstâncias e o mo- O contraponto da morte é a vida. O aborto é,
mento desta discussão que se trava no Congresso sem dúvida, um chamamento à morte, e não à vida.
Nacional sobre os vários aspectos discursivos do A vida é dom de Deus. A morte é gerada no pecado.
tema aborto, pretende o COPEV tratar do tema não Daí dizerem as Escrituras que H•••a inclinação do Es-
sob o prisma da discussão ideológica, nem ainda pírito é vida e pazH, insistindo em que o Hsalário do
sob enfoques liberalizantes, observando que nem pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
sempre o que se libera é o mais correto. vida..:, que se etemiza.

Em geral, a liberalização origina-se na perda Diante dessas manifestações bíblicas, que se
de controle sobre os mais diversos valores morais e repetem em todo o Novo Testamento, sendo encon-
éticos anteriormente tidos e mantidos como inaliená- tradas também no Velho Testamento, o Conselho de
veis. Na liberalização, em geral, confronta-se a mo- Pastores Evangélicos do Distrito Federal manifesta-
ral e a ética com a permissividade. Nesse sentido, se contra qualquer forma consentida de aborto, por
os permissivos erguem-se em defesa da liberdade entender que a morte provocada é uma forma de pe-
de expressão, do uso das próprias faculdades, da cado que ofende a santidade de Deus.
manipulação de seus interesses, fazendo-o ao tem- Não cuida o Conselho, nesta manifestação, de
po em que tecem verdadeiras teias de censura ao adentrar o mérito das proposições em tramitação no
que é moral e ético, ao que interessa à fé, à religião, Congresso Nacional. Se uma delas pretende autori-
à sociedade, ao Estado e à educação em geral. zar os hospitais públicos a realizarem abortos em

A censura à permissividade é algo que os per- conformidade com decisões judiciais, tal projeto de
missivos não toleram, enquanto eles mesmos se tor- lei é absolutamente desnecessário, visto que essa
nam os mais cruéis entre os censores quando se le- possibilidade já está contida na legislação penal co-
vantam contra o moral e o ético, contra o sagrado, dificada, dependendo o encaminhamento da pacien-
defendendo as teses profanas de modo a não permi- te aos estabelecimentos públicos de saúde mera-
tir que lhes sejam oferecidos contra-argumentos. mente de um provimento judicial, que pode ser nor

ma ditada pelos tribunais superiores ou pode ser,
Não se generalize a questão da permissividade também, jargão comum de decisão transitada em jul-

no que conceme ao grupo que apóia a descriminali- gado. Basta ao juiz fazer o encaminhamento, fato
zação do aborto. Há pessoas de boa vontade defen- que não tem sido comum até o presente, possivel-
dendo essa tese. No entanto, nos termos em que se mente porque a matéria não foi suficientemente dis-
põe o assunto perante o Congresso Nacional, verifi- cutida anteriormente. O Código Penai Brasileiro já
ca-se a pretensão de ir queimando etapas até que a contempla situações nas quais o aborto pode ser
descriminalização seja fato concreto. permitido. O mais pode e deve ser solucionado den-

No momento não se propõe, mas antes se pre- tro do próprio processo.
. tende, por meio de um projeto de lei, determinar que Deixando-se ao magistrado a capacidade do
os hospitais públicos sejam obrigados a realizar encaminhamento, a matéria será mais adequada~
abortos nos casos em que a lei autoriza e nos ter- mente apreciada, sem a generalização perigosa e
mos da decisão judicial expressa. Na outra proposi- determinante da lei, sem que se transforme a rede
ção, pretende-se ampliar o leque das oportunidades hospitalar pública em um perigoso agente da permis-
de aborto, deixando-se à mulher grávida a possibili- sividade, não se abrindo suas portas e seus espaços
dade de determinar se seu próprio filho deve ou não à máfia dos aborteiros. Evidentemente, o COPEV
nascer. expressa aqui apenas sua opinião, pois sua postura

Nenhuma das proposições discute o direito do é sempre em defesa da vida.
nascituro à vida. Deferem-lhe o direito à morte, sem A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
se aperceberem de que a -inclinação da carne é a palavra pela ordem.
morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz

H
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem

(Romanos, 8.6), e sem notarem ainda que a morte é
gerada no pecado, Hpois o salário do pecado é a V.Exa. a palavra.
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT-MG. Sem re-
em Cristo Jesus nosso Senho'-, (Romanos, 6.23). visão da oradora.} - Sr. Presidente, o Bloco da Opo-
Para o apóstolo São Tiago, -havendo a concupis- sição vota -não

H
.

cência concebido, dá a luz o pecado, e o pecado, O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re-
sendo consumado, gera a morteH (Tiago, 1-15). visão do orador.} - Sr. Presidente, o PTB, Partido
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Trabalhil?tfl Brasileiro, vota -sim-, e conclama os Srs. cursos públicos podem ser de provas ou de títulos e
Deputados para vifem ao plenário votar -sim-. provas, segundo a peculiaridade da função para a

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT-MG. Sem re- qual o servidor vai ser admitido.
visão da oradora.) - Sr. Presidente, pela manutenção É ridícula a argumentação apresentada, que
dos concursos públicos, como está na Constituição retoma aquela teoria maravilhosa já exposta aqui, de
de 1988, o Bloco da Oposição vota -não-. que prefeitura existe para dar emprego. Com argu-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem mentos com este, Sr. Presidente, é difícil se estabe-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da lecer um mínimo de diálogo em tomo de texto tão
Frente Liberal recomenda o voto -sim- e faz um ape- importante para a vida nacional.
lo aos Srs. Parlamentares para que venham e per- O PMDB vota -sim-.
maneçam em plenário para pelo menos avançarmos O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
em quatro votações de destaques, a fim de que pos- são do orador.) _O PPB recomenda o voto -sim-.
sarnas concluir a votação da reforma administrativa
amanhã. É questão de honra para esta Casa con- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
cluir a votação da reforma administrativa. dente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, o PFL, em defesa do concurso O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
público, pela sua complexidade e natureza, reco- V.Exa. a palavra.
menda o voto -sim-. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é ridícula a
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o dificuldade que as pessoas têm em entender as
voto -sim-. questões, mas é da maior importância que elas en-

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB-CE. tendam. Agora, a ignorância é a mãe da felicidade.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que a O SR. WAGNER ROSSI-Isso é verdade. (Risos)
moralidade seja mantida no ingresso no serviço pú- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não vou
blico, o Bloco da Oposição vota -não-. permitir debates paralelos.

O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Tem gente

que ri. Ridícula é a dificuldade que as pessoas têm
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem em entender as questões.

V.Exa. a palavra. É
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL-TO. Sem revisão O SR. WAGNER ROSSI- verdade, Sr. Presi-

do orador.) _Sr. Presidente, estou reassumindo hoje dente. Está aí, na palavra do Líder do PSB, a prova
os trabalhos ria Casa, e meu nome não consta do cabal da sua afirmação. S.Exa. não entendeu nada.
painel. Meu voto é -sim-o O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois dente. mas não sou eu quem ri.
não. Deputado. O nome de V.Exa. não consta do O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
painel e seu voto é -sim-. a palavra pela ordem.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a palavra pela ordem. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. INÁCIO ARRUDA (BIocoIPCdoB-éE.
V.Exa. a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE. Oposição não crê em muralhas imaginárias para sus-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa tentar situações de desespero, principalmente quando
da moralidade do acesso ao serviço público, o Bloco lida com questões econômicas. Tem um pessoal muito
da Oposição vota -não-. esperto, muito sabido, muito lido, muito culto, muito for-

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMOB-SP. mado, que acha que põe urna muralha que resiste a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma tudo e, por isso, quer transformar a resistência feitR

vez tenta-:e dar a textos o valor que eles não têm. É aqui pelo Bloco de Oposição para esc(arecer ;ü6 é
lamentável que se queria iludir a boa-fé de membros isso mesmo. querem acabar com o concurso público
respeitáveis do conjunto do funcionalismo público para colocar os apaniguados na máquina p{lblica.
com um discurso desse teor. Este texto não tem re- Esse é o viés do voto e é exatamente por isso que
lação alguma a não ser com o fato de que os con- mantemos nossa posição de votar -não-.



O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
voto "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB recomenda o voto ·sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim" e solicita aos Srs. Parlamentares que se
dirijam imediatamente ao plenário para exercerem o
seu dever de votar.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- Q S~. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
são do orad9r.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
voto "sim". o PSDB recomenda o voto "sim" e solicita aos Parla-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO mentares que venham ao plenário para votar.
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
o PSDB recomenda o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente,.o Partido da

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um ape-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba- lo aos Srs. Parlamentares para que venham ao ple-
Ihista Brasileiro, consciente da sua responsabilidade nário, a fim de que possamos concluir esta votação,
e não dispensando o concurso público, vota "sim", pois se trata de destaque à emenda constitucional
pela moralidade da coisa pública. que requer o quorum qualificado de três quintos.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO Sr. Presidente, solicito também aos Srs. Parla-
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mentares que permaneçam em plenário, pois tere-
o PSOB solicita aos Srs. Párlamentares que venham mos mais quatro votações, para agilizar a votação
ao plenário e votem "sim". da reforma administrativa e para que a mesma seja

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- concluída amanhã. É fundamental que a Câmara
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o dos Deputados conclua a votação da reforma admi-
voto "sim". nistrativa ainda amanhã. Portanto, fazemos esse

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa apeló para que possamos votar, pelo menos, mais
solicita aos Srs. Deputados que venham ao plenário. quatro destaques.
Esta votação tem efeitos administrativos; trata-se de O PFL recomenda o voto "sim",
emenda constitucional.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO _Sr. O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT-SE. Sem
Presidente, peço a palavra para uma questão de or- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Opo

sição está encaminhando o voto "não".demo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

V Ex I (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. a. a pa avra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO o PSDB recomenda o voto "sim" e pede aos Srs.

(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) _Sr. Presidente, Parlamentares que venham rapidamente ao plenário
ao que parece, ainda há algumas Comissões reuni- para votar.
das. Eu mesmo saí de uma delas há pouco, por isso O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
solicito a V.Exa. que determine aos Presidentes das revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Comissões o encerramento dos trabalhos. Temos Frente Liberal recomenda o voto "sim".
uma reforma importantíssima a resolver de uma vez O SR. MARCELO DÉDA (BlocoIPT-SE. Sem
por todas, se possível hoje ou amanhã. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Opa-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa sição está votando "não".
determina o encerramento dos trabalhos das Comis- O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
sões que ainda estejam levando adiante suas tare- Sem revisão do orador.) _Sr. Presidente, o PMDB e
fas. A Secretaria da Mesa deverá comunicar essa

o Bloco votam "sim".determinação aos Srs. Presidentes de Comissões
que ainda estejam trabalhando.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
slo do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
voto '"sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB. PRONA e PSD votam "sim".



O SR. PRESIDENTe (Michel Temer) - Determi
no à Secretaria da Mesa que faça soar as campai
nhas para tornar mais ágeis os Srs. Deputados.

O SR. WAGNER ROSSl (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto ·sim" e solicita aos Srs. Parlamenp

tares a presença em plenário, pois teremos sucessi
vas votações e é necessária a pennanência em ple
nário para que possamos agilizá-Ias.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
o PSDB recomenda o voto ·sim·.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto ·sim" e con-
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O .SR. WAGNER ROSSI' (BlocolPMDB-SP: clama os Srs. Parlamentares a comparecerem ao
Sem -revisão do- orador.) - Sr. -Presidente, o PMDB plenário a fim de votarem "sim".
recomenda ovoto ·sim". O SR. INOclSNCIO OLIVEIRA (PFL-t-'t:. tlem

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. $em re~isão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomen- Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
da o voto "não". apelo aos Srs. Parlamentares para que compareçam

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO ao plenário.
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Votaram apenas 396 Srs. Deputados. Trata-se
o PSDB recomenda o voto "sim" e pede aos Parla- de destaque de emenda constitucional que requer
mentares que venham ao plenário, pais estamos em quorum qúalificado de -três quintos. Precisamos de
pleno processo de votação. - 450 votos, no mínimo, Sr. Presidente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem O PFL reitera o apelo aos Srs. Parlamentares
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da para que pennaneçam em plenário, pois, após esta
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o votação, teremos mais quatro votações nominais. Se
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao todos votarem, mais cedo concluiremos a votação
plenário para concluinnos esta votação. dessa matéria.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O PFL recomenda o voto "sim".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o O SR. ANTONIO ..cARLOS PANNUNZIO
voto "sim" e solicita à sua bancada que pennaneça (PSDB-5p. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
em plenário, pois teremos mais quatro votações ain- te, o PSOB, exatamente por entender que existem
da na noite de hoje. cargos de natureza e complexidade diferentes, vota

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO "sim·, pela manutenção do texto.
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
o PSDB encaminha o voto ·sim". do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. no recomenda o voto ·sim" e apela aos Srs. Deputa-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PMDB dos que ainda não votaram para que o façam.
vota ·sim·. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- (PSDB-5P. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
te, o PSDB recomenda o voto ·sim·.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim· e conclama os Srs. Parlamentares para O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi-
virem ao plenário. Temos diversas outras matérias são do orador.) - O PSDB encaminha o voto ·sim· e
para votar ainda hoje. convoca os 23 Parlamentares que estão na Casa e

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- ainda não vieram ao plenário a ele comparecer.
Quanto mais rápido pudermos encerrar esta vota-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o ça-o, mais cedo concluiremos todas as votações pre-
voto ·sim·. vistas para hoje, já que temos pelo menos mais três

votações nominais.
O PSDB encaminha o voto ·sim· e conclama

os Parlamentares a comparecerem imediatamente
ao plenário.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
.revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto ·sim· e reitera o
apelo aos seus Parlamentares para que compare
çam ao plenário. Votaram apenas 408 Srs. Deputados,
precisamos de pelo menos 450 para quea votação rep
resente a vontade desta Casa.

Trata-se de destaque à emenda constitucional
que requer quorum qualificado de três quintos.

Portanto, o Partido da Frente Liberal reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam



O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB solicita a presença dos Srs. Parlamenta
res em plenário para esta e outras votações.
Nesta votação, o nosso partido encaminha o
voto "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSOB solicita aos Srs. Parlamentares que
compareçam ao plenário. Respeitem os que já es·,
tão aqui trabalhando há várias hbras! Nesta opor··
tunidade, solicitamos aos demais Parlamentarel3
que compareçam ao plenário a fim de podermos

Portanto,.apelo' aos membros desta Casa para
que venham imediatamente ao plenário, a fim de
que possamos concluir esta votação e darmos início
à votação dos outros destaques: precisamos concluir
a votação da reforma administrativa ainda esta se
mana; amanhã, se possível.

Portanto, acreditamos que este é o melhor
caminho para a Câmara dos Deputados e para o
País.

O PFl recomenda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
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em plenário ~ fim de qu~ possamos votar mais qua- que por quaisquer motivos não estiveram cumprindo
tra destaques ainda hoje. com as suas obrigações.

O PFl reitera o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- Solicito aos Deputados retardatários que pres-

visão do orador.) - Sr" Presidente, o PTB, Partido tem homenagem àqueles que pe,rmanecem no pie-
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "sim" e, em nário e votem com rapidez. A Presidência tem sido
virtude da importância da matéria, conclama os Srs. tolerante exatamente em função dos efeitos adminis-
Parlamentares a comparecerem ao plenário para vo- trativos que a falta de votação acarretará.
tarem "sim". Convoco os Srs. Deputados a virem ao plená-

O SR. LUIS EDUARDO (PFl-BA. Sem revisão rio, pois logo mais encerrarei a votação.
do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Gover- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
no recomenda o voto "sim". te, pela ordem.

O SR., ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
(PSDB-SP. Sem r~visão do orador.) - Sr. Presiden- Exa. a palavra.
te, O PSDB recomenda o voto "sim" aos Srs. Depu-
tados. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFl-PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFl reitera o
O PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que voto "sim" e acha que zelar pelo quorum é atribui-

venham ao plenário. Estamos em fase de encerra- ção fundamental do Presidente da Câmara dos
menta do processo de votação. O voto é "sim", pela Deputados. Além do mais, a votação será tan-
manutenção do texto. to mais representativa quanto maior o número de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Parlamentares votantes. Isso, sem prejudicar - tem
Deputados, venham ao plenário e nele perma-. razão o Deputado Alexandre Cardoso - o direito da-
neçam, porque temos mais quatro votações nomi- queles que aqui estão esperando há bastante tem-
nais. Acertamos as votações de maneira que no início po.
da noite de amanhã possamos tê-:tas concluído. Enfa-
tizo a importância de ainda hàje votarmos mais quatro
destaques.

Peço aos Srs. Deputados que ainda não vie
ram ao plenário que a ele compareçam.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
há 25 minutos, desde que V. Exa. encerrou a vota
ção, nas bancadas, aguardando os Srs. Deputados.
Tenho absoluta certeza de que V. Exa. deseja dar
chance a 'todos, mas entendo que quem estava aqui
votando começa a perder interesse em permane
cer neste recinto. Trata-se de um precedente que
pode criar uma maneira de apenar os que estão
cumprindo a sua vontade, o seu dever de votar.
Penso que na hora em que V. Exa. for um pouco
mais rígido nesta questão teremos maior pontuali
dade. Dessa forma, solicito a V. Exa. que um pra
zo-Iimite, a fim de que possamos não só votar es
tes destaques e a matéria, definitivamente. Insisto
que seria da maior importância V. Exa. fixar um
prazo-Iimite, de quinze ou de vinte minutos, para
não ficarmos aqui aguardando meia hora aqueles
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Roraima

Alceste Almeida - BlocolPMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB- Sim
Luciano Castro - PSDB .... Sim
Luís Barbosa - PPB- Sim
Moisés Lipnik - ~L - Si"1
Salomão Cruz -; PSDB - Sim

Amapá

Eraldo Trindade - PPB - Sim
Gervásio Oliveíf6. - Bloco/PDT - Não

Pará

Anivaldo Vale -PSDB - Sim
AntônioBrasil~BlocolPMDB ~Não
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Não
Geraldo Pastana - BlocolPT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim .
Hilário Coimbrá- PSDB - Sim
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Mário Martins - BlocolPMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - BlocolPT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim.
Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
Luiz Femando- PPB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes' Miranda - BlocolPDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha RauPPBB - PSDB -' Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim

328
126

4

encerrar este processo de votação. O PSDB vota Total: 458
·sim". É aprovada a expressão destacàda.Mantido o

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- texto.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB - Partido VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
Trabalhista Brasileiro - recomenda o voto "sim". PUTADOS:

O SR. WAGNER ROSSI (BtocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CAROO.SO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente, na Mesa
anterior, sob a Presidência do Deputado Luis Eduar
do Magalhães, propus, a S. Exa. umprojeto de reso
lução que fixasse o limite de tempo referido anterior
mente. Tenho a impressão de que se fixarmos isso,
mesmo que não seja pOr projeto de resolução, mas
por acordo, faremos' com que aqueles Deputados
que dão sempre aquele jeitinho de não estarem pre
sentes aqui, passem a estar, e assim daremos mais
agilidade à votação.

Gostaria que os SI:S. Líderes apreciassem uma
proposta para fixarmos em trinta minutos, após a vo
tação, a permanência nas bancadas,. porque dessa
forma, Sr. Presidente, conseguiremos dar agilidade
à votação e serão respeitados aqueles que votaram
no momento adequado.

Proponho aos Srs. Uderes o estudo de um
acordo para fixarmos em trinta minutos, após a vo
tação na bancada, o prazo para o término da vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Poderá V. Exa. tratar dessa matéria com os
Srs. Uderes.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTi: (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado.

Votaram:
Sim:
Não:
Abstenções:
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Silv~mani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMOB - Sim
Emflio Assmar - PPB - Sim
JOão Tota - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PFL- Sim
Darci Coelho - PFL":' Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - BlocolPMOB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMOB - Sim'.
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim"
Mauro Fecury:... PFL - Sim
Nan Souza..;. PFL - Sim
Neiva Moreira - BlocolPOT - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Sim
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSOB - Sim
.Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Aníbal Gomes - PSOB - Sim
Antônio Balhmann - PPS- Não
Amon Bezerra - PSOB'- Sim
Edson Silva - PSOB - Sim'·
Finno de Castro - PSOB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMOB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel- Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMOB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMOB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim

Pinheiro Landim - BlocolPMOB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSOB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSOB - Sim
Vicente Arruda - PSOB - Sim

Piauí

, Alberto ,Silva - BlocolPMOB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim

" ,
João Henrique - BlocolPMDB - Sim
Júlio Cesar -PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BlocolPMDB - Sim
Augusto Vive.iros - PFL - Sim
Betinha Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Edu.ardo Alves- BlocolPMDB - Sim

. João Faustino - PSOB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL -'Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Annando Abílio - BlocolPMOB - Sim
Efraim ~orais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMOB - Sim
José Aldemir - BlocolPMDB - Sim
José Luiz Clerot - BlocoIPMOB - Sim
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Sim
Wilson Braga - PSOB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Femando Ferro - Bloco/PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
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João Colaço - PSB - Não
José Chaves - BlocolPMDB - Sim
José Jorge .... PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho -,. PFL - Sim
Nilson Gibson -'PSB - Não
Pedro Correa .... PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não.
Roberto Fontes - PFL- Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - BlocolPMDB - Não
Wilson Campos PSDB - Sim
Wolney Queirot BlocolPDT -,. Não

Alagoas

AlbéJjco Cordeiro-:- PTB -1\bstEmção
Augusto Farià~ -: pFL - Sim .
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô- PSDB - Sim
Moacyr Andrade ~ 'PPB - Não
Pedro Luís Albuq\.Íerque - PFL - Sim

, Sergipe

Adelson Ribeiro '7'PSDB - Sim
Carlos Magno -'PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Sim
José Teles .... PPB·- Sim
Marcelo Déda -BlocoIPT - Não
Messias Góis - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - BlocoIPT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - BlocolPDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima .... BlocolPCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL .... Sim

Jaques Wagner - BIOC?OIPT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço 7"" PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Sim
Prisco Viana -PPB - Não
Roberto santos .... PSDB - Sim
Sérgio Carneiro - BlocoIPDT - Não
Severiano Alvel:;- BlocolPDT - Não
Simara Ellery - BlocolPMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiró - BlocolPT .... Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Sim

. Antônio do Valle - BlocolPMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - BlocolPMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim.
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - PFl- Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha -~FL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro":' PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Dare - BlocolPT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Não
José Santana de Vascon:ellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
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Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - BlocolPT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão- PFL - Sim
Marcus Vicente - PSDB - Absentenção
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - PL - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim

. Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - BlocolPT - Não
Cidinha Campos - BlocolPDT - Não

Sim

Marcos Lima - BlocolPMDB - Não Eurico .Miranda - PPB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim femando Gonçalves - PTB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim Fernando Lopes- BlocolPOT - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim Itamar Serpa - PSDB - Sim
Neit Jabur - Bloco/PMDB - Sim Jair Bolsonaro - PPB - Não .
Nilmário Miranda - BlocolPT - Não Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
Octávio Elísio - PSDB - Sim João Mendes - PPB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim Jorge Wilson - BlocoIPMDB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim José Carlos Coutinho - PFL - Sim
Paulo Delgado - BlocolPT - Não José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim José Egydio - PFL - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Não José Maurício - BlocolPDT - Não
Raul Belém - PFL - Sim Laprovita Vieira - PPB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim Laura Carneiro - PFL - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim Uma Netto - PFL - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim Undberg Farias - PSTU - Não
Sandra Starling - BlocolPT - Não Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMOB - Sim Milton Temer - Bloco/PT -'Não"
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não Miro Teixeira - BlocolPOT - ~~
Sérgio Naya - PPB - Sim Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Silas Brasileiro - BlocolPMDB - Sim Noel de Oliveira - BlocolPMOB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não Osmar Leitão - PPB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Sim Paulo Feijó - PSOB - Sim

Roberto Campos - PPB - Sim
Esprrito santo Ronaldo Cezar Coelho - PSOB - Sim

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Sim Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMDB - Rubem Medina - PFL - Sim

Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - BlocolPCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSD6 - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo' Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Corauci 'Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
De Velasco - -Bloco/Prona - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
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Duilio PisaneSchi - PTB .:. Sim Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
Edinho'Araújo - BJocoi'PMDB ~ Sim Mato GrossO
Eduardo Coelho - PSDB -.Sim Antônio Joaquim - PSDB - Abstenção
Eduardo Jorge - BlocoIPT - Não Gilney.Vfa!1a:- BIocoIPT :- Não
Fausto Martello - PPB - Sim Murila Domingos - PTB ..::. Sim
Femando Zuppo - BIocoIPDT - Não Pedro Henry - PSDB - Sim
Franco Montoro - PSOB - Sim Rodrigues Palma - PTB - Sim
Hélio Bicudo- BIocoIPT - Não Rogério Silva - PFL - Sim
Hélio Rosas - BlocoIPMOB - Sim Tetê Bezerra ~ BIocoIPMDB - Sim
Ivan Valente - BIocoIPT - Não Welinton Fagundes - PL - Sim
Jair MenegueJli - BlocoIPT - Não Distrito Federal
João Mellão Neto - PFL - Sim Agnelo Queiroz - BlocoIPCdoB - Não
João Paulo - BIocoIPT - Não Augusto Carvalho - PPS - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim Benedito Domingos - PPB - Não
José Aníbal- PSDB .- Sim Chico Vigilante·- BlocoIPT - Não
José Augusto - PPS - Não Jofran Frejat - PPB - Não
José Coimbra - PTB - Sim Maria Laura - BlocoIPT - Não
José de Abreu - PSDB - Sim Osório Adriano - PFL - Sim
José Genoíno - BIocoIPT - Não Wigberto Tartuce - PPB - Sim
José Machado - BlocolPT - Não Goiás
José Pinotti - PSB - Não' Aldo Arantes - BlocoIPCdoB .... Não
Jurandyr Paixão - PPB - Sim Carlos Mendes - BlocoIPMOB - Sim
Koyu lha - PSOB - Sim Jovair Arantes - PSDB - Sim
Luciano Zica - BlocoIPt - Não Lídia Quinan - BlocoIPMOB _ Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - BIocoIPT - Não Marconi Perillo - PSDB - Sim
Luiz Gushiken"": BlocoIPT - Não Nair Xavier Lobo - BlocoíPMDB - Sim
Luiz Máximo - PSOB .... Sim Orcino Gonçalves - BlocoIPMDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim Pedro Canedo - PL - Sim
Marcelo Barbieri - BlocolPMOB - Não Pedro Wilson - BlocoIPT - Não
Marcos Vinícius Campos - PFL - Sim Roberto Balestra - PPB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim Rubens Cosac - BJocolPMDS - Sim
Marta Suplicy - BlocolPT - Não Sandro Mabel- BIocoIPMDB - Sim
Michel Temer - BIocoIPMDB - Abstenção (art. Vilmar Rocha - PFL - Sim

17, § 12
, do RICO) Mato GrOS80 do Sul

Nelson Marquezelli - PTB - Sim ...
Paulo Lima - PFL - Sim Dllso S~raflco - PSDB -:- SII:11

Ped Y - PPB _ S'm Marçal Filho - PSOB - Sim
ro ves I M '1 G' - PFL S'

R· rd I PPB S," an u U1maraes - - Imlca o zar- - m "
R b T PFL' S· Mansa Serrano - PSDB - Sim

o son u~a -. - Im . Nelson Trad _ PTB _ Sim
Salvador Zimbaldl- PSOB - Sim Oscar Goldoni _ BlocoIPMOB _ Sim
Teima de Souza - Bloco/PT - Não S I Q' PFL S'. auo uelroz- - Im
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não Paraná
Valdemar Costa Neto - PL - Não Abelardo Lupion - PFL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim Affonso Camargo - PFL - Sim
Wagner Rossi - BlocolPMDB - Sim Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim Antonio Ueno - PFL - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim Basílio Villani - PSDB - Sim
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Chico da Princesa - PTB - Sim ·Enio Bacci - BIOCO/PDT - Não
Dilceu -8perafico - PPB - Sim Esther Grossi - BlocolPT - Não
Djalrna de Almeida Cesar - BlocolPMDB - Sim Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PPB - Sim Fetter Júnior - PPB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Não Jair Soares - PPB - Não
João Iensen - PPB - Sim Jarbas Lima - PPB - Não
José Borba - PTB - Sim Júlio Redecker - PPB - Sim
José Janene - PPB - Sim Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim Matheus Schmidt - BlocolPDT- Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim Miguel Rossetto - BlocoIPT - Não
Maurício Requião - BIOCO/PMDB - Não Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim Odacir Klein - BlocolPMDB - Sim
Nedsan Micheleti - BlocolPT - Não Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Nelson Meurer - PPB - Sim Paulo Paim - BlocoIPT - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Sim Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Não
Padre Roque - BlocolPT - Não Renan Kurtz - BlocolPDT - Não
Paulo Bernardo - BlocoIPT - Não Valdeci Oliveira - BlocolPT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Não
Renato Johnsson - PSDB - Sim Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim Veda Crusius - PSDB - Sim
Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Valdomiro Meger - PFL - Sim mesa requerimento de Destaque para Votação em
Wemer Wanderer - PFL - Sim Separado nl! 6, da bancada do Bloco Parlamentar

. Santa Catarina PTIPDTIPCdoB.
Senhor Presidente,

DércioKnop-BlocoIPDT-Não Com base no art. 161, § 2A, do Regimento In-
Edinho Bez - BlocolPMDB - Sim terno, requeremos

Hu~ ~iehl- ~PB - Sim . DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
Joao Plzzolattl - PPB - Sim .
José Carlos Vieira - PFL - Sim Do inciso XXI do art. 37 da Constituição
Milton Mendes - BlocolPT - Não Federal proposto pelo art. 3l! da redação para o
Neuto de Conto - BlocolPMDB - Sim Segundo Turno .d-: _discussão da Proposta de
P lo Ba _ PFL _ S· Emenda à ConstltUl~ao nl! 173-E, de 1995, com

au uer Im. vistas à sua supressao.
Paulo Bornhausen - PFL - Sim Sala da sessões em 19 de novembro de
Paulo Gouvea - PFL - Sim 1997. '

Serafim Venzon - BlocolPDT - Não Assinam: Marcelo Déda, Vice-Lider do Bloco
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim Parlamentar PT/PDT/PCdoB; e Aguinelo Queiroz,
Vânio dos Santos - BlocolPT - Não Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

Rio Grande do Sul O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

Ad- P tt - BI /PT _ N- encaminhar, concedo. a palavra ao Deputado Mar-
ao reo oca ao I D'd

Adroaldo Streck - PSDB -= Sim ce o oeS~. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
A~lson .Motta - PPB - Nao _ revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Airton Dlpp - BlocolPDT -:- Nao Deputados, a Oposição destaca esse dispositivo
Arlindo Vargas - PTB - Sim por estar preocupada com a possibilidade de a re-
Augusto Nardes - PPB - Sim dação a ele dad~ anular os princípios gerais apli-
Carlos Cardinal- Bloco/PDT - Não cáveis às licitações quando realizadas por empre-
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim sas estatais.



Art. 37 ..

XXI - ressalvados os casos especifica
dos na legislação, as obras, serviços, com
pras e alienações da administração direta,
autárquica e fundacional serão contratadas
medianate processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabele
çam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exegên
cias de qualificação técnica e econômica in
disp~nsáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

O SR. SERGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SERGIO AROUCA (PP8-RJ. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, o PPS saúda este
momento de confratemização entre Situação e Opo
sição e vota -não-.

O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, o PL vota -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, com a concordân
cia de .todos os Líderes, votamos -não- também.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (BlocoIPMDB-GO.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação
anterior meu voto foi -sim-.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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Sabemos que tais princípios cumprem signifi- O SR. PRESIDENTE .(Mictiel·Temer)·- Tem
cativo papel no capítulo da administração pública: V. Exa. a palavra.
a moralidade, a igualdade entre os licitantes e, so- O SR. FRANCISCO SILVA (PPB-RJ. Sem re-
bretudo, a preservação da integridade do Erário. visão do orador) - Sr. Presidente, meu voto na vota-

Portanto, elaborar uma redação que isenta as ção anterior foi -sim-.
empresas estatais do cumprimento dos princípios O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB-MA. Sem re-
gerais da liCitação é permitir a um dos maiores visão do orador) - Sr. Presidente, meu voto na vota-
compradores públicos do País a desobediência a ção anterior foi -sim-.
regras fundamentais para a manutenção da mora- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
Iidade e a garantia da participação de todos aque- tação o seguinte dispositivo:
les que pretendem negociar obras, serviços, pro- Art.3!l .
dutos e bens com a administração pública.

O objetivo, portanto, é preservar o princípio
da licitação, razão pela qual a Oposição recomen
da o voto -não-.

O SR. BARBOSA 'NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (BlocoIPMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação meu voto foi -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, solicito a V. Exa. que permaneça em
plenário, pois ainda haverá quatro votações nomi
nais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Relator?

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Luís Roberto
Ponte teve um trabalho extremamente árduo e
permanente no sentido de nos convencer de que o
texto apresentado no substitutivo, aceitando o re
torno à Constituição de 1988, não causaria danos
ao objetivo de garantir um estatuto às empresas de
economia 1'Tista, às empresas públicas, permitindo
lhes enfrentar a crescente competição que certamente
haveremos de presenciar na economia brasileira. O
próprio dispositivo da Constituição de 1988 diz: -ressal
vados os casos especificados na legislação·, o que
significa que a lei que vai criar o estatuto da empresa
pública deve tratar de definir mecanismos e critérios de
licitação.

Nesse sentido, em homenagem e respeito ao
grande companheiro do meu partido, o PMDB, o De
putado Luís Roberto Ponte, acato o destaque apre
sentado pela Oposição e por S. Exa., sugerindo aos
companheiros que votem -não-.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- cados competitivos e, portanto, o critério não deveria
são do orador) - Sr. Presidente, pela boa condução ser esse - sem prejuízo da moralidade: Acho que a
do serviço público e pela moralização, o PPB vota moralidade deve estar na empresa pública e nos ór-
com o Relator, "não". gãos da administração direta.

O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente, Entretanto, embora tenhamos concepção dite-
peço a palavra pela ordem. rente, tendo em vista o entendimento havido'nabase

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem de apoio ao Governo e para manter o alto nível dos
V. Exa. a palavra. ' , entendimentos, tambem votaremos "não"'.

O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT-MA. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação revisão do orador.) - Sr. Presidente, Creio que este
anterior meu voto foi "não". - dispositivo era um excesso. Trata-se de norrrias ge-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, rais sobre licitação, garantindo li igualdade de condi-
peço a palavra pela ordem. ções a tOdos os concorrentes. No mais, este assunto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. já está tratado'em outro dispositivo da'reforma admi-
Exa. a palavra. nistrativa, que assegura a moralidade nas licitações.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE.sem Portanto, não havia necessidade do mesmo. Ele é
despiciendo.

revisão do orador) - Sr. Presidente, a Oposição,
como autora do destaque, evidentemente votará Assim, o Partido da Frente Liberal recomenda
"não". - o voto "não". -

Se V. Exa. me permite, também gostaria cum
primentar o Deputado Luís Roberto Ponte, Parla
mentar extremamente atuante, que, nesta matéria,
tem ponto de vista idêntico ao da Oposição.' Agrade
ço a S. Exa., pelo prestígio que tem nesta Casa, es
pecialmente junto ao Relator, o. apoio que deu para
que este destaque fosse vitorioso.

O destaque é importante e votamos "não".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,assim
como o Bloco de Oposição, através da subscrição
dos Deputados Marcelo Déda e Agnelo Queiroz,
t~mbém o PMDB, em destaque de bancada propos
to pelo nobre Vice-Líder do partido, Deputado Luís
Roberto Ponte - que tive a honra de subscrever:",
estabeleceu critérios severos de controle das com
pras e contratações das estatais, para que não hou
vesse uma severidade firme em relaç.ão às adminis
trações direta, autárquica e fundacional, e se deixas
se de ter o mesmo rigor nas empresas públicas.

Por isso, o PMDB sente-se gratificado em po
der impor esse critério rígido e duro em benefício da
moralidade pública, atendendo ao princípio da igual
dade de condições e de requisitos para licitações.

O PMDB vota "não".
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. Par
lamentares, temos entendimento diferente do da
maiqria dos Líderes q~e encaminharam a votação
da matéria, pois pensamos que a empresa pública
deveria ter tratamento diferenciado em matéria de li
citação" porque muitas vezes está atuando em mer-

O SR. LUIS EDUARDO (PFL~BA~ Sem revisão
do orador.) - Sr: Presidente, em homenagem ao De
putado Luís Roberto Ponte, a Liderança do Governo
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .; Srs. Oe
putados que estão em seus gabinetes ou em outras
dependências da Casa, venham ao plenário. Esta
votação será rápida, tendo em vista a concordância
absoluta de todos os partidos.

Tomem os seus lugares afim de ter início a vo
tação pelo sistema eletrônico:

Queiram registrar seus códigos de votação.
, Queiram selecionar seus'votos.

_ Queiram acionar o botão preto do painel até
que ~s luzes do posto se apaguem.

Quem não votou em sua bancada, queira fazê
lo nos postos avulsos.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não".

-O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomen
da o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB vota "não".



O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não". '

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PFL recomen
da.o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não".

O SR. MARCELO DÉDA (BlocoIPT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição recomenda o voto "não", inclusive aos Parla
mentares de Sergipe e Alagoas.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
do PMDB vota "não·.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. sem
revisão do orador.) - O PSB recomenda o voto "não".

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB-PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retifi
car meu voto; votei "sim", mas o meu voto é "não".

. O SR. LUIS BARBOSA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. LUIS BARBOSA (PPB-RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retificar
o meu voto, que é "não".

O SR. MARCELO DÉDA (BlocoIPT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
OQOsição está votando "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-:-BA.
Sem revisão da orador~.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PMDB solicita aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário, pois já estamos em processo de
votação, e pede também atenção na hora do voto.

O PMDB está votando "não·.
O SR. 'ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto ·não".
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O' SR, -WAGNER. ROSSI (Bloco/PMDB-SP. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
vota "não". Frente Liberal recomenda o voto "não" e pede aos

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. sem revi- Srs. Parlamentares que venham ao plenário. Ade-
são do orador.) - Sr, Presidente, o PPB recomenda o mais, como se trata de destaque em que todos vota-
voto ·não", ram da mesma maneira, peço a V.Exa. que encerre

o mais rapidamente possível, para que possamos
apressar a votação.

Srs. Parlamentares, venham imediatamente ao
plenário, porque vamos encerrar a votação o mais
rapidamente possível. Trata-se de votação em que
todos votaram "não", e precisamos avançar neste
processo de votação da reforma administrativa.

'. Sr. Presidente, o PFL reitera o voto "não" e
pede aos Srs. Parlamentares que permaneçam em
plenário, para que possamos continuar a votação
desta importante matéria.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Miche; Temer) - Vou en
cerrar logo mais a votação. Peço aos Srs. Deputa
dos que venham ao plenário.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se todos
votam "não", é melhor encerrar logo. Qual o signifi
cado de uma votação em que todos votam "não"?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O signi
ficado constitucional e regimental. O voto tem de ser
nominal.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
está votando "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. sem. revi
silo do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário,
pois teremos mais três votações nominais. Se todos
estiverem aqui, as votações transcorrerão com mais
rapidez e poderemos abandonar o plenário bem
mais cedo.

A Secretaria da Mesa comunica aos Srs. Presi
dentes de Comissões que suas deliberações não terão
nenhum valor neste momento. Estamos na Ordem do
Dia. Portanto, devem encerrar seus trabalhos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.



O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e solicita o encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Parlamentares que se encontram na bancada a mi-

O SR. NELSON TRAD - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NELSON TRAD (PT8-MS. Sem tevisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidf,'lnte, o PSDB encaminha
o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não" e pede a seus Parlamentares que ve-

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não". . '"
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. nham ao plenário e nele permaneçam para as su-
Exa. a palavra. cessivas votações.

O SR. ODELMO LEÃO (PP8-MG. Sem revi- PMDB, PRONA'e PSD votam' "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL-TO. Sem revisão
o voto "não". do orador.) -Sr. Presidente, como meu nome ainda

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. não consta do painel, informo que meu voto nesta
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB matéria é "não".
vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De-

O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente, putado João Ribeiro, cujo nome não consta do pai,;,
peço a palavra pela ordem. . nel, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer')·-Tem V. O SR~ JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
Exa. a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL-eE. Sem re- O SR. ODELMO LEÃO (PP8-MG. Sem revi-
visão do orador.) - Sr. Presid,ente, votei "sim"; mas são do orador,) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
meu voto é "não". Foi um engano. o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, O SR. WALTER PI~HEIRO (Bloco/PT-BA.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Oposição recomenda o voto "não".
Exa. apalavra.' O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP. revisão do orador.) - Sr. Presidente,•. o Partido da
Frente Liberal reComenda o voto "não":

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, PMDB, O SR. WAGNER ROSSI (Bi~oip'MDB-S.P.
PRONA e PSD votam "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PMDB,
o PSD e o PRONA votam "não".são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

o voto "não" e solicita a sua bancada que permane- O SR. ANTONIO, CARLOS PANNUNZIO
ça em plenário, pois teremos ainda mais três votaçõ- (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. presiden-
es na noite de hoje. ~~, o PSDB vota "não·.

O PPB recomenda o voto "não". O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
", Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem soliCita a presença de seus Parlamentares em plená-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB. vota rio eorienta sua bancada a votar "não".
"não". .

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o. Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e solicita o encerramento da votação.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. RENATO JOHNSSON (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".



O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB informa aos Srs. Parlamentares que o
voto é -não-o

O SR. O~ELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

Sr. Presidente, é matéria consensual. Vamos
encerrar, vamos avançar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
atender ao pedido do Uder Odelmo Leão, que será
responsável por aqueles que não votarem, e vou en
cerrar a votação.

A SRA. MARIA VALADÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA VALADÃO (PTB-GO. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consta
rá da ata, Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Peço aos Srs. Deputados que permaneçam em
plenário. Temos, na verdade, mais duas votações
nominais.

O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ,:'4lchel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que acor
ram ao plenário para votar -não-.

O SR. PRESIDENTE (Mictiel Temer) - Os Srs.
Deputados que se encontram na bancada à direita
podem passar à da esquerda, onde não há ninguém
votando. Vamos apressar a votação.

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocoIPMDB-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, digitei
-sim-, mas meu voto é -não-o

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-o

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr, Presidente, o PFL recomen
da o voto -não-.

O· SR. EDUARDO COELHO (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto -não- e solicita aos Srs. Parlamenta
res que se dirijam ao plenário, porque haverá outras
votações nominais.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto -não-,
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nha direita podem dirigir-se à báncada da esquerda, O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE Sem
qUé est~ livre, a fim de que ápressemos '0 processo revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomen-
de votação. da o voto -não-.

O SR. CARLOS MENDES - Sr. Presidente, O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do orador..) -Sr. Presidente, o meu voto é -não-o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ODELMO ·LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
Exa. a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O SR. CARLOS MENDES (BlocoIPMDB-GO. o voto -não-. '
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifican- O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
do, meu voto é -não-. são do órador) - Sr. Presidente o PPB recomenda o

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, voto -não- e solicita a sua bancada que permaneça
peço a palavra pela ordem. em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Vamos encerrar, Sr. Presidente.
Exa. a palavra. O SR. VALDIR COLATTO - Sr. Presidente,

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vota -não-o V.Exa. a palavra.

O SR. VALDIR CQLATTO (BlocolPMDB-SC.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, meu voto é
-não-o
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Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaqu!m Araújo - PL 7" Não
César Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Abstenção
Moisés Lipnik - PL - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Eraldo Trindade - PPB - Não
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- BlocolPMDB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não

o SR. MARCOS LIMA (BlocoIPMDB-MG Sem Geraldo Pastana - Bloco/Pt - Não
revisão do. orador.) - Sr. Presidente, meu voto, na Gerson Peres - PPB - Não
vótação anterior, foi "não". Hilário Coimbra - PSDB - Não

O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Sem re- José Priante - Bloco/PMDB - Não
visão do orador) - Sr. Presidente, meu voto é "não". Mário Martins - BlocolPMDB - Não

O SR. WAGNER DO NASCIMENTO - Sr. Pre- Olávio Rocha - PSDB - Não
sidente, peço a palavra pela ordem. Paulo Rocha - BlocolPT - Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Raimundo Santos - PFL - Não
Exa. a palavra. Vic Pires Franco - PFL - Não

O SR. WAGNER DO NASCIMENTO (PPB-
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos- Amazonas
taria de registrar o meu voto "não" nesta votação. Alzira Éwerton - PSDB - Não

O SR. JOÃO PAULO (BlocoIPT-SP. Sem revi- Arthur Virgnio - PSDB - Não
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para efeito Átila Lins - PFL - Não
político, queria retificar o meu voto de "sim" para Cláudio Chaves - PFL - Não
"não". Euler Ribeiro - PFL - Não

O SR. WEUNTON FAGUNDES (PL-MT. Sem Luiz Fernando - PPB - Não
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também gosta- Paudemey Avelino _ PFL _ Não
ria de retificar o meu voto de "sim" para "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio Rondônia
o resultado: Confúcio Moura - BlocolPMDB - Não

VOTARAM:......... Emerson Olavo Pire~ - PSDB - Não
SiM 6 Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
NÃO 446 Expedito Júnior - PFL - Não
ABSTENÇÕES:3 Marinha Raupp - PSDB - Não
TOTAL: 455 Moisés Bennesby - PSDB - Não

É Rejeitado o Dispositivo. Oscar Andrade - PFL - Não
Suprimido o texto. Silvemani Santos - PFL - Não
Prejudicado o Destaque nSl 7 de Bancada do- Acre

bloco (PMDB), que é do mesmo conteúdo. Carlos Aírton _ PPB _ Não
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE- Célia Mendes _ PPB _ Não

PUTADOS:
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emnio Assrnar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - BlocolPMDB - Não
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins
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Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - BlocolPT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - BlocolPDT - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Aníbal Gomes - PSDB - Não
Antônio Balhmann - PPS - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pirnentel- Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não

Henrique Eduardo Alves· - BlocoIPMDB- Não
João Faustino - PSOB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - BlocolPMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Uma - BlocoIPMDB - Não
José Aldemir - BlocolPMDB - Não
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Não
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Nãó
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Fernando Ferro - BlocolPT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - BlocoIPT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Não
JoSé Chaves - BlocolPMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio P.essoa - BlocolPMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Ceci Cunha -,PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSOB - Não
Moacyr Andrade - PPB - Não
Pedro Lufs Albuquerque - PFL - Não
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sergipe

Ádelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL- Não
Cleonâncio Fonseca - BlocolPMDB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - BlocolPT - Não
Messias Góis - PFL- Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - BlocolPT - Não
Aroldo Cedraz - PFL- Não
Benito Gama - PFL- Não
Cláudio Cajado - PFL- Não
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - BlocolPDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL- Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB - Não
Haroldo Lima ~ BlocolPCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL- Não
Jairo Azi - PFL- Não
Jairo Carneiro - PFL- Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSDB - Não
João Carios Bacelar - PFL- Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carios Aleluia - PFL- Não
José Lourenço - PFL- Não
José Rocha - PFL- Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL- Não
Luiz Alberto - BlocolPT - Não
Luiz Braga - PFL- Não
Luiz Moreira - PFL- Não
Manoel Castro - ?FL- Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro lrujo - BlocolPMOB - Não
Prisco Viana - PFtl - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - BlocO/POT - Não
8everiano Alves - Bloco/POT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz ~ PFL - Não
Walter Pinheiro - BlocolPT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL- Não
Armando Costa - Bloco/PMOB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL- Não
Oanilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL- Não
Fernando Oiniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL- Não
Genésio Bernardino - BlocolPMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL- Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL- Não
Joana Oarc - BlocolPT - Não
João Fassarella - BlocolPT - Não
João Magalhães - BlocolPMDB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL- Não
Lael Varella - PFL- Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Maria Elvira - BlocolPMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Mauro Lopes - BlocO/PMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Não
Nilrnário Miranda - BlocolPT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL- Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Star1ing - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Vittorio MedioU - PSDB - Não
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-=.pirito santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMDB -

Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - BlocolPT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Absentenção
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - BlocoIPMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL -.NãQ
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - PL - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - BlocolPT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - BlocolPDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - BlocolPCdoB - Não
João Mendes _. PPB - Não
Jorge Wilson - BlocolPMDB - Não
José Carlos Coutinho - PFL - Não
José Carlos Lacerda - PSDB - Abstenção
~osé Egydio - PFL - Não
José Maurício - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - BlocolPT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Lejtão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não

Roberto Jefferson - PTB .,... Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - BlocolPCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - B!ocoIPT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Não
Carlos Apolinário - BlocolPMDB - Não
Carlos Nelson - BlocolPMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - ppa - Não
De Velasco - BlocolPRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Dumo Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - BlocolPT - Não
Fernando Zuppo - BlocolPDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - BlocoIPT - Não
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Não
Ivan Valente - BlocolPT - Não
Jair Meneguelli - BlocoIPT - Não
João Mellão Neto - PFL - Não
João Paulo - BlocolPT ...: Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - BlocolPT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não



Dércio Knop - Bloco/PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Sim
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Luiz Gushiken ~ BlocolPT - Não Maria Valadão - PTB - Não
Luiz Máximo - PSDB - Não Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Maluly Netto - PFL. - Não Orcino Gonçalves ~ Bloco/PMD,B - Não
Marcelo Barbieri - BlocolPMDB - Não Pedro Canedo - PL - Não
Marcos Vinícius Campos - PFL - Não Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não Roberto Balestra - PPB - Não
Michel Temer - BlocolPMDB - Abstenção (art. Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não

17, § 12, do RICD) Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Não
Paulo Lima - PFL - Não Vilmar Rocha - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Não Mato Grosso do Sul
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL _ Não Dilso Sperafico - PSDB - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB _ Não Marçal Filho - PSDB - Não
Teima de Souza - BlocolPT _ Não Marilu Guimarães - PFL - Não

Marisa Serrano - PSDB - NãoTuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB _ Não Nelson Trad - PTB - Sim
Valdemar Costa Neto _ PL _ Não Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
Vicente Cascione -- PTB _ Não ·Saulo Queiroz - PFL - Não

Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não Paraná
Wagner Salustiano - PPB - Não Abelardo Lupion - PFL - Não
Welson Gasparini .- PSDB - Não Affonso Camargo - PFL - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não Alexandre Ceranto - PFL - Não

Mato Grosso Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - NãoAntônio Joaquim - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - NãoGilney Viana - Bloco/PT - Não

Murilo Domingos _, PTB _ Não Djalma de Almeida Cesar - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não

Pedro Henry - PSDB - Não Flávio Arns _ PSDB _ Não
Rodrigues Palma - PTB - Não

Hermes Parcianello - BlocolPMDB - NãoRogério Silva - PFL - Não
Teté Bezerra _ BlocolPMDB _ Não João Iensen - PPB - Não

José Borba - PTB - Não
Welinton Fagundes - PL - Sim José Janene _ PPB _ Não

Distrito Federal Luciano Pizzatto - PFL - Não
Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Augusto Carvalho ,- PPS - Sim Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Benedito Domingos - PPB - Não Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Chico Vigilante - BlocolPT - Não Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Não Nelson Meurer - PPB - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Osório Adriano - PFL - Não Padre Roque - Bloco/PT _. Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não

Goiás Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo GOQ1yde - Bloco/PCdoB - Não
Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina
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Hugo Biehl- ppa - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José- Canos Vieira - PFL - Não
Milton Mendes - BlocolPT - Não
Neuto de Conto - BlocolPMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - BlocolPDT - Não
Valdir Colatto - Bloço/PMDB - Não
Vânio dos Santos - BlocoIPT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Não
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - BlocolPDT - Não
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Não
Enio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - BlocolPT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Não -.
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PRB - Não
Júlio Redecker - PPB - Não
Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Não
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus SChmidt - BlocolPDT - Não
Miguel Rossetto - BlocolPT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - BlocoWT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT i- Não
Waldomiro Fioravante - Bloeo/PT - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o requerimento de Destaque n9 21, da banca
da do Bloco parlamentar PTIPDTIPC do B:

Senhor Presidente,
Com base no art.161, § 29 , do Regimento Inter

no, requeremos

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

do art. 34 da redação para o segundo turno de
discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
173-E, de 1995.

Sala das sessões, em 19-11-97
Assinam: 'Deputados Marcelo .Déda, vice-Iider

do bloco parlamentar PTIPDT/PC do B; e Agnelo
Queiroz, bloco parlamentar PTIPDT/PCdo B.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para encaminhar.

O SÁ. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-8P. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a aten
ção dos Líderes para este destaque, que se refere
ao art. 34, pois na verdade ele trata da regulamenta
ção do art. 236 da Constituição - serviços notariais e
de registro.

Existem duas espécies. Os serviços notariais e
os de registro são feitos, conforme diz a Constitui
ção, por 60ncessão, em caráter privado. Mas esse
serviço em caráter privado é fiscalizado pelo Poder
Judiciário. E há mais um artigo que diz:

O ingresso na atividade notarial e de
registro depende de concurso público de
provas e de títulos.

Regulamentamos essa atividade através de lei,
que estabelece a fiscalização. E õ preceito do art.
40, inciso 11, da Constituição, diz:

O servidor será aposentado, compulso
riamente, aos 70 anos de idade, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço.

O que diz o art. 34?

Não se aplica o disposto no art. 40 da
Constituição aos que exerçam funções pú
blicas não custeadas pelos cofres públicos e
sem vínculo permanente com a Administra
ção Direta ou Indireta da União, dos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios.

Isto quer dizer o seguinte: um dono de cartório
fica velhinho e não se aposenta compulsoriamente;
assim, permitimos a hereditariedade, sacrificamos o
concurso público e não promovemos a renovação.

Portanto, a supressão do art. 34 mantém o
pryncípio da lei que aprovamos nesta Casa, que é a
aposentadoria compulsória aos 70 anos. Isto é, entra
na atividade por concurso público e sai na aposenta-

. doria compulsória aos 70 anos de idade. Assim, que
bramos o princípio da hereditariedade. Aprovar o art.
34 é uma maneira de manter uma hereditariedade
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disfarçada e de não democratizar o cartório dos car-
~~~ .

Por isso, Sr. Presidente, apelo a todas as Lide
ranças quanto à necessidade de supressão do art.
34, para estender a esse serviço, que é público, em
caráter privado, a regra da aposentadoria compulsó
ria aos 70 anos de idade, para efeito de renovação,
de modernização e de democratização dessa ativi
dade - aliás, altamente lucrativa e com muitos bene
fícios.

Portanto, apelo a todas as Lideranças para que
apóiem o nosso destaque, no sentido modemizador,
no sentido renovador.

O SR•.PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr: .Relator.

O ·SR. MOREIRA FRANCO (BlocolPMDB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Líderes
dos Partidos que apóiam a base do Governo, con
sultando suas bancadas, em discussão com o Colé
gio de Líderes, entenderam que esse dispositivo de
veria ser suprimido. Os companheiros da base do
Gove.mo que apresentaram propostas nesse sentido
foram devidamente convencidos de que é fund~

mental a supressão desse dispositivo, sem que haja
nenhúma perda do objetivo maior do substitutivo,
que é o de reformar a Administração Pública brasilei
ra.

Nesse sentido, o voto do Relator é não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela

tor recomenda o voto -não-.

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB-RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto é -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Tremer) - Em vo
tação o seguinte dispositivo destacado:

art. 34. Não se aplica o disposto "no art.
40 da Constituição Federal aos que exerçam
funções públicas não custeadas pelos cofres
públicos e sem vínculo permanente com a
administração direta ou indildta da União,
dos Estados, dp Distrito Federal ou dos Mu
nicípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. SERGIO AROUCA (PP8-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pela modernização

dos ~!1órios e sua democratização, o PPS vota
-não-o

O SR. LUIZ BUAIZ (Pl-ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Pllibera sua bancada.

. O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, o PTB encaminha
o voto -não-o

O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. ~m revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota -não-.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota -não-,
com o Relator.

O SR. JOSÉ GENOrNO (BlocolPT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição, autor do destaque, vota -não-.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, anterior
mente, na discussão dessa matéria, o PMDB havia
se proposto a fazer o destaque supressivo. Como o
Bloco de Oposição tomou a iniciativa, o PMDB con
corda com essa orientação e vota -não-.

O SR. ANTONIO CARLOSPANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB, querendo evitar qualquer precedente
dos quais possam se aproveitar os titulares de cartó
rios, acompanha o Relator e vota -não-

OSR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFl-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal, em todas as votações.sobreo .limite
de idade para a compulsória, votou pelos 70 anos de
idade. Seria uma contradição se não seguisse agora
essa mesma decisão. Assim sendo, para a renova
ção dos serviços cartoriais em nosso País, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-.

O SR. LUIS EDUARDO (PFl-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Govêr
no recomenda o voto -não-.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr.Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (BlocoIPMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior meu voto foi -não-.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (BlocoIPDT-PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi -não-.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mich'el Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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O, SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera o (PSDB-SP. Sem révisão do orador.') - Sr. Presiden-
voto "não". te, o PSDB recomenda o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB go a presente sessão por uma hora.
vota "não". O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Milton Temer) - A Presi- a palavra pela ordem.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer.) - Tem
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação V.Exa. a palavra.
pelo sistema eletrônico. O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL-TO. Sem revisão

Os Sl's. Deputados que se encontram nas ban- do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado João Ribei-
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. ro vota "não". Meu nome não consta no painel.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De-
votos. putado João Ribeiro vota "não". O nome de S.Exa.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- não consta no painel.
cadas queiram acionar o botão preto no painel até O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
que as luzes do posto se apaguem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-

Os Srs. Deputados que ainda não registraram nha o voto "não".
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que "O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o Sem revisão do orador.) - O PMDB encaminha o
mesmo dos postos avulsos: registrar o cócligo de vo- voto "não" e solicita aos Srs. Parlamentares que não
tação, selecionar o voto e apertar o botão preto. deixem o plenário, porque logo em seguida teremos

Os Srs. Deputados que não registraram seu mais uma votação, provavelmente a última desta
voto queiram fazê-lo nos postos avulsos. noite. O PMDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
são do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB vota "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden- apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
te, o PSDB vota "não". em plenário, pois, de acordo com a Mesa, logo após

esta votação poderemos ter outras mais. Precisa-
o SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- mos concluir a reforma administrativa. O PFL reco-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha menda o voto "não".
o voto "não". O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB te, o PSDB vota "não".

vota não. O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a PMDB/PSD/PRONA votam "não".
sua bancada que teremos mais uma votação. O SR. ODELMO LE~O (PPB-MG. Sem revi-

a PPB vota "não". são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE". Sem o voto "não" e informa a sua bancada que teremos

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomen- mais votações.
da o voto "não" e faz um apelo aos Srs. Parlamenta- O SR. JOSÉ GENOfNO (BlocoIPT-SP. Sem
res para que permanéçam em plenário, pois 'lpós revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
esta votação poderemos ter mais duas. Oposição recomenda o voto "não". Este destaque é

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. do Bloco de Oposição, para moralizar e democrati-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB zar o cartório dos cartórios. Vamos votar "não".
vota "não". O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomen-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba- da o voto "não" e reitera o apelo aos Srs. Parlamen-
Ihista Brasileiro recomenda o voto "não". tares no sentido de que permaneçam em plenário,
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para que possamos continuar o processo de vota-
ção. ' '

Nesta votação o partido recomenda. o voto
"não". ' ,

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB, querendo acabar com essa conotação
pejorativa sobre a palavra "cartório", recomenda o
voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e informa à bancada que teremos mais
votações.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB recomenda o voto "não" e pede aos Srs.
Parlamentares que acorram ao plenário, porque es
tamos em processo de votação.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presiddnte, o PPB recomenda
o voto "não" e informa à bancada que haverá mais
votações.

O PPB vota "não".
O SR. JOSÉ GENOrNO (BlocolPT-SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB pede aos Srs. Parlamentares que ve
nham ao plenário e votem "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e informa à bancada que teremos mais
votações.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não".

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFfERSON (PTB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Exa. que defira minha manifestação de voto na
primeira votação, para efeito administrativo.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Teme,r) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a
sua bancada que o voto é "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a
sua bancada que a recomendação para esta vota
ção é "não" e que ainda teremos mais votações.

O PPB recomenda o voto "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Sem revisão do orador) - O PSDB reco.
menda aos Srs. Parlamentares o voto "não", para
acabar com os privilégios dos cartórios.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.f"'::-Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - O PSDB soli
cita aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário
para podermos encerrar rapidamente este processo
de votação. .

Recomendo o voto "não".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
solicita a presença em plenário dos seus Deputados
para sufragarem o "não". Votem "não"'

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal vota "não" e reitera aos Srs. Parla
mentares que venham ao plenário para concluirmos
esta votação. Votaram até o presente momento 394
Srs. Oeputados, enquanto na votação anterior foram
454, Sr. Presidente.

Precisamos concluir esta votação para iniciar
mos a de novo destaque, para que, assim, a reforma
administrativa seja agilizada e possamos concluir
sua votação amanhã. Trata-se de matéria funda
mentaI para a vida de nosso Pafs.

O PFL, nesta votação, recomenda o voto
"não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto "não".



Roraima

Alceste Almeida - BlocolPMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro -.PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não

Amapá

Eraldo Trindade - PPB - Não
Gervásio Oliveira - BlocolPOT - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- BIocoIPMOB - Não
Asdrúbal Bentes - BlocolPMOB - Não
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Não
Geraldo Pastana - BlocolPT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - BlocolPOT - Não
Hilário Coimbra - PSOB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olávio Rocha - PSOB - Não
Paulo Rocha - BlocolPT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não·
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Não
Arthur Virgílio - PSOB - Não
Átila Lins - PFL - Não
Cláudio Chaves - PFL - Não

o SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCONI PERlLLO (PSOB-GO. Sem
revisão do orador. ) ...: Sr. Presiaente, gostaria de
corrigir meu voto para ·não·. Nesta votação e na an
terior, por equívoco, votei enganado. O voto é "não".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI - (BlocoIPMOB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
volta a convocar seus Parlamentares ao plenário e
recomenda o voto ·não·.

Em seguida teremos outra votação, pelo que
'8dimos a permanência dos Parlamentares em pie
ário, o que facilitará sobremaneira o desenvolvi
frento dos trabalhos.

PMOB, PSO e PRONA votam "não·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en

cerrar a votação.
O SR. ARUNDO VARGAS (PTB-RS. Sem re

visão do orador) - Sr. Presidente, o PTB recomenda
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. JOÃO FAUSTINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSOB-RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos admi
nistrativos, gostaria de registrar ~u voto "não" na
última votação.

O SR. SILVERNANI SANTOS - Sr. Presiden
te, para efeitos administrativos, registro meu voto
"não· na votação anterior.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O SR. JOS~ GENOrNO.- Sr. Presidente, peço
são do orador. ) '- Sr. Presidente, o PPB encaminha a palavra pela ordem.
o voto ·não· e informa a sua bancada que teremos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mais votações. V. Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMOB-SP. O SR. JOS~ GENOrNO (BlocoIPT-8P. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB, revisão do orador.) - Sr. Presidente, veja V. Ex-
o PRONA e o PSO, que compõem o Bloco PMOB, como o painel fica mais bonito vermelhinho.
encaminham o voto ·não·. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- vai proclamar o resultado da votação:
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha VOTARAM:
o voto ·não·. SIM...•............: 12

NÃO :407
ABSTENÇÔES :9
TOTAL:...•.....: 428

O artigo foi suprimido.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:
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Euler Ribeiro,.... PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Pauderney Avelino -- PFL - Sino

Rondônia

Confúcio Moura - BlocolPMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurfpedes Miranda - BlocolPOT - Não
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSOB - Não
Moisés Bennesby _. PSDB - Abstenção
Oscar Andrade - PFL - Não

Acre

Carlos Arrton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicáo Brrgido - BlocolPMOB - Sim
EmrJio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Uno - BlocoIPMDB - Não
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMOB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - BlocolPT - Não
Jayme Santana _. PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Abstenção
Mauro Fecury - PFL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - Bloco/POT - Não
Remi Trinta - PL - Não
Sebastião Madeira - PSOB - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Aníbal Gomes - PSOB - Não
Antônio Balhmann - PPS - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSOB - Não

Gonzaga Mota - BlocolPMOB - Não
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Não
José Linhares - PPB - Não
José Pimentel- Bloco/PT - Não
leônidas Cristino - PPS - Não
Paulo Lustosa - BlocolPMOB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMOB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSOB - Não
Rommel Feijó -:- PSOB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não

Piaur

Alberto Silva - BlocolPMDB - Não
B. Sá - PSOB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMOB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Oemes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Ney lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Não
Femando Ferro - Bloco/PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
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Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Acke! - PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Darc - BlocolPT - Não
João Fassarella - BlocolPT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não

José Chaves - Bloco/PMDB ... Não João Almeida - PSDB - Não
José Jorge.- PFL- Não João Carlos Bacelar - PFL- Não
José Mendonça Bezerra - PFL ",..Não João Leão - PSDB - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não Jonival,Lucas - PFL - Não
Mendonça Filho - PFL - Não José Carlos Aleluia - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não José Lourenço - PFl- Não
Pedro Correa - PPB - Não José Rocha - PFL - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não Leur Lomanto - PFL - Não
Roberto Fontes - PFL -·Não LuCs Eduardo - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não Luiz Alberto - BloéolPT - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não Luiz Braga - PFL - Não
SClvio Pessoa - BlocolPMDB - Não Luiz Moreira - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não Manoel Castro - PFL - Não
Wolney Queiroz - BlocolPDT - Não Mário Negromonte - PSDB - Não

Alagoas Nestor Duarte - PSDB - Não

Albé . C rd . PTB N" Pedro lrujo - BlocolPMDB - Não
nco o elro- - ao p' V" PPB N-

A t F · PFL -N" nsco lana- - aougus o anas - - ao " _
.Be ed"it d L' _ PFL _ N- . Roberto Santos - PSDB - Nao

n o e Ira ao R I . d L" PFL N-
C . C h _ PSDB _ N" o an aVlgne - - ao

ecl un a ao Sé . C . BI IPDT N-S " rglO arnelro - oco - ao
Femando Torres - P DB - N~o _ Simara Ellery _ Bloco/PMDB _ Não
José Thomaz Nonõ - PSDB - Nao U .. Q" PFL N"
M A d d PPB Nã rslCJnO uelroz - - ao

oacyr n ra e - - o W It p' h' BI IPT N-
Pedro LuCs Albuquerque _ PFL _ Não a er lO elro - oco - ao

sergipe .. Minas Gerais

Adelson Ribeiro -: PSDB _ Não Ade~ir Lucas - PSDB - ~ão

C ri M PFL N" AécIO Neves - PSDB - Nao
a os agno - - ao A A • d V II BI IPMDB N-

Cleonâncio Fonseca _ BlocolPMDB _ Sim ntonlo o a e - oco " - ao

J é T I PPB N" Aracely de Paula - PFL - Naoos ees- - ao
Marcelo Déda _ BlocolPT _ Não Arm~~~o Costa - BlocolPMDB - ~ão
Messias Góis _ PFL _ Não Bonifaclo de Andrada - ~SDB - Nao
Pedro Valadares _ PSB _ Não Carlos Melles - PFL - Nao

. Danilo de Castro - PSDB - Não
Bahia Elias Murad - PSDB - Não

Alcides Modesto - BlocolPT - Não Eliseu Resende - PFL- Não
Aroldo Cedraz - PFL·- Não Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Benito Gama - PFL - Não Francisco Horta - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Absten-
Colbert Martins - PPS - Não ção
Coriolano Sales - BlocolPDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix'Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
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Leopoldo Bessone - PTB - Não Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim Itamar Serpa - PSDB - Não .
Marcos Lima - BlocolPMDB - Sim Jair Bolsonaro - PPB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não João Mendes - PPB - Não
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Abstenção Jorge Wilson - BlocolPMDB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não José Carlos Lacerda - PSDB - Não
Octávio Elísio - PSDB - Não José Maurício - Bloco/PDT - Não
Odelmo Leão - PPB - Não Laprovita Vieira - PPB - Não
Osmânio Pereira -- PSDB - Não Laura Cameiro - PFL - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não Lindberg Farias - PSTU - Não
Paulo Heslander _. PTB - Não Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Sim Milton Temer - BlocolPT - Não
Raul Belém - PFL - Não Miro Teixeira - BlocolPDT - Não
Romel Anízio - PPB - Não Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não Osmar Leitão - PPB - Não
Sandra Starling - BlocolPT - Não Paulo Feij6 - PSDB - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Não Roberto Campos - PPB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não Roberto Jefferson - PTB - Não
Sérgio Naya - PPB - Não Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não Ronaldo Santos - PSDB - Si
Sílvio Abreu - BlocolPDT - Não Rubem Medina - PFL - Não
'vittorio Medioli - PSDB - Não Sérgio Arouca - PPS - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não Simão Sessi~ - PPB - Não

Espírito santo Vanessa Felippe - PFL - Não
São Paulo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes _ BlocoIPMDB _ Alberto Goldman - PSDB - Não

Não Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não Almino Affonso - PSB - Não
João Coser - BlocO/PT - Não Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Luiz Buaiz - PL - Não Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Luiz Durão - PFL - Não Arnaldo Fariade Sá - PPB - Não
Marcus Vicente - PSDB - Abstenção Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não Ary Kara - PPB - Não
Rita Camata - BlocolPMDB _ Não Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
RobertoValadão - BlocolPMDB _ Não Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não

R
" J J " Celso Russomanno - PPB - Não
10 "e anelro C . S b· h PFL N-oraucl o nn o - - ao

Alcione Athayde - PPB - Não Cunha Bueno - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não Cunha Lima - PPB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não De Velasco - Bloco/Prona - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Não Delfim Netto - PPB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não Duílio Pisaneschi - PTB - Não
Carlos Santana - BlocolPT - Não Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPB - Não Eduardo Jorge - Bloco/PT -r Não
Femando Gonçalves - PTB - Não Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não Femando Zuppo - Bloco/PDT - Não
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Franco Montora - PSDB - Não Teté Bezerra - BlocoIPMDB ..:.. Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não Welinton Fagúndes - PL ...:. Não
Hélio Rosas - BIocoIPMDB - Não Distrito Federal'
Ivan Valente - BlocolPT - Não ,_
J 'M '11' BlocoIPT N- Agnelo Queiroz - BlocoIPCdoB - Naoalr enegue I - - ao _
J ã M 11- N t _ PFL _ N- Augusto Carvalho - PPS - Nao
o o e ao e o ao B 'O' PPB N-

Joã P I - BI /DT _ N- enedlto ommgos - - ao
o au o OCO/r ao Ch' V' 'I BIocoIPT N-

José Aníbal- PSDB _ Não ICO Igl ante - - ao
José Augusto - PPS _ Não Jof~n Frejat - PPB - Não _
José Coimbra _ PTB _ Não Man~ Lau~:- BlocoIPT - ~ao
José de Abreu - PSOB _ Não Osório Adnano - PFL - Nao
José Genofno - BlocolPT _ Não Wigberto Tartuce - PPB - Não

José Machado - BlocolPT - Não Goiás
José Pinotti - PSB - Não Aldo Arantes - BlocoIPCdoB - Não
Jurancfyr Paixão - PPB - Não Barbosa Neto - BlocolPMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não Carlos Mendes - BlocolPMOB - Não
Luciano Zica - BlocolPT - Não Jovair Arantes - PSDB - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocOlPT - Não Udia Quinan - BlocolPMDB - Não
Luiz Gushiken - BlocolPT - Não Marconi Perillo - PSDB - Não
Luiz Máximo - PSDB - Não Maria Valadão - PTB -Não
Maluly Netto - PFL - Não Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Não
Marcelo Barbieri - BlocolPMOB - Não Pedro Canedo - PL - Não
Marcos Vinfcius Campos - PFL - Não , Pedro Wilson - BlocoIPT - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Não Roberto Balestra - PPB - Não
Marta Suplicy - BlocoIPT - Não Rubens Cosac - BlocolPMDB - Não
Michel Temer - BloeolPMOB - Não (art, 17, § Sandro Mabel- BlocolPMDB - Não

111
, do RICO) Vilmar Rocha - PFL':" Não

Nelson Marquezelli - PTB - Não M G· d S I
Paulo Lima - PFL _ Não . ato rosso o u
Pedro Yves - PPB - Não OUso Sperafico - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não Marçal Filho - PSDB - NãoF
Robson Turna - PFL - Não Marilu Guimarães - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não Marisa Serrano - PSDB - Não
Teima de Souza - BlocolPT - Não Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não Saulo Queiroz - PFL - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não Paraná

Valdemar Costa Neto - PL - Não Alexandre Ceranto - PFL - Não
.Vicente Cascione - PTB - Não Chico da Princesa - PTB - Não
Wagner Rossi :- BlocolPMOB -: Não Dilceu Sperafico _ PPB - Não
Wagner Salustl~~o - PPB - N~o Djalrna de Almeida Cesar - Bloco/PMDB - Não
Welson Gaspannl - PSDB - Nao F nd R'ba C ri' PPB N-, ema o I s a I - - ao

Mato Grosso Flávio Ams - PSOB - Não
Antônio Joaquim - PSDB - Não Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Não
Gilney Viana - BlocolPT - Não João Iensen - PPB - Não
Murilo Domingos - PTB"":' Não José Janene - PPB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não Maurfcio Requião - BlocoIPMDB - Não
Rogério Silva - PFL - Não Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 38501

Nedson Micheleti - BlocolPT ..:. Não Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Abstenção
Nelson Meurer - PPB - Não Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Não
Odílio Balbinotti - PSDB,-Não Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não
Padre Roque - BlocoIPT.- Não Veda Crusius - PSDB - Não

Paulo Bernardo - BlocolPT -Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta-
Paulo Cordeiro - PFL - N~o , que de bancada ri2 11. nos seguintes termos:
Ricardo Gomyde - BI<><:o/PCdoB - Não Senhor Presidente,

Santa Catarina, Com base no que dispõe o inciso I do art. 161,
Dércio Knop _ Bloco/POT _ Não combinando com o § 22 do mesmo arti~o, ?o Regi-
Ed" h Se _ BI IPMDB- N- mento Intemo, r:queremos a vossa Exelencla desta-

In o" z oco _, ao que para votaçao em separado - dvs, para SU-
Hu~o ~Iehl- ~PB - Nao'_ PRESSÃO do parágrafo 92 do art. 39, da Constitui-
Joao Plzzolattl - PPB - Nao ção Federal, constante do art. 52 da Redação para o
José Carlos Vieira - PFL.- Não segundo turno de Discussão da proposta de Emen-
Milton Mendes - BlocolPT - Não da à constituição nº 173-8, de 1995.
Neuto de Conto - BlocolPMDB - Não Assinam os lideres Odelmo Leão, lider do PPB
Paulo Bauer - PFL - Não e Inocêncio Oliveira, liderdo PFL.
Paulo Bornhausen - PFL - Não O SR. flENATO JOHNSSON - Sr. Presidente,
Paulo Gouvea '7 PFL - Não peço a palavra pela ordem.
Serafim Venzon -- BlocolPDT - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não Exa. a palavra.
Vânio dos Santos - BlocolPT - Não O SR. RENATO JOHNSSON (PSDS-:-PR. Sem

R'o G de d S I revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
I ran o U terior o meu voto foi -não-. .

Adão Pretto - BlocolPT - Não O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço
Adroaldo Streck - PSDB - Não a palavra pela ordem.
Adylson Motta - PPB - Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Aírton Dipp - BlocolPDT - Não V.Exa. a palavra.
Arlindo Vargas - PTB - Não, O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB-PA.
Augusto Nardes - PPB - Não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape-
Carlos Cardinal- BlocolPDT - Não nas registrar o meu voto -não-o
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Não O SR ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
Enio Bacci - BlocolPDT - Não a palavra pela ordem. .
Esther Grossi - BlocolPT - Não O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Ezídio Pinheiro - PSDB - Abstenção V. Exa. a palavra.
Fetter Júnior - PPB - Abstenção O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Não são do orador.) - Sr. Presidente, este DVS tem ape-
Jair Soares - PPB _ Não nas um sentido: entendemos não ser esta uma ma-
Jarbas Lima _ PPB _ Não téria constituci~n~1 e que, atra~és de lei .o~dinári_a,

L ' R b rt P t ,. BI IPMDB N- poderemos fleXibilizar e modernizar a Admlnlstraçao
u/s o e o on e - oca - ao Pública

Luiz Mainardi -. BlocblPT - Não _ P~r isso apresentamos este DVS.
'M~theus Schmldt - BlocolPDT -:.Nao O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
Miguel Rossetto - Bloco/p,T - ~ao palavra o Deputado Moreira Franco, como Relator.
Nels~n M~rchezan - PSDB - SI~ O SR~ MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB-RJ.
OdaCir Kle~n - ~locoIPMD~ - Nao Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta vo-
Osvaldo BIOlchl - ptB - Nao tação, mais uma vez, como na anterior, os Líderes
Paulo Paim - BlocolPT - Não dos partidos que sustentam a base do Governo, Iide-
Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Não rados pelo nobre Deputado Luis Eduardo, entendem
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não que este dispositivo não deveria constar do texto da



Art.•52 .

ART.39 .
§ 92 A requisição de servidor público

será regulada em lei, sendo a remuneração
paga integralmente pelo órgão ou entidade
requisitante.

O Sr. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes? '

O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não·.

O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em homenagem ao PTB, o
PL vota ·não·.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não·.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-8E. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora ~nten

da que a matéria ficaria mais adequada se estivesse
na legislação ordinária, em nome do Bloco da Oposi
ção, encaminho o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto "não· por entender - ao contrário
do Relator, que também vota "não· por outros moti
vos - que esse dispositivo jamais poderia compor o
corpo da Constituição brasileira.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, cumprimento o Relator por sua intenção moraliza
dora, mas entendo que a aplicação do dispositivo,
da forma como o Relator o deixou no seu substituti
vo, tomaria extremamente difíceis determinadas ces
sões de funcionários, que são usuais e sem as quais
seria impossível a Administração Pública brasileira
funcionar.
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Const~\.!ição, como disse o Líder do PPB, Deputado Posso citar exemplos de cartórios eleitorais
Odelmo Leão.'É uma opinião, Sr. Presidente. que só funcionam mediante cessão de servidores

EvidentemÉmte, rendo-me a esta opinião, e o públicos. Também há servidores que são requisi-
meu voto nesta votação será anão·. Mas estou vo- tados, por exemplo, para trabalhar junto ao Poder
tando ·não·, Sr. Presidente, para atender ao entendi- Executivo e que teriam questionadas suas vanta-
mento dos Srs. Líderes, porque, na realidade, acho gens de carreira, se os seus salários tivessem de ser
o dispositivo extremamente útil e moralizador. pagos por outras fontes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- Assim sendo, o PSDB, conscientemente, vota
tação o seguinte dispositivo destacado: •não·.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -'Sr. Presidente, o nobre Líder
do PPB, Deputado Odelmo Leão, já explicou que as
sinamos esse destaque por entendermos que a re
quisição de funcionários não deve ficar engessada
na Carta Magna do País. Isso deve ser objeto de
uma lei, de um acordo, até de uma portaria, de um
decreto ou de uma resolução das Casas, mas nunca
do texto da Constituição, que é a Lei Maior do País.

Sr. Presidente, desconstitucionalizar essa ma
téria é questão fundamental para o aprimoramento
desta reforma administrativa que desejamos fazer
para o Brasil.

Por isso, o Partido da Frente Liberal recomen
da o voto ·não·.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é claro que a intenção
do Relator, Deputado Moreira Franco, é moralizar,
no que concordamos plenamente com S.Exa. Gosto
muito do texto. Agora, isso poderia ser feito por mero
decreto do Poder Executivo. Não se deve colocar a
requisição de servidores na Lei Maior do Brasil. É
por essas boas intenções que nossa Constituição é
tão longa, tão detalhada e dá tanta mãlH:fe-obra
para modificar.

ConseqOentemente,· a Liderança do Governo
recomenda o voto ·não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votara DVS.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador:) - Sr. Presiden
te, o PSDB vota ·não·.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do oraaor.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto ·não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "não".
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O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presitlente, te, oPSQB recomenda a seus Parlamentares o voto
peço a palavra pela ordem. "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. SILVERNANI SANTOS - Sr. Presiden~

Exa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem.
O SR. CARLOS SANTANA (BlocoIPT-RJ. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Exa. a palavra.
Oposição vota "não". O SR. SILVERNANI SANTOS (PFL-RO. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
Deputados, queiram selecionar seus votos. "não".

Srs. Deputados, queiram acionar o botão preto O SR ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
do painel até que as luzes do posto se apaguem. a palavra pela ordem.

Os Srs. Deputados que ainda não votaram po- O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
derão fazê-lo nos postos avulsos. Exa. a palavra.

O SR ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. o voto "não".
Exa. a palavra. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- (P~DB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda te, o PSDB recomenda a seus Parlamentares o voto
o voto "não". "não".

() SR.INOC~NCIOOLIVEIRA (PFL-PE. Sem A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Sem revisão da oradora.) - Sr. Presideh'te,'o PMDB
Frente liberal recomenda o voto "não". recomenda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB-BA. O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
vota "não". o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PT8-RS. Sem re- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba- (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Ihista Brasileiro recomenda o voto "não". te, o PSDB recomenda o voto "não· e pede aos 51's.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi- Parlamentares que acorram ao plenário. Esta é a úl-
dente, peço a palavra pela ordem. tima votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re-
V. Exa. a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB-PE. Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revi-
é "não". são do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez,

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- lembro a todos que esta não é matéria de natureza
te, peço a palavra pela ordem. constitucional. Às vezes, fico imaginando o Minis-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem tro Moreira Alves oferecendo parecer sobre requi-
V. Exa. a palavra. sição de servidor. Conseqüentemente, para não

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem ter de assistir a essa cena, recomendo o voto
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da "não".
Frente liberal recomenda o voto "não". O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
vota "não". Exa. a palavra.

O SR ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão O SR. ROBERTO PESSOA (PFL-eE. Sem re-
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
voto "não". rior, meu voto foi "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- te, peço a palavra pela ordem.



A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
está votando -não-o

O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LIMA NETTO (PFL-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu
voto foi -não-.

O SR. JOS~ EGYDIO (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi -não-.

O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (pr:._
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidenU:l, na vo
tação anterior meu voto foi -não-.

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (MiéhetTemer) - Tem V. O SR. MARCELO DÉDA (BlocoIPT-8E. sem
Exa. a p~layra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem Oposição recomenda o voto -não-, em benefício do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Ministro Moreira Alves, mas para tristeza do Relator
Frente Liberal recomenda o voto -não-o O PFL vota Moreira FranCo.
~não". O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Parti-
perguntar a V. Exa. a que horas iniciaremos amanhã do da Frente Liberal recomenda o voto -não- e
a votação da reforma administrativa e se haverá ses- apela a9s Srs. Parlamentares do partido para que
são extraordinária matutina. Peço a V. Exa." enquan- amanhã compareçam à Comissão de Constituição
to o plenário está lotado, que nos informe o horário e Justiça e de Redação, a fim de que possamos
da votação de amanhã. votar a admissibilidade da PEC da previdência so-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos eial.
votar amanhã às 16h. Rigorosamente às 16h darei Trata-se de matéria fundamental, e precisa-
início à Ordem do Dia. Temos três destaques que mos que aquele órgão técnico decida sobre tal ques-
serão votados amanhã. Se formos rápidos no enca- tão o mais rapidamente possível.
minhamento e na discussão da matéria, creio que às Sr. Presidente" ,. PFL recomenda o voto -não-
19h30min já teremos concluído a votação. nesta votação.

Portanto, peço aos Líderes e demais Srs. Par- O,SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço
lamentares que impreterivelmente, às 16h, já te- a palavra pela ordem.
nham registrado suas presenças no painel, a fim de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que tenhamos quorum para dar início à Ordem do Exa. a palavra.
Dia. O SR. MAURO LOPES (BlocolPMDB-MG.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
Presidente, peço a palavra pela ordem. ção anterior meu voto foi -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. JÚLIO REDECKER (PPB-RS. Sem
Exa. a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO administrativo, na votação anterior meu voto foi
-não-o

(PSDB-SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
te, o PSDB recomenda o voto -não-.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro recomenda o voto -não·.

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB-CE. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi -não-.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG.. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A- SRA.SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PMDB continua solicitando aos Deputados
do partido que venham ao plenário para encerrar
mos esta votação.

O PMDB está votando "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" a sua bancada.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB recomenda aos Srs. Parlamentares o
voto "não·.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dese
jo modificar'meu voto. Nesta votação, erroneamente,
votei "sim", mas meu voto é "não". Retifico meu voto
a fim de acompanhar o Líder do Governo, Deputado
Luil? Eduardo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não·.

O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Miche. Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LEUR LOMANTO (PFL-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação
meu voto foi "sim", e o mesmo não foi registrado no
painel.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O,SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro recomenda o voto "não".

A SRA. VANESSA FELIPPE - Sr. Pr(',~8id8rJ28,

peço a 'palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ TEmí~

V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA FELIPPE (PFL-RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, confirmo qUlOJ

na primeira votação da sessão de hoje meu voto fo!
"sim", mas na segunda foi "não".

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presh:.leiliJ2',
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB~BA

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOG
está votando "não".

O SR. MOISES LlPNIK (PL-RR. Sefn revisã."J
do orador.) - Sr. Presidente, o PL recomenda o voio
"sim" e libera seus Deputados.

O SR. ANTONIO CARLOS PA~Jf\JUNZltj

(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presiden~

te, o PSDB recomenda o voto "não" e solicita ao:;;
Srs. Parlamentares que acorram ao plenário porqUG)
esta é a última votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Seruli
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomeiu~

da o voto "não·.

O SR. MOISES LlPNIK (PL-RR. Sem revisã'G
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal reco~

menda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi~

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa @

sua bancada que o voto é "não" e convoca a todos
para amanhã, às 16h, darmos início à votação dos
três últimos destaques referentes à reforma adminis
trativa.

O PPB encaminha o voto "não".

O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V<
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL-TO. Sem revisã(\)
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não", ma~
não consta do painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ É preci
so que nos esforcemos para dar início à votação
amanhã às 16h, sem falta. Solicito aos Srs. Líderes
e a todos os Deputados que estejam em plenário
nesse horário.

O SR. RICARDO BARROS' (PPB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para fins ad-



Roraima

Atceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSOB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não

~mapá

Eraldo Trindade - PPB - Não

Pará

Antônio Brasil- BlocolPMOB - Não
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/POT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco/PMDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. JOSÉ DE ABREU (PSOB-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A mesa
.vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SiM:..................................................... 1
NÃO: 432
ABSTENÇÕES: 3
TOTAL: 436

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:
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ministrativos, na votação anteriormeu votó.foi "não". O SR. ANTONIO BALHMANN (PPS-CE.· Sem
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.,... Sr. revisão do orador.) - Sr. Presidente,na votação an-

Presidente, peço a palavra pela ordem. terior meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PSDB-PR. Sem

Exa. a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO terior meu voto foi "não".

(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC.
te, o PSDB recomenda o voto Ilnão". Sem revisão do orauor.) - Sr. Presidente, meu voto

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB-BA. foi "não" na votação anterior.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PMDB continua pedindo aos Deputados do partido
que venham ao plenário para encerrarmos a vota
ção.

O PMOB está votando "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami
nha o voto "não" e solicita a sua bancada que
amanhã, a partir das 14h, inicie o registro de pre
sença no painel, para que às 16h possamos dar
início à votação dos três últimos DVS da reforma
administrativa.

Nesta matéria o PPB encaminha o voto "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero também
o apelo aos Srs. Parlamentares do Partido da Frente
Liberal para que amanhã, impreterivelmente às 16h,
estejam em plenário a fim de concluirmos a votação
da reforma administrativa.

Trata-se de três OVS da maior importância. E
após isso teremos concluído a votação da reforma
administrativa, marco importante nas reformas que
estamos fazendo para adequação do Brasil a uma
nova realidade.

Portanto, Sr. Presidente, nesta votação o Parti
do da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram? Vou encerrar!
Está encerrada a votação.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB -PE.
Sem revisão do orador.),- Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMOB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto foi "não" na votação anterior. Esperava que V.
Exa. me aguardasse.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sempre
aguardo V. Exa. com muito prazer.
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Olávio Rocha - PSOB -Não'
Pauto Rocha - Bloco/PT- 'Não
Raimundo Santos - PFL ~ Não
Vic Pires Franco - PFL -~Não

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB -'Não

Arthur Virgílio - PSDB ":'Não

Átila Uns - PFL - Não

Cláudio Chaves - PFL - Não

Euler Ribeiro - PFL - Não

Luiz Fernando - PPB - Não'
Paudemey Avelino - PFL -,Não

Rondônia'

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não

Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não

Expedito Júnior - PFL - Não

Marinha Raupp -- PSDB'- Não

Moisés Bennesby - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não

Acre

Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Regina Uno - BlocolPMDB - Não
Zila Bezerra - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não

Maranhão

Alberico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSqB - Não
Magno Bacelar -- PFL - Não
Mauro Fecury - PFL - Não

Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - BlocolPDT - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Aníbal Gomes - PSDB - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel- BlocolPT - Não
leônidas Cristino - PPS - Não
Paulo Lustosa - &iuccIPMDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Lardim - BlocolPMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFl- Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - BlocolPMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BlocolPMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFl- Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFl- Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Efraim Morais - PFL - Nãó
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Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freir~ - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMÇ)B ..... Não
José Aldemir - BlocolPMOB ..... NijQ ,
José Luiz Clerot - BlocolPMOB - Não
Ricardo Rique ..... BlocolPMOB -Não "
Rober:to Paulino - BlocoIPMO~,:".Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL Não
Álvaro Ribeiro ..... PSB Não
Antônio Geraldo -PFL - Não
Fernando Ferro - BloeolPT - Na9'
Gonzaga Patriota - f>$B - NãQ ," v ,

Humberto Costa -BI9coIPT ..... Não,
Inocêncio Oliveira, ":"" PFL - Não' ,

" .~ ~

José Chaves ..... BlocoIPMOB-~ Não
JoséMendonça Bezerra - PFL'.::::.~Não
Luiz Piauhylino - PSpB - Não ' . , '
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não :
Salatiel Carvalho - P~B - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - !31()CoIPMOB - ~ão

Wilson Campos -PSOB ..... Não
Wolney Queiroz -:-Bloco/POT ..... Não

Alagoas

Alberico Cordeiro-·PTB - Não
Augusto Farias ..... PFL ..... Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Fernando Torres -'PqOB ..... Não
José Thomaz Nonô - PSOB -Não
Moacyr Andrade ..... PPB - Não
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

S~rgipe

Adelson Ribeiro - PSOB - Não
Carlos Magno ..... PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMOB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Oéda - BlocolPT - Não
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não

Aroldo Cedraz7l PFL ..... Não
Benito Gama .... PFL - Não
Cláudio Cajado-,PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales. '":"' BlocO/POT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões ....PL ..... Não
Félix Mendonçà'~PTB - Não
Geddel Vieil'àLima - Bloco/PMOB - Não
Haroldo Lima.... Bloco/PCdoB - Não
Jáime Fernandes :- PFL - Não
Jairo Azi ..... P.FL -.Não
Jairo Carneiro .:... PFL - Não
Jaques Wagner 7'Bloco/PT - Não
João Almeida - PSOB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PS08- Não
Jonival Lucas ..... PFL - Não
José Carlos Aleluia' ..... PFL - Não
José Lourenço''':;' PFL ..... Não
José Rocha..., PFL - Não
Luís Eduardo -,PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - ,PFL,.;.. Não
Manoel Castro ..... PFL ..... Não
Mário Negromonte''';' PSOB - Não
Nestor Duarte - PSOB - Não
Pedro lrujo - Bloco/PMOB - Não
Prisco Viana ..... PPB- Não
Roberto Santos PSDB - Não
Roland Lavigne PFL - Não
Sérgio Carneiro -,BlocoIPOT - Não
Severiano Alves...: BlocolPOT - Não
Sirnara Ellery - Bloco!PMOB - Não
Ursicino Queiroz PFL ..... Não
Walter Pinheiro Bloco/PT - Não

Minas,Gerais

, Ademir Lucas - PSOB - Não
Aécio Neves ..... PSOB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMOB - Não
Armando Costa ..... Bloco/PMOB ..... Não
Bonifácio de Andrada PSOB - Não
Carlos Melles ..... PFL Não
Oanilo de Castro - PSOB ..... Não
Elias Murad - PSOB ..... Não
Eliseu Resende - PFL ..... Não
Fernando Oiniz ..... Bloco/PMOB - Não
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Francisco Horta - PFL - Não.
Genésio Bemardino - BlocolPMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB',,;... Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB .... Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Darc - BlocolPT':"" Não
João Fassarella - BlocolPT- Não
João Magalhães - BlocoIPMDB - Não
José santana de Vasconeellos- PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não,
Leopoldo Bessone - PTB -.'Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB ~ Não .
Marcos Lima - BlocoIPMDB·~.Não'
Maria Elvira - BlocoIPMDB -' Não .
Mário de Oliveira - PPB - Não
Mauro Lopes - BlocolPMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - BlocolPMDB - Não
Nilmário Miranda - BlocolPT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Não
Odelrno Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira -- PSDB - Não
Paulo Delgado - BlocolPT - Não
Paulo Heslander - PTB .... Não
Philernon Rodrigues -'PTB - Não
Raul Belém - PFL. - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Petim - BlocolPMDB - Não
Sandra Starling - BlocoIPT - Não
Saraiva Felipe - BJocoIPMDB - Não
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB -Não
SiJas Brasileiro - BIoco/PMDB - Não
Vittorio Medioli - ~SDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMGB 
Não
Feu Rosa - PSDB :... Não
João Coser-.BlocoIPT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Abstenção
NUton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - BlocolPMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Nhayde - PPB - Não
Aldir Cábral- PFL - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arold~'de Oliveira - PFL - Não
Candirihc> 'Mattos - PSDB - Não
Carlos~~lberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - BlocolPDT - Não
Eurico Miranda - PP8- Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
FemandÇ>,L.opes - BlocolPDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Francisco Silva - PPB - Não

t'~· . - ,

Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira feghali - Bloco/PCdoB - Não
;João Mendes- PPB - Não
Jorge Wilson - BlocoIPMDB - Não
José Carlos Lacerda - PSDB - Não
José Egydio - PFL - Não
José Maurício - BlocolPDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Cameiro - PFL - Não
Lima Netto - PFL - Não
LindbergFarias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - BlocolPT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Não
Osmar Leitão - PPB .... Abstenção
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Si
Sérgio Arouea - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB -. Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Amaldo Faria de Sá- PPB - Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Não
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Ary Kara - PPB ""'" Não
çarlos APÇ>linário - BlocotPMDB -'Não
CarlOs Nelson - BlocolPMDB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB -Não
De Velasco - BlocolProna - Não
Delfim Netto - PPB' .:.. Não
Dumo Pisaneschi"':PTB - Não' I ,

Edinho Araújo ':'Sloco/PMDB -Não
Eduàrdo CoelhO :... PSOB - Não', , :
Eduardo Jorge": BIOcoIPT - Não'
Femando Zuppo_- BlocolPDT .,;: ~ãé>
Franco Montoro. -;- PSDB - Não' "
Hélio Bicudo-BI~T - NãÓ:~'" '

~ ~. . I

Hélio Rosas - BIoCóIPMDB - Não'
Ivan Valente -SÍocolPT - Não" :'
Jair Meneguelli - BIOColPT,... Não:
João Mellão Neto,... PFL - Não - ,
João Paulo - BlocoIPT - Não :'
JO'Ye Tadeu Mudalen- PPB :- Não
José Anfbal- PSDB - Não "
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - :PTJ;l- Não.

,José ,Genoíno''': BloéolPT - Não
José Machado,-.BlocoIPT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
,Luciano Zica - BlocolPT - Não'
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Não
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - BlocolPMDB - Sim
Marcos Vinícius Campos - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT ~'Não

Michel Temer - BlocolPMDB - Abstenção (art.
17, § 12, do RICO) ,
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não

Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi,...,. BIoco/PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gaspadni -·PSDB - Não

. " Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - Bloc~T - Não
Murilo Domingos' - PTB - Não
P~ro Henry -I~SDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Teté Bezerra - BlocolPMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
'*

Augusto Carvalho - PPS - Não

Benedito Domingos - PPB - Não

Chico Vigilante -Bloco/PT - Não

Jofran Frejat- PPB - Não

Maria Laura - Bloco/PT - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

-Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto -Bloco/PMDB - Não.
Carlos Mendes - BlocolPMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves- Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Pedro Wilson - BlocolPT - Não
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
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Saulc Queiroz - PFL - Não

Paraná',

Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL -,Não
Alexandre Ceranto - PFL-Não·
Chico da Princesa - PTB ....Não
Oilceu Sperafico - PPB - Não
Ojalma de Almeida Cesar - BlocolPMDB - Não
Femando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Ams - PSOB - Nãó " ,
Hermes Parcianello - Bloco/PMOB - Não
João Iensen - PPB - Não',
João Borba - PTB - Não, ,
José Jánene - PPB - Não' ,
Luciano Pizzatto - PFL ..:. Não
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Não
Maurício Requião - Blocq/P,MOB - Não
Moacir Micheletto - BlocolPMOB - Não
Nedson Micheleti - BlocolPT- Não
Nelson Meurer - PPB - Não
Padre Roque - BlocolPT -'Não
.Paulo Bemardo - BlocolPT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson -- PSOB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB - Nãç.
Wemer Wanderer - PFL - Não

santa catarina

Oércio Knop - BlocolPOT - Não
Edinho Bez - BlocolPMOB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL- Não
Milton Mendes - BlocolPT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bomhausen - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Valdir Colatto - BlocolPMOB - Não
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT- Não
Adroaldo Streck - PSOB - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Oipp - Bloco/POT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Não
Augusto Nardes - PPB - Não

Carlos Cardinal- Bloco/POT - Não
Oarcísià Perondi - alocolPMOB - Não
Enio Bacci - BlocolPOT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSOB - Não
Fetter Júnior - PPB - Não
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Não
Lufs Ro~rto Ponte - Blóco/PMOS - Não
Luiz Mainal-cJi - BlocolPT - Não
Matheus Schmidt - Bi~oIPOT - Não
Miguel R'ossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Marchezan - PSOB - Não
Odacir Klein:... BlocoIPMOB - Não
Osvaldo Biolchi - PTS - Não
Paulo Pai'1l:- BlocolPT - Não .
Paulo Ritzel- BlocolPMOB - Não
Renan Kurtz - Bloco~DT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Não
YedaCrusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer) - Fica

adiada -De Offcio·, a continuação da votação da
Proposta de Emenda à Constituição n2 173-E/95,
para a próxima sessão.

O SR. ANTONIO UENO- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. '

O SR! F'FlÉ,SIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO UENO (PFL-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi -não
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apre
sentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES ,OS SENHO
RES:

ROBERTO VALADÃO Projeto de lei que desti
na ao esporte amador os recursos dos prêmios pres
critos das loterias e concursos de prognósticos admi
nistrados pela Caixa Éconômica Federal- CEF.

CLÁUDIO CHAVES Projeto de lei que obriga
as instituições de ensino superior a fomecer todas
as informações solicitadas por quaisquer estudantes.

Projeto de lei que proíbe a' cobrança de taxas
adicionais de expediente, de mudança de opção e
de trancamento de matrículas.
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HERMES PARCIANELLO Projeto'.de lei que VALDEMAR COSTA NETO E OUTROS Pro-
dispÕe sobre dimensões mínimas de dependências posta de emenda à Constituição qu~ modifica o inci-
destinadas a empregadas e empregados domésticossolV do art. 158, o inciso I e a alínea b do art. 159.
em imóveis residenciais. JOSÉ CARLOS VIEIRA Requerimento ao Pre-

AUGUSTO CARVALHO Projeto de lei que con- sidente da Câmara dos Deputados de prorrogação
sidera o General chileno Augusto Pinochet persona por 120 (cento e vinte) dias do prazo para apresen-
non grata e proíbe seu ingresso no território nacio- tação de sugestões pelos demais Poderes da Repú-
nal. blica, Govemos Estaduais, Distrito Federal e Municí-

INÁCIO ARRUDA Projeto de lei que acrescen- pios, sociedade civil e cidadãos em geral ao Ante-
ta dispositivo ao art. 1ll da Lei nll 8.989, que dispõe projeto de Lei de Consolidação da Legislação Arn-
sobre isenção do Imposto sobre Produtos lnefustriali- biental Brasileira.
zados (IPI) na aquisição de automóveis para utiliza- JOÃO FAUSTINO Projeto de lei que regula-
ção no transporte autônomo de passageiros, bem menta a fruição do repouso semanal' remunerado,
corno por pessoas portadoras de deficiência física, sua substituição por dinheiro e a comemoração dos
aos destinados ao transporte escolar, e dá outras feriados.
providências. JOSÉ PINOTTI Projeto de lei que revoga o art.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda- 4ll da Lei nll 9.455, de 1997, que define os crimes de
de de indenização por atraso na entrega de imóvel tortura e dá outras providências, e restaura o art.
em construção. 233 da Lei nll 8.069, de 1990, que dispõe sobre o

PAULO PAIM Projeto de lei que dispõe sobre a Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
ação da União no incentivo à pesquisa de doenças providências.
etno-raciais e a programas de educação e saúde a WAGNER ROSSI Projeto de lei que modifica a
elas relativos. redação dos arts. 3ll, 8ll

, 1()ll, 55 e 94 da Lei nll

ARNALDO FARIA DE SÁ Requerimento de in- 9.099, de 1995, que instituiu os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais.

formações ao Ministério da Fazenda sobre autoriza-
ções fornecidas pela SUSEP a seguradoras intema- Projeto de lei que isenta do Imposto de Impor-
cionais para funcionamento no País tação e do Imposto sobre Produtos Industrializados

as ambulâncias adquiridas por entidades de saúde
Requerimento de informações ao Ministério da pública e privada que mantenham convênio de aten-

Previdência e Assistência Social sobre pagamento dimento à população através de programas de saú-
de benefícios no mês de setembro em valores supe- de pública.
riores aos meses anteriores e ao mês de outubro. Lufs ROBERTO PONTE Projeto de lei que dis-

Recurso ao Presidente da Câmara dos Deputa- põe sobre o reajuste das obrigações pecuniárias
dos para audiência da Comissão de Constituição e oriundas da captação e da aplicação de recursos no
Justiça sobre declaração de prejudicialidade do Pro- âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH -
jeto de Lei nll 3.n1, de 1997, de autoria do recorren- e do Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI,
te. nos débitos resultantes de decisces judiciais e dá

GERMANO RIGOTTO Projeto de lei comple- outras providências.
mentar que dá nova redação ao arts. 20, 31, 33 e PAULO PAIM Requerimento de informações
Anexo da Lei Complementar nll 87, de 1996, e dá ao Ministério da Previdência e Assistência Social so-
outras providências.' bre providências administrativas tomadas no sentido

LUIZ DURÃO Projeto de lei que altera o caput do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal
do art. 12 da Lei nll 9.492, de 1997, que define com- Federal relativa à averbação de tempo de trabalho
petência, regulamenta. os serviços concementes ao rural.
protesto de títulos e outros documentos e de dívida e LUIS EDUARDO E OUTROS Recurso ao Pre-
dá outras providências. sidente da Câmara dos Deputados para submissão

GILNEY VIANA Requerimento de informações ao Plenário do Projeto de Lei nll 4.821, de 1994, do
ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri- Poder Executivo, que dá nova redação aos arts. 789
cos e da Amazônia Legal sobre a construção do ga- e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
soduto Brasil-Bolívia, no trecho do Pantanal Mato- JOÃO PAULO Requerimento de informações à
Grossense. Presidência da República sobre pesquisa de opinião.



Justificação

Uma das mais injustas e drásticas formas de
sanção contra os estudantes das Instituições de En-.
sino Superior é negar-lhes o acesso a informações
referentes à sua vida escolar, como dados cadas
trais e curriculares, por exemplo.

Este método é, principalmente, utilizado pelas
Instituições de E;nsino Superior, tratando-se de me
canismo comumente empregado para a punição de
alunos financeiramente inadimplentes.

Esta prática consiste, evidentemente, em abu
so contra a pessoa do estudante, pela indevida mis
tura de aspectos acadêmicos e financeiros, como se
os primeiros representassem uma decorrência direta
e imediata dos últimos. Levada essa premissa às
suas últimas conseqüências lógicas, a pura e sim
ples aquisição do diploma seria permitida.

É, portanto, com o objetivo de proteger os estu
dantes das Instituições de Ensino Superior e coibir
tais excessos que submeto este projeto de lei à con
sideração de meus pares, certo de que representará

rio,

Justificação

Os recursos decorrentes da arrecadação Ifqui
da das diversas modalidades de loterias e concursos
de prognósticos administrados pela CEF, como se
sabe, têm sido destinados a importantes ações de
govemo nos setores da seguridade social, do siste
ma penitenciário, da cultura, do crédito educativo,
dentre outras de igual relevância.

Nesse cenário, o esporte amador, apesar de
sua· inegável capacidade de contribuir para a forma
ção física e do caráter de noss~ povo, não se encon
tra, ainda, devidamente amparado.

País que se pretende forte e respeitado, so
mente assim o será, no concerto das nações, quan
do somar às suas conquistas no campo econômico
resultados expressivos de seu esporte amador. Nes
se sentido, o nosso projeto de lei pretende, ainda
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ESTHER GROSSI Indicação ao Poder Executi- que incipientemente, amparar tão relevante ativida-
vo, por intermédio do Ministério da Cultura, de ado- de, destinando-lhe os recursos dos prêmios prescri-
ção de medidas para cumprimento dos dispositivos tos das loterias e concursos de prognósticos da
legais sobre exibição obrigatória de filmes nacionais CEF, ou seja, aqueles que tendo tido ganhadores
de curta-metragem. não foram, no prazo legal, reclamados.

MARIA ELVIRA Projeto de lei que dispõe sobre . Conto com o indispensável apoio dos nobres
a comemoração de feriados antecipadamente, às colegas parlamentares para a aprovação deste nos-
segundas-feiras. so projeto de lei.

TUGA ANGERAMI Projeto de lei que modifica Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.-
o art. 29 da Lei n2 9.317, de 1996. Deputado Roberto Valadão.

Projeto de lei nue dá nova redação ao art. 43 PROJETO DE LEI N2 3.904, DE 1997
da Lei nl! 8.078, de 1990. (Do Sr. Cláudio Chaves)

FETTER JÚNIOR E OUTROS Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação aos §§ Obriga as Instituições de Ensino Su-
1l! II t'tO d 14 perior a fornecer todas as informações, ,e ,- o art. .

solicitadas por quaisquer estudantes.
PROJETO DE LEI Ni 3.903, DE 1997

(Do Sr. Roberto Valadão) O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As instituições de Ensino Superior são

Destina ao esporte amador os recur- obrigadas a fomecer quaisquer informações de que
sos dos prêmios prescritos das loterias e disponham em seus registros a todos os estudantes
concursos. de prognósticos administra- que tenham siqo nelas matriculados.
dos pela Caixa Econômica Federal- CEF. Art. 2l! O atraso' no pagamento das mensalida-

O Congresso Nacional decreta: des escolares ou de qualquer outra prestação finan-
Art. 1l! Serão destinados ao esporte amador os ceira não poderá ser alegado como motivo para o

valores relativos aos prêmios prescritos das loterias não fomecimento das informações solicitadas pelos
e concursos de prognósticos administrados pela Cai- estudantes.
xa Econômica Federal. Art. 3l! Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 2l! O Poder Executivo regulamentará esta publicação.
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
publicação. rio.

. Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4l! Revogam-se as disposições em contrá-
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um passo para que os valores acadêmicos se sobre- de iluminação e ventilação relativos aos demais cô-
ponham a·outras.considerações na educação supe- modos e apresentarão as seguintes dimensões míni-
rior brasileira. mas:

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. - 1 - 5m- (cinco metros quadrados) de área e
Deputado Cláudio Chaves. largulÇl de 2m (dois metros) nos dormitórios;

PROJETO DE LEI NR 3.905, DE 1997 11- 2m- (dois metros quadrados) de área e lar-
(Do Sr. Cláudio Chaves) gura de 1,1Om (um metro e dez centímetros) nos ba

nheiros;
Profbe a cobrança de taxas adicio- 111 _ 2,40m (dois metros e quarenta centíme-

nals de expediente, de mudança de op- tras) de altura.
ção e de trancamento de matrfculas. Art. 2!l O poder público municipal disporá de

O Congresso Nacional decreta: um prazó de 2 (dois) anos, a partir da pubilcaçâo
~rt. 12 Ficam as instituições de ensino superior desta lei, para suplementá-Ia no que couber, adap-

proibidas de cobrar taxas de expediente, de mudan- tando os seus códigos de obras e edificações ou le-
ça de opção e de trancamento de matrículas. gislação municipal aos parâmetros aqui estabeleci-

Art. 2!l Esta lei entra em vigor na data de sua dos.
publicação. Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 32 Revogam-s~ as ~ispos.ições em contrá- publicação.
rio. Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

Diversas Instituições de Ensino Superior têm
encontrado fontes de renda adicionais na cobrança
por providências administrativas. Incluem-se aqui ta-'
xas de expediente, de re-opções e ,de trancamento
de matrícula.

Trata--se de cobrança indevida pois o serviço
de secretaria está, supostamente, incluído na men
salidade, no que conceme às instituições particula
res de ensino. Seria esta, portanto, uma situação de
duplo pagamento.

No que se refere às instituições públicas, esses
casos agridem'o Texto Constitucional, no seu art.
206, IV, que prevê a gratuidade do ensino em esta
belecimentos oficiais.

Por isto, ao encaminhar esta proposição, estou
certo de que receberá a melhor acolhida de meus
pares, por ser compatível com um projeto justo e so
lidário (je universidade.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Cláudio Chaves.

PROJETO DE LEI NR 3.906, DE 1997
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Dispõe sobre dimensões mfnimas
de dependência destinadas a emprega·
das e empregados domésticos em imó
veis residenciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As dependências destinadas a empre

gadas e empregados domésticos em imóveis resi
denciais serão edificadas de acareio com os critérios

rio.

Justificação

Causa indignação a falta de respeito e de soli
darieda{ie às pessoas que exercem atividades do
mésticas em nosso País. Especialmente no que con
cerne às dimensões das dependências destinadas a
empregadas e empregados em imóveis residenciais,
fica bastante evidente a discriminação sofrida por
esses trabalhadores.

Invariavelmente. vemos casas e apartamentos
com arejados e bem iluminados cômodos para seus
proprietários e familiares, e até mesmo para visitas,
enquanto a chamada -dependência de empregada
não passa de um cubículo estreito, mal iluminado e
mal ventilado, perto da lavanderia e da despensa ou,
então, fora da casa.

O projeto de lei que ora submeto à apreciação
do Congresso Nacional tem por objetivo evitar esse
tipo de abuso. E, para sua aprovação, estamos cer
tos de contar com o valioso apoio dos nobres pares
que, dessa forma, estarão contribuindo para evitar
que tal injustiça continue sendo amplamente pratica
da em território brasileiro.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Hermes Parcianello.

PROJETO DE LEI NR 3.907, DE 1997
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Considera o General chileno Augus·
to Pinochet persona non grata e proíbe o
seu ingresso no território brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:



V - pessoas e tenha utilização exclusiva desti
nada ao transporte escolar."

Art. 22 . Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. . .

Justificação

A lei n2 8.199, de 28 de junho de 1991, amplia
da pela lei n2 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os automóveis de passageiros de fabricação
nacional de até 127HP de potência bruta (SAE)
quando adquiridos por motoristas profissionais e
pessoas que, em razão de serem portadoras de defi
ciências físicas, não possam dirigir automóveis co
muns.

Pretende-se, com a aprovação deste projeto,
estender às pessoas a possibilidade de adquirirem
automóveis para utilização exclusiva no transporte
escolar com isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados (IPI).

Cabe ressaltar finalmente a oportunidade do
presente projeto de lei em face dos índices alarman
tes de desemprego e a garantia de uma renda míni-

Assim, submetemos à consideração da Câma
ra dos Deputados a presente iniciativa, pela certeza
de que a sociedade brasileira não compadece com
os que cometeram violações dos direitos humanos.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.
Deputado Augusto Carvalho.

PROJETO DE LEI N2 3.908, DE 1~7
(Do Sr. Inácio Arruda) .

Acrescenta dispositivo ao art•. 12 da
Lei n2 8.989, que dispõe sobre isenção do
Impooto sobre Produtos Industrializados
- IPI, na aquisição de automóveis para
utilização no transporte autônomo de
passageiros, bem como por pessoas por~

tadoras de deficiência física, aos destina
dos ao transpórte escolar, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 12 da. lei n2 8.989, de·.74 de feve

reiro de 1995, passa a vigorar acrescido' de inciso V,
coma seguinte redação: .

. "Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) os automóveis dé passagei
rós de fabricação nacional, com até 127HP de po
tência bruta (SAE), quando adquiridos por:

rio.

Justificação

Durante a ditadura chilena do General Augusto
Pinochet, entre 1973 e 1990, expressivo número de
estrangeiros "desapareceram".

Foram brasileiros, espanhóis, argentinos,
equatorianos, uruguaios, bolivianos, peruanos, vene
zuelanos, mexicanos, suíços, britânicos, australia
nos, italianos, franceses e americanos.

O General Pinochet violou, sistematicamente,
os direitos humanos.., '..

Só para ilustrar, recentemente Sola Angela
Sierra, presidente da Associação Chilena de Paren
tes Detidos-Desaparecidos denunciou o General-di
tador e outros funcionários de seu governo por res
ponsabilidade direta·no desaparecimento de 1.198
pessoas, entre elas 10 nascidas na Espanha.

A denúncia foi apresentada em Madri, perante
a Audiência Nacional, a máxima instância jurídica
espanhola. . . .

O povo brasileiro institui um Estado Democráti
co, cuja finalidade é a de assegurar os direitos e ga
raRtias inscritos na Constituição Federal.

O art. 42,. inciso 11, dessa Constituição, estabe
lece, como princípio a reger as relações internacio
nais do Brasil, a prevalência dos direitos humanos
sobre os interesses do Estado.

No Título 11, reservado aos NDireitos e Garan
tias Fundamentais", abomina a tortura, o tratamento
desumano ou degradante, qualquer impedimento à
livre manifestação do pensamento, a privação de di
reitos pormotivo de convicção política, a violação da
casa do indivíduo, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo, os crimes hediondos, a
ação de grupos armados contra o Estado Democráti
co, a negação do habeas corpus.

Muitas das figuras acima elencadas constituí
ram-se em normas programáticas do Governo do
Senhor General Augusto Pinochet, o que resultou na
morte de centenas de seres humanos.

Nós brasileiros não podemos aceitar o convívio
dessa espécie de homem com a nossa gente, tradi
cionalmente defensora dos direitos humanos; um
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Art. 12 O General chileno Augusto Pinochet é povo que sempre defendeu os princípios democráti-
.considerado persona non grata pelo povo brasilei- cosI
ro, ficando, a partir da publicação da presente lei,
proibido de ingressar em território nacional.

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

Art.. 3º Revogam--se as disposições em contrá-
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ma para os motoristas autônomos que atuam no O caso da Encol não foi o primeiro nem será o
ramo,de tran~porte escolar. último; no entanto, devemos procurar proteger aque-

SalÉldas Sessões, 20 de novembro de 1997. - les que de boa fé entregaram suas economias ou fi-
peputado Inácio Arruda. zeram grandes esforços para comprar o sonhado

imóvel.
PROJETO DE LEI tj

2
3.909, DE 1997 A indenização proposta, embora não resolva o

(Do Sr. Inácio Arruda) problema, serve como salvaguarda para o compra-
Dispõe sohre a obrigatorwdade de dor poder esperar a entrega do imóvel cujo prazo de

indenização por atraso na entrega de conclusão não foi cumprido.
imóvel~m constru~ão. Sabemos que o projeto não impedirá que as

empresas quebrem ou que falcatruas aconteçam,
O Congresso Nacional decreta: entretanto servirá como forte inibidor para aqueles
Art. 19 O construtor ou incorporador que vender que pensem em enganar o consumidor, pois terão

imóvel em construção ou a construir é obrigado a es- um custo alto a pagar.
tabelecer, no contrato de compra e venda, prazo cer- Se medidas como a que propomos tivessem
to e improrrogável para entrega do bem. sido levadas a cabo com os primeiros atrasos da En-

Parágrafo único. Qualquer alteração no prazo col, certamente a extensão do estrago que a cons-
referido no caput deste artigo ~omente terá validade trutora causou teria sido menor, pois, ao saber que a
com a concordância expressa do comprador, em empresa vinha pagando indenizações por atraso na
adendo contratual. entrega dos imóveis, muitos novos compradores não

Art. 29 No caso de descumprimento do prazo teriam se habilitado à aquisição do bem.
estabelecido no art. ~, fica o construtor ou incorpo- São estas as razões de nossa proposta e pedi-
rador obrigado a indenizar o comprador na razão de mos aos nobres pares apoio para aprovação deste
2% (dois por cento) do valor contratado do bem por projeto que visa, sobretudo, o interesse do consumi-
mês de atraso, sem prejuízo de outras sanções que dor brasileiro.
lhe sejarnaplicáveis. Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.-

Art. 39 Este lei entra em vigor na data de sua Deputado Inácio Arruda.

publicação. PROJETO DE LEI N2 3.910, DE 1997
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. (Do Sr. Paulo Paim)

Justificação Dispõe sobre a ação da União no in-
O Código de Defesa do Consumidor garante os centivo a pesquisa de doenças etno-ra-

direitos do consumidor no que se refere a abusos ciais e a programas de educação e saúde
contratuais e defeitos ou vícios dos produtos adquiri- a elas relqtlvos.
dos. São previstas multas, indenizações e outros O Congresso Nacional d~creta:
instrumentos para proteger o consumidor e obrigar o Art. 19 A União incentivará a pesquisa de doen-
fornecedor a cumprir o que contratou ou vendeu em ças etno-raciais que acometem a população brasi-
termos de qtl,8ntidade e qualidade. leira afrodescendente, bem como desenvolverá pro-

Nosso projeto, sem querer ser redundante, ob- gramas da educação e saúde que promovam a sua
jetiva destacar, para fins de indenização específica prevenção e adequado tratamento.
por atraso na entrega, um prod~o de extrema impor- Art. 29 As doenças etno-raciais e os progra-
tância para o cidadão: o imóvel, seja para moradia, mas mencionados no art. 19 serão definidos em re-
quando é adquirido para fins residenciais, ou traba- gulamento.
lho, quando para fins comerciais. Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua

A importância e atualidade da proposta é refle- publicação.
tida pela recente derrocada da Encol, a maior cons- Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
trutora do País, que deixou milhares de pessoas à
espera de imóveis já pagos total ou parcialmente. Justificação
Todos nós acompanhamos pelos noticiários os ca- Recentes pesquisas têm 'demonstrado a inci~

sos dramáticos de muitas famílias que ficaram "na dência de doenças típicas sobre a população brasi-
rua" e sem o din.heiro economizado para a compra leira afrodescendente, cuja prevenção e tratamento
de seu imóvel. são praticamente inexistentes no sistema de saúde.



Art. 31. Até o exercício financeiro de 2002, in
clusive, a União entregará mensalmente recursos
aos Estados e seus Municípios, obedecidos os mon
tantes definidos para cada Estado, os critérios, os
prazos e as demais condições fixados no Anexo
desta Lei Complementar.

§ 1º Do montante de recursOs que couber a
cada Estado, a União entregará diretamente:

Art. 12 O caput do art. 20, o art. 31 e o art. 33
da Lei Complementar nº 87, de 13 de' setembro de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o di
reito de creditar-se do imposto anteriormente cobra
do em operações de que tenha resultado a entrada
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimen
to, inclusive a destinada ao ativo permanente, ou o
recebimento de serviços de transporte intermunicipal
ou de comunicação.

Nos termos do artigo 164, § 22 do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência, seja ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça, contra a decla
ração de prejudicialidade do PL n2 3.n1, de 1997,
que··dispõe sobre os exames necessários à obten
ção da Carteira Nacional de Habilitação, e dá outras
providências·, de minha autoria, uma vez que o pro
jeto em referência foi apresentado para modificar a
Lei n2 9.503197.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-líder do PPB.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997

(Do Sr. Germano Rigotto)

D~r:lova redação aos arts. 20, 31, 33
e Anexo da Lei Complementar n2 87, de
13 de setembro de 1996 e dá outras provi
dências.

Sala das Sessões, 25 de nove'mbro de 1997. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

RECURSO N2 207/97

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
Nº 3.044/1997

Para que aquela autoridade govemamentat in
forme a esta Casa do Congresso Nacional todas as
autorizações fomecidas pela SUSEP às Segurado
ras Internacionais (País sede de origem), para fun
cionarem no Brasil, e quais as Seguradoras Brasilei
ras que estão associadas.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. -
Deputado Arnaldo Faria de Sá. .

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados
Na forma admitida no Artigo 50, parágrafo 22,

da Constituição Federal, combinadi' com o Artigo
115, e seu Inciso I, e Artigo 116, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, Requeiro a Sua Ex
celência seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social o pre
sente
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A própria na~ureza de tais doenças é muito pouco Para que aquela autoridade govemamental in-
conh~iqÇ\, deixal1do ao desamparo significativa par- forme a esta Casa do Congresso Nacion.al o porquê
cela de cidadãos brasileiros. do pagamento dos benefícios de setembro (no total

As conclusões de recente seminário, realizado de R$4.569.062 bi) foi muito maior aos meses ante-
no corrente ano pelo Ministério da área sobre a saú- riares e também o de outubro (em média, R$3.500
de da população negra, são extremamente contun- bi).
dentes nesse sentido, instando a tomada de provi
dências urgentes que preencham tal lacuna e pro
movam o justo atendimento das diferentes necessi
dades dentro dos campos médico-científico, educa
cional, social e de desenvolvimento de programas de
saúde.

O propósito do presente projeto de lei é asse
gurar o compromisso de ação da União nesta grave
questão, o que constitui verdadeiro imperativo de
justiça social e cidadania.

Estou convencido de que o mérito da popula
ção há de garantir o apoio dos ilustres pares para
sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. '-
Deputado Paulo Paim~

Exceleritíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados
Na, forma admitida no Artigo 50, parágrafo 22,.

da Constituição Federal, combinado cOm o Artigo
115, e seu Inciso I, e Artig@s 116, do Regimento In.,
temo da Câmara dos Deputados, Requeiro a Sua
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda o presente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
Nº 3.043/1997



Anexo

(LEI COMPLEMENTAR N1l87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996)

1. A União entregará recursos aos Estados e
seus Municípios, atendidos os montantes determina
dos para cada Estado, critérios, prazos e demais
condições fixados neste Anexo, que foram <;limensio
nados com base no produto da arrecadação do im
posto estadual sobre operações relativas à circula
ção de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal é de co
municação (ICMS) efetivamente realizada no perío
do de julho de 1995 a junho de 1996, inclusive.

1.1. Do montante dos recursos que cabe a
cada Estado, a União entregará, diretamente:

1.1.1. ao próprio Estado, 75% (setenta e cinco
por cento);

1.1.2. aos seus Municípios, 25% (vinte e cinco
por cento), distribuídos segundo os mesmos critérios
de rateio aplicados às parcelas de receita que lhes
cabem do ICMS.

2. A entrega dos recursos, apurada nos termos
deste Anexo, será efetuada ~té o exercício financei
ro de 2002, inclusive.

2.1. Excepcionalmente, o prazo poderá ser es
tendido no caso do Estado cuja razão entre o res
pectivo valor da entrega anual de recursos, aplicado
a partir do exercício de 1998, fixado no item 3 e o
produto de sua arrecadação de ICMS entre julho de
1995 e junho de 1996, ambos expressos a preços
médios deste período, seja~

2.1.1. superior a 0,10 (dez centésimos) e infe
rior ou igual a 0,12 (doze centésimos) até o exercício
financeiro de 2003, inclusive;

2.1.2. superior a 0,12 (doze centésimos) e infe
rior ou igual a 0,14 (quatorze centésimos) até o exer
cício financeiro de 2004, inclusive;

2.1.3. superior a 0,14 (quatorze centésimos) e
inferior ou igual a 0,16 (dezesseis centésimos) até o
exercício financeiro de 2005, inclusive;

2.1.4. superior a 0,16 (dezesseis centésimos)
até o exercício de 2006, inclusive.

3. O valor anual do ressarcimento a ser entre
gue aos Estados, a partir do exercício financeiro de
1997, será R$3.600.000,oo (três bilhões e seiscen
tos milhões de reais) expressos a preços médios do

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á
o seguinte:

I - a energia elétrica usada ou consumida no
estabelecimento dará direito de crédito a partir da
data da entrada desta lei complementar em vigor;

11 - somente darão direito de crédito as merca
dorias destinadas ao ativo permanente do estabele
cimento, nele entradas a partir da data desta lei
complementar em vigor.
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1- setenta e cinco por cento ao próprio Estad.o; Art. 2ll O Anexo ,da Lei Complem~ntar nll 87, de
11_ vinte e cinco por cento aos respectivos Mu- 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a se-

nicípios, de acordo com os critérios previstos no pa- guinte redação:
rágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 2ll Para atender ao disposto no caput os re
cursos do Tesouro Nacional serão provenientes:

I - da emissão de títulos de sua responsabili
dade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas
leis orçamentárias anuais de estimativa de receita
decorrente dessas emissões, bem como de dotação
nos montantes anuais determinados no Anexo, não
se aplicando neste caso, desde que atendidas as
condições e os limites globais fixados pelo Senado
Federal, quaiquer restrições ao acréscimo que acar
retará no endividamento da União.

11 - de outras formas de recursos.

§ 39 A entrega dos recursos a cada Unidade
Federada, na forma e condições detalhadas no Ane
xo será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamen
to ou compensação da dívida da respectiva Unidade,
inclusive de sua administração indireta, vencida e
não paga ou vencida no mês seguinte àquele em
que for efetivada a entrega, junto ao Tesouro Nacio
nal e aos demais entes da administração federal. O
saldo remanescente, se houver, será creditado em
moeda corrente.

§ 4ll - O prazo definido no caput poderá ser
estendido até o exercício financeiro de 2006, inclusi
ve, nas situações excepcionais previstas no item 2.1
do Anexo.

§ 52 Para efeito da apuração de que trata o art.
42 da Lei Complementar nll 65, de 15 de abril de
1991, será considerado o valor das respectivas ex
portações de produtos industrializados, inclusive de
semi-elaborados, não submetidas a incidência do
imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comu
nicação em 31 de julho de 1996.



3.1 As parcelas serão atualizadas pela varia
ção do Indice Geral de Preços, conceito Disponibili
dade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Var
gas, ou na sua ausência, outro índice de caráter na
cional que o substitua, tornando-se por base o índi
ce médio compreendido no período julho de 1995 a
junho de 1996.

3.2. Aplicar-se-á aos montantes acima o se
guinte fator de redução:

3.2.1.0,900 (novecel1tos milésimos), 0,775 (se
tecentos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seis
centos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocen
tos e cinqüenta milésimos), respectivamente, nos

Acre R$ 5.331.274,73

Alagoas R$ 48.598.880,81

Amapá R$ 20.719.213,10

Amazonas R$ 34.023.345,57

Bahia R$ 129.014.673,83

Ceará R$ 66.400.645,01

Distrito Federal R$ 47.432.892,61

Espírito Santo R$ 148.862.799,15

Goiás R$ 73.335.579,92

Maranhão R$ 59.783.744,19

Mato Grosso R$ 82.804.150,57

Mato Grosso do Sul R$ 62.528.891,22

Minas Gerais R$ 432.956.072,19

Pará R$ 158.924.710,50

Paraíba R$ 16.818.496,99

Paraná R$ 352.141.201,59

Pernambuco R$ 81.223.637,38

Piauí R$ 14.593.845,83

Rio Grande do Norte R$ 21.213.050,05

Rio Grande do Sul R$ 313.652.856,27

Rio de Janeiro R$ 291.799.979,19

Rondônia R$ 14.608.957,22

Roraima R$ 2.237.772,73

santa Catarina R$ 116.297.618,94

São Paulo R$ 985.414.322,57

Sergipe R$ 14.670.108,64

Tocantins R$ 4.611.279,20
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períodojulho de 1995 a junho de 1.996, e o de cada exercícios financeiros de 1999, 2000, 200.1 e 2002,
Estado, incluídas as parcelas de seus Municípios, é: ressalvados os casos dos Estados enquadrados no

disposto;

3.2.1.1. no subitem 2.1.1. em que o valor é igual
a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e
setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscentos e vinte e
cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e cinqüenta mi
lésimos), e 1/6 (um sexto), respectivamente, nos exer
cícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;

3.2.1.2. no subitem 2.1.2. em que o valor é
igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (sete
centos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscen
tos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e
cinqüenta milésimos), 217 (dois sétimos) e 1/7 (um
sétimo), respectivamente, nos exercícios de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

3.2.1.3. no subitem 2.1.3. em que o valor é
igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (sete
centos e setenta e cinco milésimos), 5/8 (cinco oita
vos) 4/8 (quatro oitavos), 3/8 (três oitavos), 2/8 (dois
oitavos) e 1/8 (um oitavo), respectivamente, nos
exercícios de 1999;' 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e
2005;

3.2.1.4. no subitem 2.1.4. caso em que o valor
é igual a 0,900 (novecentos milésimos), 7/9 (sete no
nos), 619 (seis nonos), 5/9 (cinco nonos), 4/9 (quatro
nonos), 3/9 (três nonos), 219 (dois nonos) e 1/9 (um
nono), respectivamente, nos exercícios de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2906.

4. A periodicidade da .entreigá dos recursos, a
título de ressarcimento, é mensal sendo os valores
entregues até o último dia do mês subsequente e
corresponderão a 1/12 (um doze avos) dos valores
previstos na tabela constante do item 3.

4.1. Considerar-se-á como o primeiro período
do ressarcimento o mês de janeiro de 1997.

5. Antes do início de cada exercício financeiro,
o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os
índices de participação dos respectivos Municípios
no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no
correspondente exercício, observado, ainda, o se
guinte:

5.1. o atraso na comunicação dos coeficientes
acarretará a suspensão da entrega dos recursos ao
Estado e aos respectivos Municípios, até que seja
regularizada a entrega das informações;

5.2. fica o Ministério da Fazenda obrigado a
publicar no Diário Oficial da União, até cinco dias
úteis antes da data prevista para a efetiva entrega
dos recursos, o valor atualizado a ser entregue a
cada Estado e ao conjunto de seus Municípios.
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6. A fonna de entrega dos recursos a cada Es- estiverem disponíveis, no.prazo devido, as necessá-
tado' 'e a cada Município observará o disposto neste rias infonnações.
item. 6.4. Os recursos a serem entregues à Unidade

6.1. O Ministério da Fazenda infonnará, até Federada, em cada período, equivalentes ao mon-
cinco dias úteis antes da data prevista para a efetiva tante das dívidas apurado na fonna do subitem 6.2.
entrega dos recursos, o respectivo montante da dívi- e do anterior, serão satisfeitos pela União por uma
da da administração direta e indireta da Unidade Fe- das seguintes fonnas:
derada, apurado de acordo com o definido nos subi- 6.4.1. entrega de obrigações do Tesouro Na-
tens 6.2. e 6.3., que será deduzido do valor a ser en- cional, de série especial, inalienáveis, com vencimento
tregue à respectiva Unidade em urna das duas for- não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao
mas previstas no subitem 6.4. custp médio das dívidas da respectiva Unidade Fede-

6.2. Para efeito de entrega dos recursos à Uni- rada junto ao Tesouro Nacional, com poder Iiberatório
d~de Federada, em cada período e por uma das para pagamento das referidas dívidas; ou
duas fonnas previstas no subitem 6.4., serão obriga-
toriamente considerados, pela ordem é até o mon- 6.4.2. correspondente compensação.
tante total da entrega apurada no respectivo período, 6.5. Os recursos a serem entregues à Unidade
os valores das seguintes dívidas:. Fedel'flda, em cada período, equivalentes a diferen-

6.2.1. contraíçjàs junto}~o Tesouro Nacional ça positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor
pela Unidade Federada, vencidàs e não pagas, com- da dívida apurada nos tennos dos subitens 6.2. e
putadas primeiro as da administração direta e depois 6.3. e liquidada na forma do subitem anterior, serão
as da administração indireta; satisfeitos através de crédito, em moeda corrente, à

6.2.2. contraídas junto ao Tesouro Nacional conta bancária do beneficiário.
pela Unidade Federada, vincendas no mês seguinte 7. Os parâmetros utilizados no cálculo da en-
àquele em que serão entregues os recursos, compu- trega dos recursos· a cada Estado de que trata este
tadas primeiro as da administração direta e depois Anexo serão considerados, no que couber, para efei-
as da administração indireta; to de renegociação ou do refinanciamento de dívidas

6.2.3. contraídas pela Unidade Federada com junto ao Tesouro Nacional.
garantia da União, inclusive dívida externa, primeiro, 8. As referências feitas aos Estados neste Ane-
as vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no xo entendem-se também feitas ao Distrito Federal.
mês seguinte àquele em que serão entregues os re- Art. 311 Os valores entregues a título de adianta-
cursos, sempre computadas inicialmente as da ad- menta na forma do item 4 e seus subitens, do Anexo
ministração direta e posteriormente as da adminis- da Lei Complementar nll 87, de 13 de setembro de
tração indireta; 1996, em sua redação original, serão considerados

6.2.4. contraídas pela Unidade Federada junto como ressarcimento para o período de 16 de setem-
aos demais entes da administração federal, direta e bro a 31 de dezembro de 1996.
indireta, primeiro, as vencidas e não pagas e, de-
pois, as vincendas no mês seguinte àquele em que Art. 411 Os valores do ressarcimento referente
serão entregues os recursos, sempre computados ao período de janeiro de 1997 até o mês de publica-
inicialmente as da administração direta e posterior- ção desta Lei Complementar serão repassados aos
mente as da administração indireta. Estados e ao Distrito Federal, de uma única VeZ, até

6.3. Para efeito do disposto no subitem 6.2.4. 30 (trinta) dias da publicação.
ato do Poder Executivo Federal poderá autorizar: Art. 511 Os valores já entregues a título de ·Se-

6.3.1. a inclusão, como mais uma opção para guro Receita" líquido dos descontos previstos no
efeito da entrega dos recursos, e na ordem que de- item 4.2. do Anexo da Lei Complementar nll 87, de
terminar, do valor correspondente a título da respec- 13 de setembro de 1996, em su~ redação original,
tiva Unidade Federada na carteira da União, inclusi- serão deduzidos das parcelas do ressarcimento de-
ve entes de sua administração indireta, primeiro rela- vido a cada Estado.
tivamente aos valores vencidos e não pagos e, de- Parágrafo único. Os valores acima menciona-
pois, aos vincendos no mês seguinte àquele em que dos serão atualizados pela variação do rndlee Geral
serão entregues os recursos; de Preços, conceito disponibilidade intema, IGP-DI

6.3.2. 'a suspensão temporária da dedução da da Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua ausência,
dívida compreendida pelo dispositivo, quando não outro índice de caráter nacional que o substitua.
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Art. 62 Esta Lei Complementar entra em vigor Es~e fraco desempenho do ICMS deve-se, ba-
na data de sua publicação. sicamente, às modificações introduzidas pela Lei

Art. ]R Revogam-se as disposições em contrário. Complementar nll 87/96, tais como: a) desoneração
das exportações de produtos semi-elaborados e pri-

Justificação mários, com aplicação desde setembro de 1996; e
As alterações propostas objetivam compatibili- b) concessão do crédito sobre os bens do ativo per-

zar os avanços introduzidos pela Lei Complementar manente desde 12 de novembro de 1996. Esse item,
n2 87, de 16 de setembro de 1996, como equilíbrio fi- no início das negociações com o Governo Federal,
nanceiro das unidades da Federação. abrangia apenas os bens de capital (máquinas e

A presente modificação decorre, essencialmen- equipamentos destinados ao ativo fixo). A partir de
te, do sistema de compensação adotado pela Lei 12 de janeiro de 1998, ainda, entrará em vigor o cré-
Complementar n2 87/96, conhecido como "seguro- dito sobre os bens de uso ou consumo. Com isso, o
receita". Esse mecanismo não atende de forma equi- crédito do ICMS deixa de ser físico (exclusivo sobre
Iibrada os prejuízos advindos das mudanças introdu- mercadorias) para ser financeiro (crédito sobre qual-
zidas no ICMS. quer compra com imposto).

A sistemática do "seguro-receita" prevê como O incentivo ao setor produtivo visando às ex-
período-base para a compensação o ICMS de julho portações e à renovação do parque industrial trazi-
de 1995 a junho de 1996, com um fator de amplia- dos pela Lei Complementar nº 87/96, num primeiro
.ção de 3%, por conta do crescimento da economia. momento, causa forte impacto negativo. A receita
O "seguro-receita" somente será devido pela União para o Estado, resultante dos novos investimentos,
quando a arrecadação pós-Lei Complementar n2 somente se refletirá após a enfi'ai:ià >'em operação
87/96 for inferior à arrecadação daquele período. das novas plantas industriais. No estágiQ de implan-

Considerando as aferições até setembro de tação, o crédito do ICMS sobre os bens do ativo per-
1997, mesmo após as modificações feitas na fórmu- manente funciona como um redutor acelerado da ar-
la original do "seguro-receita" por meio de Portaria recadação Estadual, haja vista os expressivos mon-
Interministerial, os Estados, o Distrito Federal e os tantes envolvidos.
Municípios receberam cerca de um terço dos R$3,6 Entretanto, no decorrer da vigência da Lei
bilhões previstos no Orçamento da União para os Complementar nº 87/96 a maioria dos Estados não
anos de 1996 e 1997. teve acesso aos recursos do "seguro-receita" por

Baseados nesses resultados, os Estados pro- várias razões. Alguns pelo crescimento da arrecada-
põem s~a alteração. As modificações abrangem dois ção em setores alheios aos efeitos da Lei Comple-
aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito à for- mentar do ICMS, como, por exemplo, combustíveis
ma de compensação. Introduz-se a compensação e lubrificantes, veículos, peças e acessórios; super-
efetiva das perdas do ICMS nos montantes já acor- mercados e magazines. No entanto, o ICMS do se-
dados entre a União e os Estados e o Distrito Fede- tor exportador, diretamente beneficiado pela Lei
ral. O segundo prevê a revogação do creditamento Complementar n2 87/96, indicou crescimento negati-
do ICMS sobre os bens de uso ou consumo, que de- vo. Além disso, em decorrência da lei houve o incre-
veria vigorar a partir de 12 de janeiro de 1998. mento da exportação de produtos in natura (soja e

No que tange ao ressarcimento, a modificação café), em detrimento da exportação de produtos com
visa dar sustentahilirl~de aos Estados e ao Distrito maior valor agregado (farelo de soja). Cabe observar
Federal durante o período de transição. Em nível na- que a exportação de soja em grãos tem causado sé-
cional, percebe-se queda de 2,64% na arrecadação rios transtornos às economias regionais, tais como:
do ICMS no primeiro semestre de 1997, em relação a) no campo, pela alta mecanização, não gera em-
ao mesmo período dr:' ano anterior. Considerando- pregos; e b) na cidade, pela falta de matéria-prima,
se um crescimento admitido de 3,5% do PIS, devía- gera ociosidade na capacidade industrial instalada e,
mos ter um crescimento da receita nacional de 3,5%. em decorrência, mais desemprego. Cumpre também
Assim sendo, a queda total da receita do ICMS será de observar o efeito da exportação de café em grãos,
6,5%. Se aplicarmos os 6,65 sobre a receita de R$56,O cujo valor elevou-se sensivelmente nesse período e
bilhões do ICMS, verificada em 1996, teríamos uma cujo preço é ditado pelo mercado consumidor exter-
perda de exatos R$3,6 bilhões, o mesmo valor previsto no. Nesse caso, há grande perda de receita dos es-
no Anexo I da Lei Complementar n2 87/96 como com- tados produtores e também incentivo à exportação
pensação para os anos ele 1996 e 1997. do produto in natura.
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O montante das perdas, ém. razão. da impla- Cientes da importância do aperfeiçoamento tri-
mentaçãÇ>:da lei, inicialmenté'estimado pelos Esta- butário, afora as modificações propostas, os Estados
dos' e pelo Distrito Federal não coincidia com os va- e o Distrito Federal mantêm a forma original de utili-
lores calculados pelo Ministério do PlanejalT!ento, ~ção dos' recursos devidos pela União a título de
IP~ e Receita Federal. No entanto, foram aprova- compensação' da' Lei Complementar n2 87/96,. ou
dos valores consensuais, com revisão prevista para seja, descontam-se as dívidas vencidas ou vinéen-
agosto de 1998. Antes disso, a União, através da das dos Governos Estaduais e Municípios. Dessa
Portaria Interministerial n2 2131MFIMPO, de 2-9-97, forma, o ressarcimento apenas acelera o pagamento
fez algumas alterações na .fórmula, com resultados das dívidas intergovemamentais por meio de um en-
marginais para a maioria das Unidades Federadas. contro de'contas.

Com objetivo de evitar maiores prejuízos, os Também será mantido o prazo de vigência até
Estados e o Distrito Federal propõem a revogação o ano 2002, podendo ser dilatado conforme a perda
do crédito do ICMS sobre os bens de uso ou consu- efetiva de cada Estado. A partir do ano 1999 a com-
mo em razão dessas perdas estarem subestimadas. pensação será decrescente, pela aplicação de um
As informações trabalhadas referiam-se a períodos redutor, até finalizar a transição, nos seguintes per-
anteriores à Lei Complementar, quando havia pouco centuais: 1999 (90%), 2000 (77,5%), 2001 (62,5%) e
incentivo para o registro desses valores, visto que 2002 (45%). Depois deste período, o crescimento
não geravam crédito do imposto, p. ex., material de econômico e a eficácia dos Fiscos Estaduais se en-

o #

consumo. Além disso, o número de contribuintes carregarão de manter o nível de receitas dos Esta-
atingidos é muito alto, pois quase todos terão algum dos.
crédito a ser aproveitado, diferentemente do crédito Os Estados e o Distrito Federal estão empa-
de ICMS sobre bens de ativo permanente que atin- nhados na restruturação do setor público brasileiro,
ge, basicamente, as empresas iiwestidoras. A utiJi- em colaboração com o Governo Federal. No entan-
zação do crédito sobre o uso ou consumo será cons- to, o esforço adicional de incremento da receita di-
tante e não periódica como no caso do ativo perma- lui-se na reposição das perdas de receita tributária
nente. A grande quantidade dá 'contribuintes benefi- provocadas pela Lei Complementar n2 87/96. Ao fi-
ciados, assim como a constância, poderão implicar xar uma base de arrecadação e prever 3% do incre-
perdas de receita bem 'superiores às previstas. E é mento do ICMS por conta do crescimento da econo-
exatamente pelo universo de contribuintes atingidos mia, a Lei Complementar engessou o ICMS dos Es-
e pela diversidade de itens classificados corno de tados e do Distrito Federal. O mesmo não aconteceu
uso e consumo que a medida tomar-se-á válvula de com as despesas. Somente o crescimento vegetati-
evasão fiscal difícil de ser controlada. vo da folha de pagamento de alguns estados supera

Portanto, as modificações aqui introduzidas vi- esse incremento. Cabe aqui observar que, nesses
sam diminuir as perdas e estabelecer maior equilí- Estados, mais de 70% da folha de pagamento refe-
brio nos custos da transição. Os Estados e o Distrito re-se a pessoal ligado às áreas da educação, segu-
Federal participaram ativamente das negociações rança, justiça e saúde. Nessas atividades, que são
com o Governo Federal e o Congresso, no sentido finalísticas, não cabem mais ajustes, pelo contrário,
de viabilizar a aprovação'daquela Lei. Sempre com a são áreas onde é crescente a demanda da popula-
visão do todo, entenderam que naquele momento a ção, que reclama, com razão, o atendimento insufi-
mudança tributária representava uma decisão pró- ciente proporcionado pelo Estado. O esforço fiscal
investimento, pr6-produção e pr6-emprego: portan- dos Estados em 1997 é praticamente anulado, à me-
to, uma relação onde todos ganhavam (empre- dida que tão-somente repõe o nível de receita ante-
saslgovemos). rior à Lei Complementar.

As unidades da Federação acordaram com a Ii- Sem dúvida, os resultados da Lei trouxeram
nha econômica daquela Lei Complementar, pois en- um descompasso nas finanças dos Estados e do
tendiam que era necessário aperfeiçoar o ICMS. Distrito Federal. Os efeitos positivos pelo crescimen-
Adotando a sistemática do Imposto sobre o Valor to da economia estão exigindo maturação mais pro-
Agregado, a lei aproximou o sistema tributário brasi- longada do que a prevista, enquanto a perda de
leiro dos demais países do Mercosul, bem como a ICMS ocorre de forma imediata, afetando o já debili-
maioria dos países desenvolvidos. Contudo, a imi- tado fluxo financeiro dos Estados.
nência de perda de receita do ICMS gerava grande Ressalto, por fim, que este projeto de lei com-
desconforto aos estados. plementar é resultado do entendimento que envol-
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veu todos os Estados e o Distrito Federal e que foi vida bastante facilitada diante de um prazo maior para
encaminhado pelos Secretários de Fazenda e Go- análise adequada dos títulos levados a protesto.
veinadorés, à subcomissão de Análise e Propostas Recentemente foi·· aprovada sobre a matéria a
de Reforma Tributária, a qual presido, pertencente à Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, a qual, en-
Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. tretanto, descuidou da ampliação do prazo para re-

Entendo que o presente projeto, que materiali- gistro do protesto, razão pela qual cabe-nos aprovar
za a posição dos Secretários de Fazenda e dos Go- a pequena alteração ora proposta a fim de aperfei-
vemadores, virá a amenizar os efeitos desfavoráveis çoar a regulamentação da matéria.
da Lei Complementar n2 87/96 no decorrer do parío- Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.-
do de transição proposto. Deputado Luiz Durão.

Sala das Sessões, de de 1997. - De- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
putado Germano Rigotto. Nº 3.045 DE 1997

PROJETO DE LEI Nº 3.911, DE 1997 (Do Sr. Gilney Viana)

(Do Sr. Luiz Durão) Solicita informações ao Senhor Mi-
Altera o caput do art. 12 da Lei nll nistro do Meio Ambiente, dos Recursos

9.492, de 10 de setembro de 1997, que Hídricos e da Amazônia Legal, sobre a
"Define competência, regulamenta os construção do gasoduto Brasil-Bolívia,
serviços concernentes ao protesto de ti- no trecho do Pantanal Mato-grossense.
tulos e outros documentos de dívida e dá Senhor Presidente,
outras providências". Requeiro, nos termos do art. 50, § 212 da Cons-

O Congresso Nacional decreta: tituição Federal e art. 116 do Regimento Interno da
Art. 111 O caput do art. 12 da Lei nll 9.492, de Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Exm.2

10 de setembro de 1997, passa a vigorar com a se- Sr. Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri-
Quinte redação: cos e da Amazônia Legal, sobre as seguintes ques

tões referentes à construção do gasoduto Brasil-Bo-
liArt. 12. O protesto será registrado den- lívia:

tro de quinze dias úteis contados da protocoli-
zação do título ou documento de dívida. 1 - O ElA-Rima referente à construção do ga-

soduto Brasil-Bolívia, no trecho que passa pelo Pan-
§ 111 tanal Mato-grossense, em Mato Grosso do Sul, foi
§ 212 aprovado pelo Ibama e foi concedido o Iicenciamen-

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua to devido para iniciar as obras?
publicação. 2 - Consta do licenciamento das obras a per-

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. missão de uso de explosivos no trecho que atraves-
Justificação sa o Pantanal Mato-grossense?

3 - O ElA-Rima, ou sua avaliação pelo Ibama
O objetivo da proposição que ora submetemos oferece mecanismos altemativos que não seja o uso

à apreciação do Parlamento é compatibilizar o prazo de explosivos, naquele trecho?
de protesto de títulos com a realidade do nosso 4 _ Qual a avaliação do Ibama sobre o impacto
País, resguardando o interesse de todas as partes ambiental na fauna e flora com o uso de explosivos
envolvidas. naquele trecho do Pantanal Mato-grossense?

Desde 1908, pelo Decreto nº 2.044, de 31 de
dezembro daquele ano, o prazo para registro do pro- Justificação
testo de títulos está definido em três dias úteis, pra- Em várias oportunidades ouvimos das autori-
zo que a prática tem demonstrado ser incompatível dades competentes, especialmente do Ministério do
com o volume de títulos a protestar e com a defesa Meio Ambiente/lbama, afirmativas de que todas as
dos interesses dos devedores ante eventual erro na implicações ambientais decorrentes da construção
emissão do título, cada vez mais comum. do Gasoduto Brasil-Bolívia, seriam examinadas e

De fato, em um período de baixa inflação como que seriam tomadas decisões que oferecessem o
o que vivemos nenhum prejuízo advirá para os cre- menor impacto possível, estudadas as várias hipóte-
dores com a ampliação do prazo para protesto, e, de ses colocadas pelo ElA-Rima, pelas Audiências PÚ-
outro lado, os cartórios e os devedores terão sua blicas, e pelo próprio Ibama.
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Justificação

As duas alterações constitucionais ora propos
tas por esta emenda visam a modificar, dentro do Tí
tulo VI, Capítulo I, Seção VI da Constituição Federal,
as disposições dos artigos que tratam das transfe
rências constitucionais da União para os Municípios.

A primeira visa a Alterar de 25% para 35% o re
passe dos recursos oriundos do ICMS e da presta
ção de serviços de transporte interestadual, intermu
nicipal e de comunicação.

Outra alteração pretendida é aumentar de
22,5% para 35,5% a transferência da União ao Fun
do de Participação dos Municípios.

No já combalido estado financeiro e sócio-eco
nômico por que passam os municípios brasileiros, as
alternativas ora apresentadas procuram levar ao ci
dadão os recursos necessários para o seu bem-es
tar na comunidade ~m que vive.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Valdemar Costa Neto, (PL - SP).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.!! 560, DE 1997

(Do $r. Fetter Junior e Outros)

Dá nova redação aos §§ 12,11 e 22 do
art. 14 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitu.cional:

Artrgo único. Fica acrescentado alínea d ao in
ciso 11 do § 12 do art. 14 da Constituição Federal e
dada nova redação ao seu § 2º, na forma seguinte:

"Art. 14 .

Este Deputado teve a oportunidade de ouvir do transporte interestadual e intermunicipal e
próprió Presidente da Petrobras, empresa responsá- de comunicação."
vel pela construção do gasoduto em território brasi- Art. 2!! Altere-se o inciso I e a alínea b do mes-
leiro, que todos os riscos ambientais ao Pantanal mo inciso do Art. 159 da Constituição Federal, pas-
Mato-grossense seriam evitados ou mitigados ao sando os dispositivos a terem a seguinte redação:
máximo, partindo da escolha de opção que menor
risco exponha à flora e à fauna pantaneiras. "Art. 159. A União entregará:

Em outra oportunidade, em 1997, tive a oportu- I - do produto da arrecadação dos im-
nidade de me reunir com representantes da EI Paso, postos sobre renda e proventos de qualquer
responsável pela construção do gasoduto em territó- natureza e sobre produtos industrializados,
rio boliviano, e Enron, empresa interessada em parti- sessenta por cento na seguinte forma:
cipar da construção do mesmo no território brasileiro a) ...
e que se propõe participar ou construir um ramal do b) trinta e cinco inteiros e cinco déci-
gasoduto direto da Bolívia até Cuiabá - MT, onde mos por cento ao Fundo de Participação dos
esta empresa pretende construir uma usina termo- Municípios."
elétrica a óleo, conversível a gás natural. Art. 3º Esta Emenda entra em vigor .na data de

sua promulgação.
Juntamente com representantes da ONG nor-

te-americana Amazon Coalition, recebi garantias de
que o traçado do gasoduto atingiria, minimamente, a
área do pantanal e de que sua construção estaria
cercada de todos os cuidados ambientais para se
evitar danos à flora, fauna, bem como à circulação
das águas.

A notícia veiculada pela imprensa de uso de
explosivo nas obras de construção civil do gasoduto,
em pleno território do Pantanal Mato-grossense,
causa surpresa a todos e traz dúvidas sobre as ga
rantias dadas pelas construtoras, bem como sobre a
fiscalização do Ibama.

Para esclarecer estas dúvidas, solicito informa
çõesacima.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.
Gilney Viana, Deputado Federal PT/MT.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.!! 559, DE 1997

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Modifica o inciso IV, do artigo 158; o
inciso I e a alínea "bOI, do artigo 159, da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal promulgam a seguinte emenda ao tex
to Constitucional:

Art. 1º Altere-se fJ inciso IV do artigo 158 da
Constituição Federal, passando o dispositivo a ter a
seguinte redação:

"Art. 158....
IV - trinta e cinco por cento do produto

da arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestações de serviços de



Justificação

No início da presente sessão legislativa, por
decisão do presidente da Câmara dos Deputados,
foi constituído um grupo de trabalho, composto de
26 deputado!; e sob a coordenação do ilustre Depu
tado Bonifácio de Andrada (PPB/MG), "destinado a
efetuar a consolidação da legislação com vistas a
identificctr e reduzir, se for o caso, o número de leis
em vigor, em face de sua multiplicl'dade e repetição".

Elaborada a proposta de anteprojeto de lei da
consolidação da legislação ambiental brasileira, for
mulada pelo mencionado grupo de trabalho, o presi
dente desta Casa, reconhecendo a rel~vância da
matéria, recomendou a sua ampla divulgação, a fim
de que todos pudessem contribuir com críticas para
o seu aperfeiçoamento e concedeu prazo de um
mês para eventuais sugestões dos setores interes
sados.

Ocorre, p'orém, que o trabalho apresentado foi
muito além de uma simples consolidação ou siste
matização, incorporando disposições cID decretos re
gulamentadores, conceitos consagrados em conven
ções internacionais e ~té .mesmo matérias constan
tes de projetos de lei afnda em tramitação no Con
gresso, como as referentes à gestão do solo e da
água da agricultura; compatibilização das políticas
mineral e de recursos hídricos com a política de
meio ambiente; saneamento básico e domiciliar;
controle da poluição do ar, sonora e do solo e de re
síduos perigosos, para ficarmos em uns poucos
exemplos. ,.

A parte relativa a infrações e sanções incorpo
rada ao anteprojeto, vale destacar, foi integralmente
baseada em projeto de lei em tramitação no Con

.gresso Nacional e não em dispositivos de lei federal,
o que restringe o seu conhecimênto às pessoas e
grupos que acompanham muito de perto o processo
legislativo. .'

Assim, pelas razões expostas e tendo em vista
que, como reconhece o próprio grupo de trabalho, "a
natureza'dispersa da atual legislação ambiental e as
várias formas com que ela aborda um mesmo as
sunto em diferentes diplomas legais tem dificultado a
sua compreensão e aplicação·, e que "o problema é

M..............................................................

§ 22 Não podem alistar-se como eleito
res os estrangeiros que não preencham as
condições de que trata a alínea d do inciso 11
do § 12 deste artigo e, durante o período de
serviço militar obrigatório, os conscritos.
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§ 1º dias, do prazo para apresentação de sugestões, pe- .
.................. los demais Poderes da República, dos Governos Es-

11 - taduais, do Distrito Federal e dos Municípios, da so-
......................................... Ii •••• ciedade civil e dos cidadãos em geral, ao Anteproje-
d) os estrangeiros residentes no País to de Lei de Consolidação da Legislação Ambiental

há cinco anos ininterruptos, pelo menos, e brasileira, que expiraria em 25 de novembro do cor-
que saibam se expressar no idioma nacio- rente.
nal.

Justificação

O estrangeiro que tem residência legal no País,
há pelo menos cinco anos ininterruptos, e saiba se
exprimir no idioma nacional, demonstra ter criado
vínculos com a sociedade brasileira, sendo justo que
se lhe faculte a participação nos pleitos como eleitor.

Por outro .lado, facultar ao estrangeiro partici
par da eleições, levando-o a alistar-se, constitui, na
verdade, um estímulo para a sua naturalização, que
é a plena integração social e política, à comunidade
nacional.

É de se observar, por pertinente, que o objeto da
presente proposição se mostra compatível com o sén
timento de simpatia que o povo brasileiro sempre de
votou ao estrangeiro residente no território nacional
com a intenção de aí se radicar com sua família, de
que são exemplos históricos as grandes naturalizaçõ
es determinadas pelas Constituições de 1824 e 1891.

Finalmente, cumpre ressaltar que só se intenta
conceder ao estrangeiro, com as condições estabe
lecidas neste projeto, a chamada "capacidade eleito
ral ativa", isto é, o direito de votar, não se lhe esten~

dendo os demais direitos de que são detentores os
brasileiros, n~tos e naturalizados; especialmente a
capacidade eleitoral p~ssiva, o direito de ser votado.

Por tais motivos, pedimos o apoio de nossos
eminentes Pares para a aprovação da proposta de
emenda à Constituição que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Fetter Junior.

Ex;m2 Senhor
Deputado Michel Temer
0.0. Presidente da Câmara dos Deputados

REQUERIME~TO Nº ,DE 1997

Requeiro, nos termos do artigo 117 do Regi
mento Interno, prorrogação por 120 (cento e vinte)



b) para os que trabalham por hora, à sua joma
da normal de trabalho, computadas as horas extraor
dinárias habitualmente prestadas;

c) para os que trabalham por tarefa ou peça,
ao equivalente ao salário corrrespondente às tarefas
ou peças feitas durante'a semana, no horário nor
mal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efeti
vamente prestado ao empregador;

d) para o empregado em domicílio, ao equiva
lente ao quociente da divisão por 6 (seis) da impor
tância total da sua produção na semana.

§ 12 Os empregados cujos salários não sofram
descontos por motivo de feriados civis ou religiosos
são considerados já remunerados nesses mesmos
dias de repouso, conquanto tenham direito à remu
neração dominical.

§ 29 Consideram-se já remunerados os dias de
repouso semanal do empregado mensalista ou quin
zenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinze
nal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na
base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e
15 (quinze) diárias, respectivamente.

Art. 89 É vedado o trabalho em dias feriados ci
vis ou religiosos, garantida, entretanto, aos empre
gados a remuneração respectiva, observados os dis
positivos dos arts. 6º e 72 desta lei.

§ 12 Quando a execução do serviço for imposta
pelas exigências técnicas da empresa ou em razão
de força maior ou caso fortuito deverá prevalecer o
sistema de revezamento ou compensação.

§ 2º Na hipótese de impossibilidade absoluta,
em virtude das exigências técnicas das empresas,
de suspensão do trabalho nos dias feriados civis ou
religiosos, a remuneração será paga em dobro.

§ 3º Na verificação das exigências técnicas a
que se referem os artigos anteriores, ter-se-ão em
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tanto ~is grave quando se sabe que a questão am- jndispensável a continuidade-do serviço, será obriga-
biental interfere" em vários setores da sociedade, no- tório o sistema de revezamento semanal.

.tadamente nas atividades dos agentes econômicos·, Art. 62 A remuneração correspondente ao re-
torna-se prudente e recomendável a concessão de pouso semanal remunerado será proporcional à fre-
um maior prazo para que o referido anteprojeto seja qüência e ao cumprimento do horário de trabalho.
examinado mais acuradamente pelos setores inte- Parágrafo único. As faltas justificadas legal-
ressados, a fim de que tenhamos um texto coerente mente não acarretarão qualquer desconto na remu-
e em consonância com os reais interesses do nosso neração. .
País.

Art. 7º A remuneração do repouso semanal
Estes, em resumo, os argumentos que, ao nos- corresponderá:

so ver, justificam plenamente a presente solicitação
de ampliação do prazo para o encaminhamento de af para os que trabalham por dia, semana,
sugestões ao Anteprojeto de Consolidação da Legis- quinzena ou mês, à de um dia de serviço, computa-
lação Ambiental Brasileira. das as horas extraordinárias habitualmente presta

das;Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. -
Deputado José Carlos Vieira (PFUSC).

PROJETO DE LEI N2 3.912, DE 1997
(Do Sr. 'João Fausfino)

Regulamenta a fruição do repouso
semanal remunerado, sua substituição
por dinheiro e a comemoração dos feria
dos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todo empregado tem direito ao repouso

semanal remunerado de vinte e quatro horas conse
cutivas, preferencialmente aos domingos e, nos limi
tes das exigências técnicas das empresas, nos feria
dos civis e religiosos, de acordo com a tradição lo
caI.

Art. 2l! Entre os empregados a que se refere
esta h~i, incluem-se os trabalhadores rurais, salvo os
que operam sob o regime de parceria, meação ou de
qualquer forma de participação na produção.

Art. 3º O regime desta lei é extensivo àqueles
que, sob forma autônoma, trabalham agrupados por
intermédio de sindicato, caixa portuária ou entidade
congênere. A remuneração do repouso semanal ob
rigatório, nesse caso, consistirá no acréscimo de 1/6
(um sexto) calculado sobre a remuneração efetiva
mente percebida pelo trabalhador e paga juntamente
com esta.

Art. 42 É devido o repouso semanal remunera
do, nos termos desta lei, aos trabalhadores das au
tarquias e de empresas industriais, ou sob adminis
tração da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal ou incorporadas aos seus patrimô
nios, que não estejam subordinados ao regime dos
servidores públicos.

Art. 52 No caso de trabalhadores cujas ativida
des, pelas condições peculiares às atividades da
empresa ou em razão do interesse público, tornem



Justificação

A regulamentação do repouso semanal remu
nerado, objeto da Lei n.º 605, de 5 de janeiro de
1949, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto
lei n.1! 86, de 1966, vem sendo alterado constante
ménte.

Em 1985, entrou em vigor a.Lei [tI! 7.320, que
antecipou a comemoração dos feljados para a se
gunda-feira. Esta lei foi revogada péia'lje 'n.º 8.087,
de 1990. Atualmente, está em vigor a Lei n.1! 9.093,
de 1995, alterada pela de n.º 9.335, de 1996.

Como se vê, a disciplina da comemoração dos
feriados e a regulamentação do repouso semanal re
munerado constitui matérias semelhantes.

Entendo que esse emaranhado de leis deve
ser consolidado, passando a constituir um só diplo
ma legal, até por uma questão didática, pois facilita a
consulta não apenas dos profissionais do Direito,
mas também do cidadão comum.

A comemoração de feriados no meio da sema
na causa, de certa forma, turbulência ao funciona
mento da economia tanto local quanto regional, ou
nacional. É certo que a transferência de datas para a
comemoração de alguns feriados (entre estes o dia
da Pátria, a sexta-feira santa, por exemplo) se toma
inadequada e, por isso, injustificável. Todavia, no
que diz respeito à maioria dos feriados, a comemo
ração antecipada ou postergada permite o prolonga
mento do final de semana, tomando-se mais inte
ressante tanto sob o aspecto do lazer quanto sob o
ângulo da economia. A experiência passada a que
se refere o autor do projeto sob exame comprova tal
assertiva.

Sob o prisma didático-pedagógico, convém
realçar que a interrupção da semana letiva causa
perda de concentração dos alunos, observando-se,
assim, a propriedade da pretensão que se contém
neste projeto de lei.
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vista as de ordem econômica, permanentes ou oca- janeiro (confraternização universal), 7 de setembro
sionais, bem como as peculiaridades locais. (indePendência), 25 de dezembro (natal) e a sexta-

§ 41! O Poder Executivo, em decreto especial "feira santa.
ou no regulamento que expedir para fiel execução Parágrafo único. Havendo mais de um feriado
desta lei, definirá as mesmas exigências e especifi- na mesma semana, o segundo será comemorado na
cará, tanto quanto possível, as empresas a elas su- primeira segunda-feira subseqüente.,
jeitas, ficando desde já incluídas entre elas as de Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta
serviços públicos de transportes. lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 9l! AS infrações ao disposto nesta lei serão Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de
punidas, segundo o caráter e a gravidade, com a sua publicação.

pena de multa. Art. 19. Revogam-se as disposições em con-
Parágrafo único. Quando as infrações forem trário.

cometidas por instituições públicas, a punição recai
rá sobre o seu titular.

Art. 10. São competentes para a imposição das
multas de que trata esta lei os delegados regionais
do Ministério do Trabalho e, nos Estados onde hou
ver delegação de atribuições, à autoridade delegada.

Art. 11. A fiscalização da execução desta lei, b
processo de autuação dos infratores, os recursos e
a cobrança das multas reger-se-ão pelo disposto no
Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 12. São feriados civis os declarados em lei
federal, a data magna do Estado, do Distrito Federal
ou do município fixada em lei específica e os dias do
início e do término do ano do centenário, do sesqui
centenário, bicentenário (e assim sucessivamente)
de fundação do município, do Estado ou do Distrito
Federal fixada em lei específica. São feriados religio
sos os dias de guarda, de acordo com a tradição lo
cai, e assim declarados em lei municipal.

Parágrafo único. As escolas de primeiro grau
reservarão uma hora-aula, na véspera do feriado,
para explicar aos alunos o significado da comemora
ção.

Art. 13. São feriados nacionais os dias 1º de ja
neiro, 1I! de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e
25 de dezembro.

Art. 14. Nos feriados nacionais, só serão permi
tidas atividades privadas e administrativas absoluta
mente indispensáveis.

Art. 15. O ponto facultativo decretado pelos Es
tados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios não
suspenderá as horas normais do ensino nem preju
dicará os atos da vida forense, dos tabeliões e dos
cartórios de registro.

Art. 16. Serão comemorados por antecipação,
na segunda-feira, os feriados que caírem na terça
feira, e, na sexta-feira subseqüente, os que caírem
nos demais dias da semana, com exceção dos que
ocorrerem aos sábados e domingos e dos dias 1I! de
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Assim, esperamos contar com o assentimento
dos. ilustres Pares no sentido de que·seja·aprovado·o
projeto de-lei que ora apresentamos a fim de que se
transforme em lei.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado
Je>ão Faustino.

PROJETO DE LEI N.i 3.913, DE 1997
(Do Sr. José Pinotti)

Revoga o art~ 4i da Lei n.i 9.455, de
7 de abril de 1997, que "define os· crimes
de tortura e dá outras providências", e
restaura o art. 233 da Lei n.i 8.069, de 13
de julho de 1990, que "dispõe sobre o Es
tatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências."

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica revogado o art. 42 da Lei n.2 9.455,
de 7 de abril de 1997, e restaurado o art. 233 da Lei
n.2 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Com a apresentação deste projeto de lei, pro
curo corrigir grave equívoco cometido pelo legislador
por ocasião da elaboração da Lei n.2 9.455, que defi
ne os crimes de tortura e que está em vigor desde a
sua publicação, em 8 de abril do corrente ano.

Ocorre que à referida lei, em seu artigo 42, re
vogou o art. 233 do Estatuto da Criança e do Ado
lescente. Como conseqüência dessa revogação, a
punição para o crime de tortura contra menores, ain
da quando tenha o mesmo resultado em lesões cor
porais de natureza gravíssima ou em morte, ficou
sensivelmente reduzida, o que é absolutamente in
justificável. Para i1ustra( o que acabo de mencionar,
veja-se que, nos termos do revogado art. 233 do
ECA, a tortura da qual resultasse morte, impingia ao
criminoso uma pena de quinze.a trinta anos de reclu
são. Com a nova lei, esta pan'a será de, no máximo,
vinte e um anos e três meses (dezesseis anos,
acrescidos de até a terça parte).

A$sim, proponho a revogação do art. 42 da Lei
n.2 9.455 e, concomitantemente, a repristinação do
art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com isso, será reparado o equívoco cometido e se
estará observando, ainda, o art. 211 § 32 da Lei de In
trodução ao Código Civil, segundo o qual "salvo dis
posição em contrário, a lei revogada não se restaura
por ter a lei revogadora perdido a vigência."

Conto com o esclarecido apoio de meus ilus
tres Pares para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado José Plnotti.

PROJETO· DE LEI N.2 3.914, DE 1997

(Do Sr. Wagner Rossi)

Modifica a redação dos arts. 32, 82,
10,55 e 94 da Lei n.2 9.099, de 1995, que
Instituiu os "Juizados Especiais Cíveis e
Criminals"•

Art. 12 Os arts. 32, 82, 10, 55 e 94 da Lei n.2

9.099, de 28-9-95, que instituiu os Juizados Espe
ciais Cíveis e Criminais, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 32 O Juizado Especial Cível tem compe
tência funcional obrigatória para o processo, a conci
liação e o julgamento das causas cíveis de menor
complexidade, assim con§ideradas:

I...:. .....
1\ - as enumeradas no art. 275, inciso li, do Có

digo de Processo Civil, até sessenta vezes o salário
mínimo.

111 - a ação de despejo para uso próprio de va
lor não excedente ao fixado no item 11 deste artigo,
que poderá ser cumulada com a de cobrança do res
pectivo aluguel.

"Art. 81! ...
§ 12 Somente as pessoas físicas capazes e os

condomínios serão admitidos a propor ação perante
o Juizado Especial, excluídos os cessionários de di
reito de pessoas jurídicas."

•Art. 10. Não se admitirá, no processo, qual
quer forma de intervenção de terceiro nem assistên
cia, salvo a denunciação da lide seguradora, nos ca
sos de indenização por acidente de trânsito. Admitir
se-á litisconsórcio."

NArt. 55. A sentença de primeiro grau condena
rá o vencido em custas, mas os honorários de advo
gados serão limitados a dez por cento sobre o valor
da causa, sem prejuízo dos casos de litigância de
má-fé. Em segundo grau; recorrente, vencido, paga
rá as custas e os honorários poderão ser elevados
até quinze por cento sobre o valor de condenação,
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da
causa."

NArt. 94. Os Juízes das Comarcas integram Jui
zados Especiais Cíveis e Criminais e os serviços
cartorários poderão ser prestados - e audiências
realizadas na própria Vara ou fora da sede da Co
marca, em bairros ou cidades a ela pertencentes -
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ocupando instalações de prédios públicos, de acordo Isenta' do Imposto de Importação e
com audiência~ previamente anunciadas." do Imposto sobre Produtos Industrializa-

Art. 22 Não se aplicam as disposições desta lei, dos as ambulâncias adquiridas por Enti-
salvo o caput do art. 32, às ações ajuizadas anterior- dades de Sa(íde P(íblica e Privada que
mente à sua vigência. mantenham convênio de atendimento à

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua população através de "rogramas de Sa(í
de P(íblica.publicação.

Justificação

Mercê de extraordinário trabalho do Congresso
Nacional, foi aprovada a Lei n.2 9.099, de 1995, que
instituiu os "Juizados Especiais Cíveis Criminais", e
transformou em realidade velho anseio da sociedade
brasileira de um maior acesso à Justiça, principal
mente aos mais carentes, e dando agilidade neces
sária ao processamento das "pequenas causas" e
das "causas de menos complexidade".

Como toda lei que se constitui em avanço sig
nificativo na área, merece ela ao lado dos encômios
generalizados, a natural atualização e correção de
pontos os ,quais sua aplicação prática revela imper
feitos ou passíveis de aperfeiçoamento.

Esse o escopo de nossa proposta que fixa a
·competência funcional obrigatória", que estende os
seus benefícios para além da facultatividade de que
se revestia sua versão original.

A questão entre a proposta "opcional" e a visão
obrigatória que sustentamos neste projeto, isto é, a
preferência pela compulsoriedade sobre facultativi
dade, é defendida entre outros por Theotonio Ne
grão e João Batista Lopes, e, em São Paulo, por An
tônio de Pádua Ferraz Nogueira, Juiz do Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, e constitui-se no entendi
mento majoritário de diversos Tribunais de Justiça
em estados da Federação brasileira.

O projeto, fixado a "competência funcional obri
gatória" e aperfeiçoando outros dispositivos da Lei
n.2 9.099/95, permitirá efetivo acesso à Justiça e real
agilização das causas de que trata, ampliando sua
eficácia e permitirá aos Tribunais uma melhor e 'mais
eficiente organização dos "Juizados Especiais Cí
veis· que viabilizará. Levará, enfim, à população e,
em especial, a seus segmentos mais carentes, a
oportunidade, curial, à cidadania de obtenção efetiva
de justiça.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Wagner Rossi, Primeiro Vice-Líder do
PMDB na Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI N.2 3.915, DE 1997
(Do S(. Wagner Rossi)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Ficam isentas do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) as ambulâncias, classifica
das na posição 8703 da Tabela de Incidência do IPI,
aprovada pelo Decreto n.2 97.410, de 23 de dezem
bro de 1988, quando adquiridas por Entidades de
Saúde Pública e Privada que mantenham convênio
de atendimento à população através de Programas
de Saúde Pública.

Art. 22 As ambulâncias importadas ficam isen
tas do Imposto de Importação quando adquiridas pe
las Entidades indicadas no Art. anterior.

Art. 32 Quando da aquisição de veículo nacio
nal, a isenção será reconhecida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante
prévia verificação de que o adquirente preenche os
requisitos previstos nesta lei.

Parágrafo único. Será vedada transferência a
terceiros das -ambulâncias adquiridas com funda
mento na presente lei, antes do decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados da data da aquisição, caso
contrário, a adquirente pagará os impostos referidos
no art. 12, conforme o caso.

Art. 42 Quando da aquisição de veículo impor
tado, será isento quando importado diretamente pe
las próprias entidades mencionadas no Art. 12•

§ 12 A transferência a terceiros da propriedade
ou do uso da ambulância, a qualquer título, antes do
transcurso do prazo de cinco anos contados da data
do desembaraço aduaneiro, somente poderá ser fei
ta mediante prévia autorização da repartição adua
neira, e após o pagamento do montante dos impos
tos referidos no art. 1º desta lei, com os 'acréscimos
legais.

§ 2º Os bens desembaraçados alfandegaria
mente com fundamento na presente lei sujeitam-se,
no que couber, às penalidades previstas na legisla
ção aduaneira.

Art. 5º É assegurada a manutenção e a utiliza
ção de crédito do imposto relativo às matérias-pri
mas, produtos intermediários e ao material de emba
lagem efetivamente- utilizados na industrialização
dos produtos referidos nesta lei.



rio.

Justificação

O Projeto de Lei que hoje apresento perante a
Câmara dos Deputados, visa cumprir o que estabe
lece o art. 196 da Constituição Federal, -A saúde é
direito de todos e dever do Estado-.

Indiscutivelmente, não podemos deixar de con
siderar a triste situação a que são atiradas as pes
soas menos favorecidas que recorrem aos hospitais
públicos e outras entidades de saúde, sem muitas
vezes serem atendidas, dado a carência de recursos
de toda ordem, constatando-se que um número ele
vado destas pessoas morrem às portas de entidades
de saúde, por não terem sido socorridas em tempo
hábil, muitas vezes por falta ou retardo no atendi-
mento por ambulâncias. .'

Portanto, a proposição que ora submeto à
mais alta apreciação de meus Pares, concedendo
isenção de Imposto de Importação e de Impostos
sobre produtos Industrializados (IPI) incidentes na
compra de ambulâncias por entidades de saúde pú
blica e outras entidades de saúde privadas que man
tenham convênio de atendimento à população atra
vés de Programas de Saúde Pública tem por finali
dade dar condições às instituições de oferecer à po
pulação serviços básicos como o atendimento e o
transporte de doentes minimizando assim, os trans
tornos ocasionados às pessoas que muitas vezes
são submetidas a um atendimento deficiente e até
desumano.

Cabe-nos mencionar o fato de que os veículos
utilizados na forma de táxi de aluguel, receberam o
benefício de isenção do IPI, baseado no aspecto so
cial do atendimento ao público•.

O presente projeto tem o cuidado de estabele
cer sua vigência somente a partir de 151 de janeiro do
ano seguinte ao de sua publicação, evitando qual
quer diminuição de receita, relativa ao Orçamento
em execução durante o período de sua tramitação
pelas Casas Legislativas.

Estou certo de que, em face do grande alçance
social da proposição, e tendo em vista as razões hu
manitárias que a fundamentam, o Congresso Nacio
nal não hesitará em transformá-Ia em lei.
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Art. 651 À exceção das entidades m~ncionadas Sala das Sessões, 25 de novembro de 1~97. -
na presente lei, não serão beneficiadas as demais Deputado Wagn~r Rossi, Primei,rc;>. Vice-Lí(fer do
entidades pela isenção do Imposto de ImportaÇão e PMDB na Câmara dos Deputados.
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). PROJETO DE LEI N!l3.916, DE 1997

Art. 7!1 Esta lei entra em vigor em 151 de janeiro (Do Deputado Luís Roberto Ponte)
do ano seguinte ao de sUa publicação.

Art. 811 RevogarTt-Sé àS disposiç5esem -contrá- Dispõe sobre o reajuste das obriga-
ções pecuniárias oriundas da captação e
da aplicação de recursos no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH, e
do Sistema de Financiamento Imobiliário
- SFI, nos débitos resultantes de decisões
judiciais, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 151 O reajuste das obrigações pecuniárias

oriundas da captação e da aplicação de r.ecursos no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS), do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE) e do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço (FGTS), bem como das operações de financia
mento imobiliário, no âmbito do Sistema de Financia
mento Imobiliário (SFI), só poderá ter por base a va
riação do [ndice Geral de Preços do Mercado (IGP
M), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ressal
vado o reajuste nas condições disciplinadas pela Lei
n.5I 4.591/64.

§ 151 Caso o índice de preços estipulado no ca
put venha a ser extinto, ou não esteja disponível
para sua utilização oportuna, será utilizado índice
equivalente substituto que reflita adequadamente as
variações do poder aquisitivo da moeda nacional.

§ 22 O disposto neste artigo aplica-se aos ne
gócios jurídicos imobiliários em geral.

§ 351 Toda captação e aplicação no âmbito do
SFH, do SFS, do SBPE e do FGTS conterá, obriga
toriamente, cláusula de reajuste.

Art. 251 O reajuste de que trata esta lei será apli
cado:

I - a partir do primeiro período de rendimentos
que se inicie na sua vigência, quando relativo aos
depósitos livres em cadernetas de poupança, sendo
calculado com base no índice correspondente ao
mês imediatamente anterior à data de aniversário,
para aqueles com período men~al, e com base no
valor capitalizado dos índices correspondentes aos
três meses imediatamente anteriores à data de ani
versário, parp' aqueles com período trimestral.

11 - a partir da sua vigência, quando relativo
aos demais casos, calculado pro rata tempore, em
substituição a outros índices ou taxas que estiverem
sendo utilizados a título de reajuste, atualização, ou



no art. 10, determina que todas as apli
cações do Sistema Financeiro Habitacional
- SFH revestirão a forma de créditos reajus
táveis de acordo com os arts. 5º e 6º;

no'art. 15, estabelece que as entidades
do SFH poderão assegurar reajustamento
monetário, nas condições previstas no art.
62 , o que permitiu criar a Caderneta de Pou
pança e o FGTS conforme aqueles princí
pios enunciados.

O sucesso dessas medidas conduziu à extra
polação da correção monetária, no âmbito do SFH,
para o qual foi concebida, para toda a economia, so
bretudo após a edição da Lei n.º 4.623n7. Essa ex
trapolação acabou induzindo o uso da correção mo..
netária como instrumento de política econômica e de
combate à inflação, através de prefixações, reduçõ
es e outros tipos de manipulações dos índices de
reajuste.

As manipulações que foram feitas, sobretudo
no cálculo e aplicação dos índices de correção, ora

rio.
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correção sendo os seus períodos, nos futuros con- longo prazo, como os da habitação, necessitam ter
tratos, livremente pactuados entre as partes. . esse tipo de correção, mesmo nos países onde a in-

§ 1º O reajuste a que se refere o inciso I substi- fiação é historicamente de pequeno valor, para que
tuirá a taxa aplicável à remuneração básica dos de- sejam preservados os ativos dos seus respectivos
pósitos de poupança criada pela Lei n.R 8.1n, de 12 fundos.
de março de 1991, para todos os efeitos, e em todas O outro princípio foi o de que se deve estabele-
as suas aplicações legais. cer um valor correto para os juros que a poupança

Art. 32 Os depósitos livres em cadernetas de deve render, para, sem afastar o poupador, garantir
poupança renderão juros de 0,5% (meio por cento) ao mutuário um teto de juro compatível com os fi-
a0 mês, incidentes sobre o menor saldo no período, nanciamentos habitacionais. Juro de 12% ao ano,
e creditado na data de aniversário. em financiamento habitacional, representa, em mé-

Art. 42 Os débitos resultantes de qualquer deci- dia, na prestação mensal, só para o seu pagamento,
são judicial, inclusive custas e honorários advocatí- 1% do preço do imóvel, o que já é superior ao valor
cios, terão reajuste, e renderão juros, nos termos es- do aluguel de um imóvel semelhante.
tabelecidos para os depósitos livres em cadernetas A Lei n.º4.380/64 contém as seguintes disposi-
de poupança de período mensal. ções básicas:

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua no art. 52, garante que os contratos de
publicação. venda ou construção de habitações, ou de

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá- empréstimo para sua aquisição ou constru-
ção, poderão prever o reajustamento das
prestações, com a conseqüente correção do
valor monetário da dívida, dispondo, no seu
§ 1º, que o reajustamento será baseado em
índice geral de preços, mensalmente apura
do, que reflita adequadamente as variações
do poqer aquisitivo da moeda nacional;

no art. 62, exige que os juros conven
cionais não excedam 10% (dez por cento)
ao ano;

Justificação

Antes da década de 60, o problema da habita
ção no Brasil era tratado sem planificação, e de for
ma descontínua, devido à crônica d~pendência de
recursos. A conjugação do crescimento da taxa de
inflação, a partir da primeira metade dos anos 40, e
da inexistência de correção monetária dos valores
emprestados volatizava os empréstimos habitacio
nais, transforrnando-os em privilegiados ·presen
tes·, ansiosamente disputados junto aos pistolões
políticos da época, o que impedia a geração de fon
tes de recursos consistentes e perenes para a casa
própria.

Foi a Lei n.2 4.380, de 1964, que implantou os
alicerces dos depósitos livres da Caderneta de Pou
pança e dos depósitos compulsórios do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS como fontes
de financiamento para a aquisição da casa própria,
ao estabelecer dois princípios econômicos básicos
que deveriamser sempre respeitados, para que não
se comprometesse o poupador, com a erosão da
sua poupança pela inflação, nem se viabilizasse o
tomador do empréstimo para aquisição da casa pró
pria, com o pagamento de juros exorbitantes, incom
patíveis com tal tipo de financiamento.

O primeiro deles foi o de que os depósitos de
poupança e os correspondentes saldos devedores
dos empréstimos habitacionais fossem reajustados
por índice que neutralizâsse a corrosão inflacionária
e gàrantisse o indispensável ·casamento· entre cré
ditos e débitos daqueles fundos. Financiamentos de
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estabelecendo-os inferiores, ora superiores, à infla- aplicar a TR para o reajustamento, ,permitindo unica-
ção real, impuseram grandes prejuízos a poupado- mente o uso de índice que reflita a inflação real, e
res e mutuários. Essas manipulações são a origem somente com periodicidade anual. Ao mesmo tem-
de todos os desmantelos que ocorreram no SFH, po, a referida legislação exige que o financiamento
causando, entre outros males, mega-prejuízos ao que o construtor tomou no banco para executar a
erário que até hoje não estão corretamente resolvi- mesma construção seja acrescido, mensalmente, da
dos. TR e dos juros adicionais, como também exige, se a

A crescente pressão inflacionária levou as au- aquisição for feita através de banco, que o mutuário
toridades, nos anos 80, a adotar vários planos de es- pague o empréstimo com a aplicação da TR e dos
tabilização econômica, com medidas heterodoxas, juros adicionais. Quem é capaz de explicar tão ab-
como congelamento de preços e salários, aliadas a surda discriminação?
altas taxas de juros e modificações dos indexadores. Óutro absurdo também pode ser constatado
Daqueles planos, o que é conhecido como Collor li, pela observação de que o saldo devedor de inúme-
implantado pela Lei n.2 8.1n, de 12 de março de ras unidades financiadas com recurso do SFH atin-
1991, trouxe grande confusão e conseqüências de- ge, hoje, o dobro dos seus valores de mercado. São
sastrosas, em particular para os financiamentos imo- inúmeros os imóveis, por exemplo, que valem 40 mil
biliários, ao substituir a correção monetária das suas reais, e cujo saldo devedor é superior a 60 mil reais.
obrigações, que deve,ria se~ feit~ ~través de índices Tal evidente, injusto e insuportável desequilí-
de inflação, por uma indexação, que passou a ser brio econômico que ocorre pelo descasarnento do
feita pela Taxa Referencial- TR. regime de atualização monetária, nos negócios jurí-

A TR é um índice financeiro baseado em média dicos ligados aos empreendimentos imobiliários em
ponderada de juros pagos pelos bancos na captação geral, será completamente resolvido com a volta da
de depósitos a prazo fixo. Além da sua impropried~- aplicação uniforme do reajuste'monetário.
de, e da insegurança que introduziu na produção e O uso da TR leva a efetiva quebra da base dos
na compra da casa própria, por estar vinculada a ju- negócios jurídicos imobiliários, já que o equilíbrio
ros arbitrários, estabelecidos por conveniências de destes pressupõe que a evolução do custo da cons·
polrticas econômicas, está sujeita a alterações sub- trução, do saldo devedor e do preço de venda seja
jetivas de coeficientes, feitas por decisões aleatórias, .do mesmo nível da variação média da inflação, a
pessoais e unilaterais, que vão interferir brutalmente qual serviria, inclusive, para corrigir os recursos da
no destino de milhões de depositantes da Caderneta Caderneta de Poupançá e do FGTS.
de Poupança e de mutuários pela compra da casa Para se ter uma visão da dimensão desse de-
própria. sequilíbrio, que gera dramas e conflitos entre os en-

O mais 'grave é que a remuneração básica da volvidos, basta ver que, desde a implantação do Pla-
poupança, corporificada pela TR, que tem sido apli- no Real, até 31 de outubro de 1997, a TR acumulou
cada, para substituir a correção monetária, na capta- uma variação de 84%, o custo da construção, con-
ção e na concessão de empréstimos, no âmbito das forme o CUB médio do Brasil, calculado pela Câma-
operações do SFH, cumulada com juros contratuais, ra Brasileira da Indústria da Construção - CBIC,
gera uma violação dos arts. 52 e 62 da Lei n.!! 57%, e, o IGP-M, 56%.
4.380/64, materialmente complementar, e constitui- É vital, portanto, que se arrede de uma vez a
se numa grosseira infração a dispositivos da Consti· TR como índice de indexação das complexas relaçõ-
tuição Federal, conforme julgamento do STF, na es destinadas a viabilizar a produção e a aquisição
ADIN n.2 493-0/DF, relatada pelo Min. Moreira AI· ' financiada de bens imóveis, voltando-se a praticar o
ves, o que trouxe, desnecessariamente, um enorme regime de atualização monetária imposto pelas Leis '
contencioso judicial, e a insegurança jurídica, em n.gS 4.380/64, 4.591/64 e 4.864/65, aperfeiçoado
atos econômicos tão importantes para a vida das pela edição dos Decretos-Lei 19/66 e 70/66, como
pessoas. propõe o presente projeto de lei.

O mais incrível, porém, é que, se a aquisição A economia nacional já está suficientemente
de um imóvel for ajustada diretamente entre o cons- desindexada para que tal proposição possa ser en-
trutor e o promitente comprador, e não através de tendida como um movimento perigoso de retorno à
instituição financeira, mesmo que sua construção te- correção monetária ampla, até porque a atualização
nha sido custeada com recursos oriundos das cader- dos valores dos financiamentos habitacionais conti-
netas de poupança ou do FGTS, a legislação proíbe nua a existir, apenas com o uso da TR, um índicê in-
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constitucional, ilógico e injusto. Tanto a mensuração
da inflação como a adoção de mecanismos que.vi
sam a eliminar os efeitos da desvalorização da moe
da em determinados negócios ou fatos econômicos
de longo prazo de duração ocorrem em países de
economia estável, sem que isto se torne fator de
realimentação da inflação. Além do mais, se houves
se algum efeito realimentador da inflação nesse me
canismo, ele estaria ampliado com o uso da TR em
vez de um índice da inflação, já que, como regra,
aquela taxa é um índice de indexação de valor supe
rior ao da inflação, sendo, inclusive, a sua dimensão,
determinada antes de decorrido o período de tempo
de correção do ativo.

Este argumento é reforçado pelo fato de que a
indexação, agora através da TR, está, mais uma
vez, sendo utilizada não apenas para o sistema de
financiamento habitacional e dívidas de longo prazo,
mas em quase todas as operações financeiras, in
clusive de médio prazo, constituindo-se, pois, com
outro nome, numa indexação quase generalizada da
economia, através de um índice manipulável, só
que, agora, diferentemente do passado, quase sem
pre com valor superior à própria inflação.

A Caderneta de Poupança representa a aplica
ção preferencial dos pequenos investidores nacio
nais, pertencentes à classe média, num total de cer
ca de 70 milhões de contas, que montam a aproxi
madamente 70 bilhões de reais. Esses investidores
não querem se preocupar com problemas ou carac
terísticas de naturezas operacional, fiscal, ou de ren
tábilidade especulativa da sua poupança, e, tampou
co, comparar o desempenho de aplicaçõee financei
ras entre uma ou outra instituição. Buscam simplici
dade, segurança e Iiquidez, justamente os atributos
inerentes às contas de poupança, que ainda pos
suem as vantagens da garantia do governo e das
isenções fiscais do Imposto de Renda e da CPMF.
Trata-se de um tipo de investidor que não deverá
trocar a sua caderneta por um fundo em condomínio,
seja de renda fixa, carteira livre, ou misto. Assim,
não acreditamos que a substituição da TR pelo IGP
M, como indexador, vá acarretar uma substantiva
migração de recursos para outros tipos de aplicaçõ
es financeiras. Convém lembrar que, mesmo adotan
do o índice real de inflação para reajustar o saldo da
Caderneta de Poupança, o Brasil, ainda será o País
que oferece a maior possibilidade de renda para o
pequeno poupador, além de lhe assegurar total ga
rantia para seus depósitos e isenção do imposto de
renda e da CPMF no seu rendimento.

Mas, ainda que haja uma transferência expressi
va de poupadores para outros investimentos, nenhum
inconveniente ocorrerá para o País, havendo, apenas,
uma pequena desvantagém para os bancos, que pas
sarão a pagar um pouco mais pela parcela da poupan
ça que vierem a captàrem outros nichos. É bom lem
brar que os agentes financeiros autorizados a captar
pela Cademeta de Poupança estão liberados, há mais
de dez anos, para aplicar cerca de 30% daqueles re
cursos, captados com juros tabelados, com incentivos
fiscais e com garantia do governo, a juros livres, justa
mente no período em que houve, no Brasil, exacerba
ção dos juros, o que ·Ihes propiciou lucros extraordiná
rios, não contabilizados para acerto dos créditos junto
ao FCVS, corno deveria ter ocorrido.

Ainda que a poupança viesse a perder até 30%
de seus depósitos, o que, pelas razões expostas, é
absolutamente impensável, os agentes estariam
apenas reduzindo os valores que aplicam livremen
te, désde que o governo os dispense da correspon-·
dente aplicação.

Propãe-se, também, ne.ste Projeto, que o mes
mo regime de correção monetária e de"Jures da Cé\
demeta de Poupança sejam adotados para os débi
tos resultantes de decisão judicial, que têm convivido
com a falta de um índice uniforme para atualização
de seus valores, e com discrepante regime de juros
moratórios. Os depósitos bancários oriundos de de
cisão judicial também devem guardar simetria com o
mesmo índice de correção·dos valores da Caderneta
de Poupança. Não há nenhuma razão lógica para
que o vencedor, em uma demanda judicial, ao longo
dos·anos, receba rendimentos pelos seus créditos
substantivamente superiores àqueles que obteria se
estivessem aplicados em cadernetas de poupança, o
que poderia, inclusive, inviabilizar a possibilidade de
pagamento pOr parte do devedor. Interessa muito
mais ao credor a garantia de que seus haveres ja
mais serão corroídos pela inflação, por maior tempo
que demore o julgamento, sem o risco de manipula
ções de índices que podem, ao longo dos anos, ora
favorecê-Io, ora prejudicá-lo. É importante notar que
o credor tanto pode ser pessoa física ou jurídica,
como, também a União, os Estados ou os Municí
pios, não devendo, para nenhum deles, haver uma
remuneração desproporcional dos seus créditos. O
projeto corrigirá as injustiças impostas, tanto a parti
culares como ao Erário pelo uso da TR como atuali
zador de débito. .

Sala de Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Luís Roberto Ponte.



4 - Enviar todos as pesquisas recebi
das, nos últimos 6 meses, pela Presidência
ou por qualquer de seus órgãos, pagas com
dinheiro público.

Solicita informações à Presidência
da República sobre pesquisa de Opinião.

Excelentíssimo Senhor

Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Cons
tituição Federal e no art. 24, inciso V e § 2º, e inciso
I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
se digne a Douta Mesa oficiar o Excelentíssimo Se
nhor Presidente da Repúb1ica para que preste as se
guintes informações:

1 - Enviar a relação de entidades e
empresas de pesquisa de opinião pública
contratadas pelo Governo Federal, bem
como cópia dos contratos destas com a Ad
ministração Pública;

2 - A referida relação deve estar discri
minada por órgão contratante;

3 - Enviar todas as informações e re
sultado das pesquisas realizadas no ano de
1997 por estas entidades ou empresas, rela
tivas às eleições, imagem ou prestígio do Sr.
Presidente e de seu Governo;

Justificação

Toda e qualquer pesquisa de opinião de inte
resse do Palácio do Planalto, ou que interessa à Na
ção ou trata-se de um nítido desvio das finalidades .
do administrador público, patrocinadas com o dinhei
ro do povo. Se interessa à Nação é pública. Se é
pago com o dinheiro do Tesouro ou de empresas es
tatais é também de interesse do legislador que deve
fiscalizar o Poder Executivo.

Portanto, as pesquisas sobre o desempenho
do Sr. Presidente ou de seu Governo devem ser en
viadas, com urgência, à esta Câmara Federal. - De
putado João Paulo Cunha (PT/SP).

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Nos termos do art. 58, § 3º, combinado com o
art. 132, § 2º do Regimento Interno, requeremos que
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei n.º
4.821/94, do Poder Executivo, que "dá nova redação
aos arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º
5.452, de 1º de maio de 1943".

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.
Luis Eduardo - Hugo R. da Cunha - Rodrigues Pal
ma - Vi/mar Rocha - Jairo Carneiro - Mendonça Fi-
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REQUERIMENTO DE INFORMACÕES lho - José Romero - Inocêncio Oliveira - Arlindo
N!! 3.046, DE -1997 Vargas - Elton Rohnelt - Ursicino .Queiroz - Emilio
(Do Sr. Paulo Paim) Assmar.

Solicita informações ao Sr. Min.istro REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
da Previdência e Assistência Social ares- N!! 3.047/97
peito das providências administrativas (Do Sr. João Paulo Cunha)
tomadas no sentido de cumprir a decisão
do Supremo Tribunal Federal relativa à
averbação de tempo de trabalho rural.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
e Assistência Social para que sejam esclarecidas as
providências administrativas tomadas no sentido de
cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal
quanto à averbação de tempo de trabalho rural.

Justificação

O Supremo Tribunal Federal deferiu o Pedido
de Medida Cautelar, requerido pelo Partido Demo
crático Trabalhista - PDT e Partido dos Trabalhado
res - PT, para suspender a eficácia dos dispositivos
da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, alterados
pela Medida Provisória n.º 1.523-11, de 26 de agos
to de 1997, que restringem o direito do trabalhador
rural à aposentadoria:

Com a referida decisão o tempo de trabalho ru
ral permanece podendo ser computado para fins de
aposentadoria, independentemente do valor desta ou
da comprovação de contribuição em período em que o
trabalhador rural esteve desobrigado a fazê-Ia.

Em face do exposto, solicitamos sejam esclare
cidos os procedimentos administrativos tomados no
sentido de atender a decisão citada.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Paulo Paim.

RECURSO N.!! 208197



REQUERIMENTO N.º ,DE 1997
(Da Sr.!! Deputada Esther Grossi)

Requer encaminhamento de Indica~

ção ao Ministro de Estado da Cultura pro~

pondo a adoção de medidas que possibi
litem cumprimento dos dispositivos le
gais sobre exibição obrigatória de filmes
nacionais de curta-metragem.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do art.

113, inciso I, e § 1º do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada ao Minis
tério da Cultura a Indicação anexa, que propõe a
adoção de medidas que possibilitam a exibição obri
gatória de filmes nacionais de curta-metragem, nos
termos do art. 13 da Lei n.º 6.281/75.

Eslher Grossi, Deputada Federal.

PROJETO DE LEI Nº 3.917, DE 1997
(Da Sr.ª Maria Elvira)

Dispõe sobre a comemoração de fe
riados antecipadamente às segundas~fei~

raso

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão comemorados antecipadamente

às segundas-feiras, os feriados que recaírem entre
as terças e as sextas-feiras.

Art. 2º Excetuam-se os feriados dos dias 1º de
janeiro (Confraternização Universal), 7 de setembro
(Independência), 25 de dezembro (Natal), Sexta~fei

ra Santa, Corpus Christi e Carnaval.
Art. 3º Havend~ mais de um feriado na mesma

semana, o posterior será comemorado na segunda~

feira da semana seguinte.
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INDICAÇÃO N!l 1.082197 te exibidos, só conseguindo chegar ao seu público
(Da"Sr"I, Deputada Esther Grossi) em festivais e mostras cinematográficas.

Propõe a adoção de medidas que . Ac~ntece que, confirmando o entendimento de
possibilitem cumprimento dos dispositi- mUlt~s ?I~eastas sobre ~ assu~to, .parecer de~natu-
vos legais sobre exibição obrigatória de reza Jundlca da Assessona Legislativa desta Cama~a
filmes nacionais de curta-metragem Federal em resposta a uma nossa ~onsulta, concluIu

. pela vigência do referido Art. 13 da Lei n.º 6.28"\175
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da (ver cópia anexo).

Cultura Nesta perspectiva é que encaminhamos a pre-
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º do Regi- sente Indicação, confiantes em que o Ministério da

mento Interno da Câmara dos Deputados, e respal- Cultura também está interessado em enriquecer um
dada nos arts. 215, 216 e respectivos incisos e pará- momento propício ao reencontro do cinema brasilei-
grafos da Constituição Federal, propomos que o Mi- ro com o seu público, através do trabalho, do talento
nistério da Cultura adote as providências necessá- e da criatividade de seus cineastas.
rias à exibiçãó'obrigatória de filmes nacionais de cur- Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997.-
ta-metragem, prevista no art. 13 da Lei n.º Deputada Esther Grossi.
6.281/75, que continua vigente, conforme respostas
da Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados
à consulta que fizemos sobre o assunto (cópia em
anexo).

Propomos ainda que o Ministério da Cultura
defina quais de seus órgãos setoriais de competên
cia específica ficarão responsáveis, respectivamen
te, por:

- definir filme nacional de curta-metragem,
emitir respectivos certificados de qualidade, para os
efeitos da Lei n.fi 6.281/75, e estabelecer as normas
para sua exibição obrigatória;

- estabelecer critérios, formas de fiscalização e
controle, estipular sanções e designar órgão ou setor
credenciado a executá-Ias.

Justificação

Em mais de 100 anos de cinema brasileiro nos
sos cineastas e artistas conseguiram criar uma for
ma própria, original, de reconstituir nossa memória,
traduzir nossa realidade, refletir sobre nosso futuro.
E a ferramenta inicial, a primeira e grande escola
para isto foi a produção, distribuição e exibição de fil
mes em curta-metragem, com o reconhecimento
disso traduzido na Lei n.º 6.281/75, que estabeleceu
a obrigatoriedade de incluir-se estes filmes nos pro
gramas de que constasse filme estrangeiro de lon
ga-metragem. Essa era também uma maneira de
valorização da cultura brasileira, conforme preceitos
constitucionais de 1988.

Com a extinção do Concine - órgão encarrega
do de normatizar, controlar e fiscalizar as atividades
cinematográficas em todo o território nacional - con
siderou-se revogado o art. 13 da Lei n.º 6.281/75, e
os curta-metragem deixaram de ser obrigatoriamen-



Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A lei concessiva do benefício fiscal da isenção
do IPI (Lei n.º 8.989, de 24-2-1995) e sua prorroga
ção (Lei n.º 9.317, de 5-12-1996) já reconheceram
as dificuldades das pessoas portadoras de deficiên
cia física, impossibilidades de conduzir veículos sem
adequada adaptação.

Cabe alertar, no entanto, que parcela, significa
tiva desse contingente da população encontra-se
excluída do gozo do benefício, quando dele mais ne
cessitam, porquanto a deficiência física ou mental
que lhes acomete os torna inaptos para conduzir veí
culos, mesmo que adaptados.

Em outras palavras, aqueles cuja locomoção é
ainda mais difícil, não se acham contemplados pelo
benefício fiscal, sujeitando-se à utilização do trans
porte coletivo ou do transporte por meio de aluguel,
nem sempre satisfatório ou disponível.

Por outro lado, os motoristas profissionais ap
tos para o exercício da profissão, mas que à data da
concessão do benefício não a exerciam, acham-se
igualmente excluídos de seu gozo, exercendo hoje a
atividade em condições diferenciadas dos demais,
com flagrante prejuízo.

Para evitar a ccorrência de fraudes, dotou-se a
proposição de cautelas por meio de exigências es
peciais de identificação e comprovação do uso do
veículo pelos portadores de deficiência.

Pela justiça do objetivo deste projeto de lei,
contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Tuga Angerami.

PROJETO DE LEI N2 3.919, DE 1997
(Do Sr. Tuga Angerami)

Dá nova redação ao art. 43 da Lei n2

8.078, de 11 de setembro de 1990.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de se
tembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

..................;. .

"art. 29 ..

I - motoristas profissionais que este
jam aptos para exercer ou que exerçam,
comprovadamente, em veículo de sua pro
priedade atividade de condutor autônomo de
passageiros, na condição de titular de autori
zação, permissão ou concessão do Poder
Público e que destinem o automóvel à utili
zação na categoria de aluguel (táxi).

V - parente natural até 39 grau, cônju
ge tutor ou curador de pessoa que, portado
ra de deficiência física ou mental comprova
da, seja declarada inapta para dirigir veícu
los e que destinem o automóvel ao uso ex
clusivo dessas pessoas.
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. Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua Parágrafo único. No caso do inciso V,
publicação. o veículo adquirido com isenção será identi-

. Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá- ficado com. selo especial e· sua destinação
rio. específica constará do Certificado de Regis

tro e Licenciamento do Veículo."
Justificação

A comemoração de feriados que recaem no
meio da semana constitui um problema para as ativi
dades produtivas do País, pois, a interrupção acon
tecida com o final de semana volta a repetir-se após
a segunda-feira.

• Há também a tendência do trabalhador de
emendar o fim de semana com o feriado, perdendo
se, assim, um dia útil.

Por outro lado, reconhecemos que os feriados
são importantes, não só para que se comemore cer
tas datas de grande interesse, quanto para que se
saia da rotina do trabalho.

A comemoração de feriados às segundas-fei
raS será a solução para que não haja prejuízos nas
atividades financeiras e para que os trabalhadores
tenham um feriado mais prolongado.

. Contamos com o apoio dos ilustres Pares para
a aprovação deste Projeto de lei.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputada Maria Elvira.

PROJETO DE LEI NI! 3.918, DE 1997
(Do Sr. Tuga Angerami)

Modifica o art. 29 da Lei n.1! 9.317, de
5 de dezembro de 1996. .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11! O,art. 29 da Lei n.9 9.317, de 5 de de

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:
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-Art. 43. O consumidor, sem prejuízo
dó disposto no art..86, terá acesso às infor
mações existentes em cadastros,. fichas,_ re
gistros e dados pessoais e de 'consumo ar
quivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.

§ 1li Os cadastros e dados de consumi
dores devem ser objetivos, claros, verdadei
ros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a cinco anos.

§ 211 A abertura, bem como toda e qual
quer alteração de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo será, obriga
toriamente, comunicada por escrito ao con
sumidor, no prazo de cinco dias úteis.

§ 311 Os responsáveis por bancos de
dados e cadastros relativos a consumidores,
bem como por serviços de proteção ao cré
dito e congêneres ficam obrigados, mediante
solicitação de consumidor, a fomecer-lhe,
gratuitamente, e no prazo de cinco dias
úteis, qualquer tipo de certidão.

§ 411 Os responsáveis por bancos de
dados e cadastros relativos a consumidores,
bem como por serviços de proteção ao cré
dito e congêneres, ao prestarem informação
sobre consumidor, informarão, obrigatoria
mente, seu nome completo ou razão social,
número da Carteira de Identidade e órgão
emissor, número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazen
da ou número de inscrição no Cadastro Ge
rai de Contribuintes do Ministério da Fazen
da, bem como filiação.

§ 511 O consumidor, sempre que encon
trar inexatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigir sua imediata correção, deven
do o arquivista, no prazo de cinco dias úteis,
comunicar a alteração aos eventuais desti
natários das informações incorretas.

§ 611 Os bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores, os serviços de
proteção ao crédito e congêneres são consi
derados entidades de carátér público.

S7G Consumada a preScrição relativa à
cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, pelos respectivos Sistemas
de Proteção ao Crédito, quaisquer informa-

ções que possam impedir ou dificultar novo
acesso ao crédito junto aos fornecedores.-

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

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A proposta de mudança na redação do parágrafo
segundo do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, destina-se a suprir uma lacuna desse dispo
sitivo, pois, ao estabelecermos prazo de cinco dias
úteis para que a comunicação ali prevista seja presta
da ao consumidor, conferimos-lhe efetividade.

Nossa disposição de acrescentar dois parágra
fos ao artigo 43 deve-se, em primeiro lugar, à ne
cessidade de ficar estabelecido em lei que o consu
midor tem direito a receber gratuitamente as certidõ
es que necessitar, haja vista que, atualmente, essas
certidões são cobradas do consumidor, muito embo
ra as entidades que as fomecem sejam considera
das de caráter público.

Em segundo lugar, porque muitas informações
sobre o consumidor têm sido prestadas sem o devi
do cuidado e causado grandes transtomos a consu
midores que têm homônimos. Estamos convictos de
que a forma, ora proposta, para prestação de infor
mação sobre consumidor evitará os recorrentes pro
blemas com homônimos.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio
dos ilustres Pares para a aprovação da presente
proposição.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Tuga Angerami.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI
560, DE 1997

(Do Sr. Fetter Junior e Outros)

Dá nova redação aos §§ 11, II e 21 do
art. 14 da Constituição Federal

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3l1, da Consti
tuição' Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. Fica acrescentado alínea d ao in
ciso 11 do § 12 do art. 14 da Constituição Federal e
dada nova redação ao seu § 2l1, na forma seguinte:

"Art. 14 : .
§ 1º .

11- .



Roraima

Alceste Almeida - BlocolPMDB; Elton Rohnett
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa 
PPB; Moisés Upnik - PL; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Eraldo Trindade - PPB; Gervásio Oliveira 
BlocoIPDT.
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.d) os estrangeiros residentes no País COMPARECEM MAIS OS SRS.:
há .cirico ininterruptos, pelo menos, e que
saibam se expressar no idioma nacional.

§ 2!! Não·podem alistar-se como eleito
res os estrangeiros que não preencham as
condições de que trata a alínea d do inciso \I
do § 1!! deste artigo e, durante o período de
serviço militar obrigatório, os conscritos.

Justificação

O estrangeiro que tem residência legal no
País, há pelo menos cinco anos ininterruptos, e
saiba se exprimir no idioma nacional, demostra ter
criado vínculos com a sociedade brasileira, sendo
justo que se lhe faculte a participação nos pleitos
como eleitor.

Por outro lado, 'facultar ao estrangeiro partici
par das eleições, levand<H> a alistar-se, constitui,
na verdade, um estímulo para sua naturalização,
que é a plena integração, social e política à comuni
dade nacional.

É de se observar, por pertinente, que o objeto
da presente proposição se mostra compatível com o
sentimento de simpatia que o povo brasileiro sem
pre devotou ao estrangeiro residente no território
nacional com a intenção de aí se radicar com sua
família, de que são exemplos históricos as grandes
naturalizações determinadas pelas Constituições de
1824 e 1891.

Finalmente, cumpre ressaltar que só se inten
ta conceder ao estrangeiro, com as condições es
tabelecidas neste projeto, a chamada ·capacidade
eleitoral ativa", isto é, o direito de votar, não se lhe
estendendo os demais direitos de que são deten
tores os brasileiros, natos e naturalizados, espe
cialmente a capacidade eleitoral passiva, o direito
de ser votado.

Por tais motivos, pedimos o apoio de nossos
eminentes Pares para a aprovação da proposta de
emenda à Constituição que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997 
Deputado Fetter Junior

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB; Gerson
Peres - PPB; Giovanni Queiroz - BlocolPDT; Hilário
Coimbra - PSDB; José Priante - BtocolPMDB; Má
rio Martins - BlocoIPMDB; Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - BlocolPT; Raimundo Santos - PFL;
Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB; Arthur Virgnio - PSDB;
Átila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribei
ro - PFL; Luiz Fernando - PPB; Paudemey Avelino
-PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - BlocolPMDB; Emerson Ola
vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - BlocoIPDT;
Expedito Júnior - PFL; Marinha Raupp - PSDB;
Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFL;
Silvemani Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - Bloco/PMDB; Osmir Uma - PFL; Regi
na Uno - Bloco/PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; 00
lores Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- BlocoIPMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Davi Al
ves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL; Hàroldo Sa
bóia - Bloco/PT; Jayme Santana - PSDB; Magno
Bacelar - PFL; Mauro Fecury - PFL; Nan Souza 
PFL; Pedro Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta
PL; Roberto Rocha - PSDB; Sebastião Madeira 
PSDB.
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Ceará

Anibál Gomes - PSDB; Antônio Balhmann 
PPS; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
Bloco/PMDB; Inácio Arruda - BlocolPCdoB; José
Unhares - PPB; José Pimentel - Bloco/PT; Leôni
das Cristino - PPS; Paes de Andrade - Blo
co/PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Lan
dim - Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de Matos 
PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos. Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB;
João Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha
Lima - BlocoIPMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB;
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo Rique 
Bloco/PMDB; Roberto Paulino - Bloco/PMDB; WiI-

.son Braga - PSDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo .- PFL; Fernando Ferro - Blo
co/PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
Bloco/PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço 
PSB; José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Pedro Correa 
PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes 
PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nono 
PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Pedro Luís Albu
querque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro -- PSDB; Carlos Magno - PFL;
Cleonâncio Fonseca -- Bloco/PMDB; José Teles -

PPB; Marcelo Déda - BlocolPT; Pedro Valadares 
PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos Leonelli 
PSB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça 
PTB; Geddel Vieira Uma - Bloco/PMDB; Haroldo
Lima - Bloco/PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jai
ro Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wag
ner - Bloco/PT; João Almeida - PSDB; João Car
los Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jonival Lu
cas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José Lou
renço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto 
PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT;
Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel
Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PSDB; Pedro Irujo - Bloco/PMDB; Prisco
Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - PFL; Sérgio Carneiro - B)ocoIPDT; Seve
riano Alves - Bloco/PDT; Simara ..Eilery. - Blo
co/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco/PMDB; Francisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro
- PTB; Jaime Martins - PFL; João Fassarella - Blo
co/PT; João Magalhães - Bloco/PMDB; José Rezen
de - PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Már
cio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Blo
coIPMDB; Maria Elvira - BlocolPMDB; Mário de Olivei
ra - PPB; Mauro Lopes - BlocoIPMDB; Nárcio Rodri
gues - PSDB; Nilmário Miranda - BlocolPT; Odelmo
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado
- BlocolPT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodri
.gues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Blo-
coIPMDB; Sandra Starling - BlocolPT; Saraiva Felipe
- BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - BlocolPCdoB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Robério Araújo - PPB.
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Amapa
Antônio Feijão - PSDB; .Fátima Pelaes - PSDB;

Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sér
gio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB,

Pará
Benedito Guimarães - PPB; Nicias Ribeiro 

PSDB; Socorro Gomes - Bloco/PCdoB.

Amazonas
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB.

Tocantins
Freire Júnior - Bloco/PMDB.

Maranhão
Costa Ferreira - PFL; Márcia Marinho - PSDB;

Sarney Filho - PFL.

Ceará
Antônio dos Santos· - PFL; Nélson Otoch 

PSDB.

Piauí
. Ari Magalhães - PPB.

Pernambuco
Fernando Lyra - PSB;·Osvaldê> Coelho - PFL;

Vicente André Gomes -:- pSB.

A,Iagoas
Luiz Dantas - Bloco/PSD.

Sergipe
Bosco França - PMN.

Minas Gerais
Tilden Santiago -' Bloco/PT; Zaire Rezende 

BlocoIPMDB.

Rio de Janeiro
Cândido Mendes - PSDB; Fernando Gabeira 

PV; Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Dalila Figuei

redo - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Sílvio Tor
res- PSDB.

Goiás
Pedrinho Abrão - PTB; Zé Gomes da Rocha 

Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul
Flávio Derzi - PPB.

Paraná
Max Rosenmann - PSDB.

Santa Catarina
uejandir 'Dalpasquale - BlocoIPMDB· Edison

. Andrino - Bloco/PMDB; Mário Cavallazzi - PPB.

Ri'o Grande do Sul
Nelson Harter - BlocoIPMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mich~1 Temer) - Encerro

a sessão, designando para amânhã, quarta-feira,
dia 26, às 14 horas, a seguinte

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 45 minutos.)

ORDEM DODI~

(Às 16 horas)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I , c/c art. 202, do Regimento Interno)

Continuação da-Votação

1
PHOPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 173-E, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO
173-8, de 1995, que modifica o regime e dispõe
sobre princípios e normas da Administração
Püblica, servidores e agentes políticos, controle de
despesas ~ finanças públicas, e custeio de
atividades a cargo do Distrito Federal, e Capítulo
da Administração Pública, Acrescenta normas às
Disposições Constitucionais Gerais e estabelece
normas de Transição; tendo parecer da Comissão
Especial, pela aprovação, contra o voto da
Deputada Maria Laura (Relator: Sr. Moreira
Franco)

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
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CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO. ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

2.1 PELA ADMISSIBILIDADE, COM EMENDA
SUPRESSIVA (Art. 202, § 1° do RI. ).

N° 3.401/97 (MARQUINHO CHEDID) - Altera o art.
193 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre o exercicio de atividades
perigosas e concede adicional de
periculosidade aos motoristas de táxi.

PRAZO· 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 3.181/97 (NEY LOPES) - Dispõe sobre a
discriminação de sexo, idade ou estado civil
para acesso ao trabalho.

PRAZO - 3° dia: 26-11.-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

e dá outras provid~ncias. (Apensado: PL. nO
1.923/96 do Dep. Marcelo Teixeira).

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 2.248/96 (WALDOMIRO FIORAVANTE)
Acrescenta parágrafo ao artigo 13 do Decreto
Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, e dá
outras providências.

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 731-C/95 (UBIRATAN AGUIAR)- Dispõe sobre a
concessão de bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio prevista no parágrafo t°
do artigo 213 da Constituição Federal.

PRAZO - 4° dia: 26-11-97
ÚLTIMO DIA: 27-11-97

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2° 2.

11 - Recursos

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Artigo 216, § 2° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 162197 (AÉCIO NEVES) - Dispõe sobre ó prazo
para .apreciação na Comissão de Constituição
e JtI6tiça, e de Redação e no Plenario da
solicitação do Presidente do Supremó Tribunal
Federal para instaurar processo criminal contra
Deputado Federal.

PRAZO - 2° DIA: 26-11-97
ÚLTIMO DIA: 1°-12-97

I- Emendas

~.AVISOsl&

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

N° 472197 (SENADO FEDERAL) - Altera dispositivos
dos artigos 48, 62 e 84 da Constituição Federal
e dá outras providências.

PRAZO _1° dia: 26-11-97
ÚLTIMO DIA: 02-12-97

PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

N° 801/95 (JORGE ANDERS) - Dispõe sobre. a
proibição de cobrança de juros, multa e
correção monetária incidentes sobre tarifas de
água, energia elétrica e telefone. de
funcionários públicos, servidores, empregados, 2.2
aposentados e pensionistas que tenham
vencimentos, proventos e benefícios em atraso

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO:

PROJETOS DE LEI:
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PROJETO DE LEI:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITAOOS

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
útTIMO PRAZO: 28-11-97

Novembro de 1997

N° 3.100/92 (RITA CAMATA) - Dá nova redação aos
artigos 2° e 7° da Lei nO 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, que "institui, para os
Estados, Distrito Federal e Municípios,
compensação financeira pelo resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica, de recursos minerais em seus

.respectivos territórios, plataforma continental,
mar territorial ou zona econômica exclusiva, e
dá outras providências.

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 1.441/96 (JOSÉ AUGUSTO) - Altera o artigo 61
da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, para
definir que p auxílio-doença corresponderá a
uma renda mensal igual à remuneração do
segurado.

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

3. CONTRA.. DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE -ART. 164, § 1°,

. (SUJEITOS A DELlt;3ERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e§ 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

OFíCIO:

N° 103/P/94 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) 
Solicita licença prévia, nos termos do artigo 53
§ 1° da Constituição Federal, para apreciar
denúncia oferecida contra o Deputado Federal
Valdir Colatto.

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

PROJETOS DE LEI:

N° 3.253/92 (JACISSON PEREIRA) - Dá nova
redação a diversos dispositivos da Lei nO
7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe
sobre a segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas
particulares que exploram serviços de
vigilância e de transportes de valores e dá
outras providências.

N° 1.114/95 (MAX ROSENMANN) - Estabelece a
incidência de correção monetária no resgate
de títulos em cartório de protestos. (Face à Lei
nO 9.492/97).

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 2.210/96. (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o
regime tributário das microempresas e
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências.

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 3.254/97 (LIMA NETO) - Altera o artigo 28 do
Decreto nO 2.044, de 31 de dezembro de 1908,
que define a letra de câmbio e a nota

. promissória e regula as operações cambiais.
(Face à Lei nO 9.492/97).

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 3.423197 (EDINHO BEZ) - Disciplina o
cancelamento do regj13tro de protesto de titulos
cambiais e de outrõs documentos de dívida.
(Face à Lei nO 9.492/97).

PRAZO - 3° dia: 26-11-91
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

N° 3.771/97 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Dispõe
·sobre os exames necessários à obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação, e dá outras
providências (Apensado: PL. nO 3.795/97, do
Dep. Paulo Paim). (Face à Lei nO 9.503/97).

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). As seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 3.738197 (NILSON GIBSON) - Institui as Varas
Agrárias e dá outras providências.

PRAZO - 3° dia: 26-11-97
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97
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N° 3.782197 (INÁCIO ARRUDA) - Obriga o Ministério
da Saúde a divulgar no Programa "A Voz do 26 48.feira
Brasil" o montante e a destinação de todos os
recursos financeiros repassados aos Estados e
Municípios através do Sistema Único de Saúde 27 5

8
·feira

-SUS., 4

PRAZO· 3° dia: 26-11-97 28 68.feira
ÚLTIMO PRAZO: 28-11-97

\
RELAÇÃO DE DEPÚTÀDOS INSCRITOS PARA~

O GRANDE EXPEDIENTE'
• Novembro de 1997 •

Data Dia da Semana Hora Nome

15:00 lsrael Pín,heiro

15:25 Inácio Arruda
15:00 Germano Rigotto
15:25 Lima Netto
15:00 Antônio C. Pannunzio
15:25 Eurípedes Miranda
10:00 Osvaldo Reis
10:25 Luiz Fernando
10:50 Teima de Souza
11:15 Vicente Cascione
11 :50 Luiz Piauhylino

-12:05 Paulo Bornhausen
12:30 Lindberg Farias
12:55 Paulo Paim
13:20 Moisés Bennesby

reforma- agrária, nos' Estados da Bahia; Mato
Grosso e Maranhão e, ainda, sobre a também
denunciada conivência ou omissão do
Ministério nos casos denunciados";, .

Requerimento nO 72/97 - do Sr. Geraldo
Pastaria - que "Requer, nos termos do art. 50,
da Constituição Feder<'ll, seja. convocado para

. participar de reunião -, dê 8udiêncía pública,
nesta Cômissão, o Sr. Ministro da 'Indústria, do
Comércio e do Turísmo, para expor sobre: (I)
as restrições tarifárias e não-tarifárias
enfrentadas pelos produtos agrícolas
/:lrasileiros no mercado internacional; (">. o
quadro ·"tarifário interno:' para oS produtos
agrícolas importados; (111) a magnitude e
formas de subsidios recebidos,. na origem,
pelos grãos importados pelo Brasil; e (IV) a
oportunidade de nova legislação brasileira
compensatória aos subsidios recebidos pelos
produtos agricolas importados, de forma a
garantir condições equânimes de
concorrência".

3-

Requerimento nl1 70/97 - do Sr. Valdeci de
Oliveira - que "Requer, nos termos do art. 50,
da ,Constituição Federal, seja convocado para
participar de reunião de audiência' pública,
nesta Comissão, o Senhor Ministro da
Agricultura e do Abastecimento para prestar
esclarecimentos acerca do conteúdo do
Decreto nO 2.366, de 05 de novembro de 1997,
que regulamenta a Lei nO 9.456/97, que dispõe
sobre o Serviço Nacíonal de Proteção de
Cultivares".

A • Requerimentos:

Local: Plenário 6 - Anexo' 11
Horário: 10 horas

',:ORDEMDO· DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL
P A OT A N° 26/97'

2- Requerimento nO 71/97 - do Sr. Adão Pretto - 4·
que "Requer, nos termos do art. 50, da
Constituição Federal, seja conyocado para
participar de reunião de audiência pública,
nesta Comissão, o Sr. Ministro Extraordinário
de Política Fundiária, para prestar
esclarecimentos' sobre denúncias ultimamente
veiculadas pela grande imprensa nacional,
acerca de casos de superfaturamento de
imóveis rurais desapropriados para fins de

Requerimento nO 73/97 - do Sr. Alcides
Modesto - que "Requer, nos termos do art. 50,
da Constituição Federal, seja convocado para
participar de reunião de audiência pública,
nesta Comissão, o Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, para expor sobre os impactos
previstos, sobre a economia agrícola nacional,
nos curto e médío prazos, dos novos
patamares dos juros e das medidas constantes
do recente pacote econômico".



ALEXANDRE

PROJETO DE LEI N° 1.170/95 - dos Srs.
Antônio Feijão e Salomão Cruz - que "Dispõe
sobre a desapropriação de imóveis rurais de
interesse social e torna insuscetiveis de
desapropriação para fins de reforma agrária as
terras invadidas de forma iJIcita ou sob
quaisquer pretextos."
RELATOR: Deputado
CERANTO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.250/96 - do Sr.
Fernando Ferro - que "Dispõe sobre a
exigência de responsável técnico nos

.estabelecimentos de comercialização e
depósitos de produtos agrotóxicos, seus
componentes e afins".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.285/96 - do Sr. Gilney
Viana - que "Dispõe sobre a- proteção da
floresta natural primária 'na região Norte e ao
norte da região Centro-Oeste".
RELATOR: Deputado ROBERTO FONTES
PARECER: contrário

14 -

13 -

PROJETO DE LEI N° 2.720/97 - do Sr. Jarbas
Lima - que "Inclui entre as áreas não tributáveis
pelo Imposto Territorial Rural (ITR) as de matas
nativas".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: contrário

PROJETO DE 'LEI-N° 2.738/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "Dispõe s06r:e a exigibilidade de
aplicação em crédito rural e industrial e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELEnO
PARECER: favorável, com emenda.
VISTA: concedida em 21/05/97 ao Deputado
Ronaldo Santos

7-

6-

38544 Quarta-feira26 DIÁRIO DAC~DOSDEPUTADOS Novembro de 1997

5 - Rêquerimento nO 74/97 - do Sr. Valdir Colatto - "1 - PROJETO DE·LEI N° 1.798-Al96 - do Sr. João
.que "Requer sejam convocados os Senhores Maia - que "Dispõe sobre a reserva florestal
Everardo de Almeida Maciel, Secretário da legal em projetos de colonização, de
Receita Federal, Raul Belens Jungmann Pinto, assentamento e de loteamento rurais e dá
Ministro Extraordinário de Polftica Fundiária, e outras providências".
Eduardo de Souza Martins, Presidente do RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
Institl:lto Brasileiro do Meio Ambiente e dos PARECER: contrário
Recursos Renováveis - IBAMA, para prestar
esclarecimentos sobre o ITR, a Declaração de 12 
Informação e Atualização Cadastral - DIAC e a
Declaração de informação e Apuração do ITR -
DIAT, cujo prazo para apresentação dos
mesmos se estende de 10/11/97 à 19/12/97.

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE LEI N° 787/95 - do Sr. Ezldio
Pinheiro - que "Institui requisitos para a
classificação de pequeno produtor rural para
fins de enquadramento sindical e do crédito
rural".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo

9 - PROJETO DE LEI N° 1.471/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que "Dispõe sobre a criação
da duplicata rural, sua vinculação à nota do
produtor rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, com substitutivo

10- PROJETO DE LEI N° 1.996/96 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "Dispõe sobre alterações ao
artigo 8° e ao artigo 9°, Capitulo 11, da Lei nO
9.069, de 29 de junho de 1995."
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
PARECER: favorável

15 - PROJETO DE LEI N° 4.589/94 -' do Sr. Renato
Johnsson - que "Dispõe sobre a sub-rogação,
pelas instituições financeiras, nos direitos dos
produtores rurais e suas cooperativas para o
recebimento da indenização do PROAGRO".
RELATOR: Deputado VALDIR COLAnO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: concedida em 18/06/97 à Deputada
Marinha Raupp

16 - PROJETO DE LEI N° 54~/95 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que. "Dispõe sobre o
enquadramento sindical .dos pequenos
proprietários rurais".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: favorável, com substitutivo

17 - PROJETO DE··LEI N° 560/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "Dispõe sobre a criação do
Sistema Nacional de Seguro Rural - 'SNSR, e
dá outras providências". (Apensos PL's nOs
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO .REGIONAL

PAU T A N° 21/97

I . ORDEM DO DIA

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

COMISSÃO DE CIÊNCIA E.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

PAU T A N° 34/97
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 1\
Horário: 9:30 h

Apreciação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 329/92 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciaçao do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 63, de
22 de junho de 1992, que renova a permissão
à Rédio Capital do Som Ltda., para explorar

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
180/94 - do Senado Federal (PLS nO 171/92) 
que "dispõe sobre o cumprimento do disposto
no § 2° art. 192 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
.233/96 - do Sr. Gilney Viana e outros - que
"susta o Decreto nO 1.775, de 08 de janeiro de
1996, que estabelece normas sobre a
demarcação de terras indlgenas".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

I • ORDEM DO DIA
A • Proposições Sujeitas à
Conclusiva das Comissões:

URGêNCIA

Local : Plenário 15 Anexo 1\
Horário: 10:00 horas

1 -

PROJETO DE LEI N° 3.524/97 - do Sr.
Abelardo Lupion - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade, quando da importação de 1
produtos agrlcolas, de aquisição de uma
parcela no mercado interno".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.133/97 - da Sra. Teté
Bezerra - que "Dispõe sobre a dispensa, para o
beneficiário do projeto de assentamento para a
reforma agrária, do pagamento de taxas
pertinentes a projetos de desmatamento a
serem executados em sua área".
RELATOR: Deputado VALDIR COLAnO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.073/97 - do Sr. Hugo
Biehl - que "Acrescenta dispositivo à Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, e dá outras providências". (Apenso
PL nO 3.515/97)
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELEnO
PARECER REFORMULADO: Parecer
favorável do Relator, Dep. Moacir Micheletto, a
este e contrário a seu apenso, PL nO 3.515/97

PROJETO DE LEI N° 1.676/96 - do Sr.
Fernando Lopes - que "Estabelece normas
para a utilização de imóveis rurais e integrantes
do patrimônio das instituições· federais de
crédito e financiamento destinados à reforma
agrária". (Apenso PL nO 2.269/96)
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL
PARECER: favorável, com substitutivo, a este . 2
e ao PL nO 2.269/96, apensado

PROJETO DE LEI N° 1.393/95 - do Sr. Wilson
Branco - que "Dispõe sobre as atribuições das
colônias, federação e confederação de
pescadores artesanais". (Apenso PL nO
1.401195)
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: favorável ao PL nO 1.401/95,
apensa~o, e contrário ao de nO 1.393/95

820/95 e 1.140/95)
RELATOR: Deputado ROMEL ANlzlO
PARECER: favorável, com substitutivo a este,
aos PLs de nO 820/95 e 1.140/95, apensados,
e às emendas de nOs 1/95 a 8/95,
apresentadas à Comissão.

22 -

21 -

20-

19 -

18 -
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PAU T A N° 31/97

PAU T A N° 28/97
(REMANESCENTE)

PROJETO DE LEI N° 895-A/95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a
inclusão de parágrafo único no inciso IV do
art. 8° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 -
Estatuto ,da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil".
RELATORA: Deputada ZULAII: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei nO 895/95,
principal, nos termos do substitutivo
apresentado, e pela rejeição do substitutivo da
ComissAo de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

1 -

A • Proposição sujeita à apreciação.
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO Or.~INARIA

LOCAL: Plenário 1, Anexo1,
HORÁRIO: 9 horas

- Sr, HAMILTON BERNARDES JÚNIOR
Presidente da Associação Paulista de TVs Educativas e
Culturais - APETEC
- Sr. JÚLIO MARIA GUIMARÃES FERREIRA
Presidente da Associação Nacional das TVs Educativas e
Comunitárias - ANTEC
- Sr. MOlsJ:S BRAZ PROENÇA
Vice-Presidente da Associação Matogrossense das Emis
soras de Rádio e Televisão do Interior - Representante do
Sr. EZEQUIEL JOSI: ROBERTO, Presidente

EXPOSITORES:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.173/97 - do Senado
Federal - que "Dispõé sobr.e os documentos
produzidos e os arquivados em meio eletrOnico
e dá outras providências.".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 590/97 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 16 de
maio de 1997, que renova a concessão da
TELEVISÃO BANDEIRANTES DO PARANÁ
LTDA, para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 567/97' - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
maio de 1997, que renova a concessão da
SOCIEDADE RÁDIO PEPERI LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: FAVORÁVEL

serviço de radiodifusão spnora ,em frequência RTVs
!110dulada, na cidáde' de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado SAVADOR ZIMBALDI
PARECER: FAVORÁVEL '

MENSAGEM N° 738/97 - do Poder Executivo -
.que "Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO 147, de
11 de março de 1997, que renova a permissão
outorgada à Rádio Atenas Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada,
na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER: FAVORÁVEL

4-

5-

3-

2-

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URG~NCIA

PAU T A N° 35/97
REUNIÃO DE AUDI~NCIA PÚBLICA

Local: Plenério 13, Anexo 11
Horário: 10 h

TEMA: REGULAMENTAÇÃO DE TVG EDUCATIVAS E
1 - PROJETO DE LEI N° 2.036/91 - do Senado

Federal (PLS nO 129/91) - que "aplicam-se à
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FUlldação Norte Fluminense de
.Desenvolvimento 'Regional - Fundenor - e à
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale, as disposições da
Lei nO 8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Snvio·Pessoa.

2 - PROJETO DE LEI N° 2.210/96 - do Senado
Federal (PLS nO 31/96) - que "dispõe sobre o
regime'. tributário das microempresas e
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES.
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legi~lativa

VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

P A.U T A N° 51/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENTíSSIMA
(ART. 155 DO RI)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.211/96 - do Senado
Federal . (PLS nO 32/96) - que "institui o
Esta~udo da Microempresa e da Empresa'de
Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento
jurfdico diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.
Adiada a discussão, em 19.11.97, por 5
sessões ordinárias desta Casa

PAU T A N° 74/97

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.368-B/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "determina a alienação
de bens imóveis de propriedade do
Departamento Nacional de Obras contra as
Secas - DNOCS, destinados a residência de
seus servidores, através de linha de crédito
especial aberto pela CEF - Caixa Econômica
Federal". .
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela' constitucionalidade,
juridicidadee técnica legislativa deste, do
sustitutivo da Comissão de . Trabalho,
Administração e Servjço' Público e das
subemendas da Comissão . de
Desenvolvimento Urbano e Interior

. VISTA: Concedida em 04.09.97 ao Deputado
Aloysio Nunes Ferreira.

PAU T A N° 76/97

A • Proposição sujeita a dispQsições
especiais (art. 202 e_203 do RI):

TRAMITAÇAO ESPECIAL

1 - PROPO&TA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
.. N° 308/96 - da sr-. Jandira Feghali e outros 

que "dá~nova redação ao parágrafo. 2° do artigo
17 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

'. PAU T A N° 80/97

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE "LEI N° 1.176/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.174/95) - que
"estabelece os princípios e" as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER REFORMULADO: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, nos termos do
substitutivo apresentado; e pela
inconstitucionalidade da subemenda
apresentada pela Comissão de Finanças e
Tributação



PAU T A N° 95/97

A'.;""".~""à çrecl89ãe do
Plenário d$il Casa: Oi' -,

PRIORIDADE
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VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.09.97 sobre o processo e julgamento-da ação direta
aQS Oeputados Raul Belém, A1zira Ewerton, . de inconstitucionalidade e da ação declaratória
MetheuS '$Chmidt. Sérgio Miranda e Marcelo. de constitucion~lidade perante o Supremo
Déda. Tribunal Federal". .

RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativª.•e, no mérito,
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida em 05.11.97
aos Deputados Nilson Gibson e Jarbas Lima.

PROJETO DE LEI N° 2.960/97 - do Poder 1
Executivo (Mensagem nO 396/97) - que "dispõe

1 - PROJETO DE LEI, COMPLEMENTAR N°
180/91 • .so Sr. Nicias Ribeiro· que
"regulamenta o art. 45 da Constituição Federal,
estabelecendo a representação dos Estados e
do Distrito Federal na Câmara dos Deputados,
e dá outras providências".
RELATOR.; Deputado ASDRÚBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidàde, boa técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo apresentado
VISTA: Concedida em 19.11.97 ao Deputado
José Genoíno

P A YT A N° 99/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa~

TRAMITAÇÃO ORDINÀRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 132195 - das Sras. Maria
Laura e Marta Suplicy - que "dispõe sobre os
crimes de violência familiar e dá outras
providências".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA

. - PENAL
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição.
VISTA: Concedida em 18.11.97 ao Deputado
José GenQÚ1o.

PAU T Á N° 101/97

A • Proposjção sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 -

PAU T A N° 105/97

A· Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.394/95 - da sra. Teté
Bezerra - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 6° da Lei nO 8.257, de 26 de novembro
de 1991, que"dispõe sobre a expropriação das
glebas nas quais se localizam culturas ilegais
de plantas psicotrópicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do substitutivo
apresentado

•
PAU T A N° 106/97

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

, TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N0 471/97 - do Sr. Jovair Arantes e outros - que
"suprime o § 1° do art.' 12 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo

PAU T A N° 109/97

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N0 33-G/95 - que "modifica o sistema de



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAnOS Quarta-feira 26 38549

previdência social, estabelece normas de 2 - PROJETO DE LEI N° 2.872/97 - da.Sr. Sandra
tr-ansição e dá outras providências". . Starling - que "dispõe sobre a reclamação ao
RELATOR: Deputado ALOYSIO· NUNES Supremo Tribunal Federal, no caso de
FERREIRA descumprimento de preceito constitucional no
PARECER: pela admissibilidade processo legislativo, e dá outras providências".
VISTA CONJUNTA: Concedida em 12.11.97, a RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
todos'os Membros desta Comissão. PARECER: pela constitucionalidade,

juridicidade, técnica legislativa, e no mérito,
PAU T A N° 113/97 pela aprovação, nos termos do susbtitutivo

apresentado.

A • Proposições sujeita à disposições
especiais (art. 202 e_203 do RI):

TRAMITACAO ESPECIAL

A • Pro,posição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 514/97 - do Poder Executivo - que "alteraos
arts. 21,22,30, 32 e 144 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERltLO
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A N° 114/97

A· Proposição sujeita a disposições
especiais: (art. 251 do RI)

. TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFIcIO N° 293-P/96- do Supremo' Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do artigo 53, parágrafo 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia
oferecida contra o Deputado Federal WILSON
LEITE BRAGA".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA .
PARECER: pela não concessão da licença

PAU T A N° 115/97

A ~ Proposições sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.192-A/97 - do Sr.
Claudio Chaves - que "altera a Lei 7.674, de 4
de outubro de 1988", que "autoriza o Instituto de
Administração Financeira da Previdência Social
- lAPAS a doar à Academia Nacional de
Medicina imóveis à intalação de centros de
estudo e pesquisa.
RELATOR: Deputadô pedro canedo
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa

3-

1 -

2-

3-

,

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.043-8/95 - dó Supremo
Tribunal Militar - que "acrescenta .inciso ao
artigo 9° da Lei nO 8.547, de 4 de setembro de
1992, que "organiza a Justiça Militar da União e
regula o funcionamentG d~ seus serviços
auxiliares". '
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constituciolJalidade,
juridicidade, técnica legislativa, e no mérito,
pela apro~ação, nos termos dG susbtitutivo
apresentado: .

PAUTA N~116/97

PROPOST~'DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 80/95 - do Sr. Fermmdo Gabeira e outros -

. que "dá nova redação ap par.ágrafo 2° do artigo
14 e ao "caput" do artigo 143 da Constituição
Federal".RELATOR: Deputado
ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 153/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi e outros 
que "modifica a redação do parágrafo 4° do
artigo 231 da Constituigão Federal".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 502197- do Sr. Carlos Alberto Campista e
outros - que "acrescenta § 3° ao art. 100 da
Constituição ~ederal".

RELATOR: Deputado EDSQN SILVA
PARECER: pela admissibilidade.
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P A l1T A N° 117/97 3-

A • Proposição sujeita à disposições
especiais: (art. 251 do RI)

TRAMITAÇÃÔ ESPECIAL

1 - PROJETO DE LEI N° 2.377/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 875196) - que "altera
a redação do artigo 190 do Decreto-Lei nO 7 
1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código
Penal Militar".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação. 8 -

1 - OFrCIO N° 544-P/96- do Supremo Tribunal 4 
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do artigo 53, parágrafo 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia
oferecida contra o Deputado Federal CARLOS
NELSON BUENO".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES 5
FERREIRA
PARECER: pela não concessão da licença

PROJETO DE LEI N° 2.110-A/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a rotulagem de
produtos vendidos como complementos
alimentares e como fonte natural de elementos
químicos".
RELATOR: Deputado RAUL BELÉM

PROJETO DE LEI N° 2.726-A/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "acrescenta § 4° ao art.
457 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA

PROJETO DE LEI N° 2.750-A/97 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho - que "dispõe sobre o
ensino das disciplinas Medicina Forense e
Medicina Legal nas Faculdades de Direito".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.768-A/97 - do Sr Sérgio
Naya - que "dispõe sobre a inclusão da
temática sobre educação no trânsito nos
currículos das escolas de nível fundamental e
médio".
RELATOR: Deputado SiLVIO ABREU

PROJETO DE LEI N° 2.803-A/97 - do Sr.
Salomão Cruz - que "regulamenta o § 3° do art.
176 da Constituição Federal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 2.804-A/97 - do Sr.
Eliseu Padilha - que "altera a denominação dos
profissionais de massagem, de que trata a Lei
nO 3.968, de 5 de outubro de 1961, de
massagista para massoterapeuta, e dá outras
'providências".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO'

PROJETO DE LEI N° ~.934-A/97 - do Sr.
Benedito Domingos - que "acrescenta §§ 1°. e
2° ao art. 2° da Lei nO 7.897, de 24 de
novembro de 1989, que 'dispõe sobre a doação
de bens imóveis da União ao Distrito Federal',
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 2.991-A/97 - dP Sr.
Fernando Ferro e Outros 13 - que "institur o Dia
Nacional de Luta pela Reforma Agrária e dá
outras providências". (Apensado b Projeto de
Lei n° 3.081/97)
RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO

PROJETO DE LEI N° 3.013/97 - do Sr. Luiz11 -

10 -

9-

6-

PROJETO DE LEI N° 707-B/95 - do Sr. José
Coimbra - que "assegura ao apostador,
informação prévia sobre sua chance de
premiação em sorteio".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

PROJETO DE LEI N° 1.997-A/96 - do Sr. Paes
Landim - que "modifica a redação do "caput" do
artigo 294 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 - Lei das Sociedades por Ações".
RELATOR: Deputado SiLVIO PESSOA

2-

1 -

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

A V I S O N° 36/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 19.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- sessão

PAU T A N° 118197

A .. Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE



PROJETO DE LEI N° 3.666/97 - do Sr. Sandro
Mabel - que "altera a Lei nO 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o
condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias, no capítulo referente à Assembléia
Geral".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO

4-:

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

A V I S O N° 38/97

RECÉBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 24.11.97
Prazo.: 5 Sessões
-Decurso: 3° Sessão

PROJETO DE LEI N° 2.827-B/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
responsabilidade civil por danos a veículos
automotores ocorridos em estacionamentos
pagos".
RELATOP- Deputado EDSON SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.861-Af97 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "proíbe a exigência de declaração
de idade em currículo profissional e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado LU,IZ MÁXIMO
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Eduardo Greenhalgh - que "olspoe sobre o ;;s - PROJETO DE LEI N° 2.862-Af97 - do Superior
dever de notificação em caso de necessidade Tribunal Militar - que "altera dispositivos da Lei
de ações preventivas, de socorro. assistenciais nO 8.457, de 4 d.e setembro de 1992, e dá
ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras providências".
outras providênçias". RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR

13 -

12 -

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

A V I S O N° 37/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 21.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO.DE LEI N° 2.517-Af96 - do Sr. João
Colaço - que "altera o artigo 2° do Decreto-Lei
nO 719, de 31 de julho de 1969, 'cria o Fundo
Nacional de Desfjlnvolvimento Científico e
Tecnológico e dá otitras providências'".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

2 - PROJETO DE LEI .N° 2.536-B/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1148/96-PE) - que
"áutoriza o Poder' Executivo a conceder
remissão parcial de créditos externos, em
consonância' com parâmetros estabelecidos
nas Atas de Entendimentos originárias do
chamado "Clube de Paris" ou em Memorandos
de Entendimentos decorrentes de negociações
bilaterai~, negociar Utulos referentes a créditos

. externos á valor de mercado e receber tftulos
da/Q.íyida do Brasil e de outros pa(ses em
pãQamento Ei dá outras providências".
/RELATORA:-Deputada ZULAI~ COBRA

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.200/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre a fixação dos
valores das contribuições anuais, multas
disciplinares, taxas e emolumentos devidos às
entidades de fiscalização de exerc(cio
profissional, e dá outras providências"
Apensado: Projeto de Lei nO 2.494/96
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

A V I S O N° 39/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 26.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da análise ~a Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 299-B/95 - do Sr. Ricardo
Heráclito - que "dispõe sobre os critérios
técnicos a serem observados na definição de
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localização d.as novas destilarias no Terr.it6rio composição do Conselho Nacional de Trânsito,
Nacional~. e a exigência do exame psicotécnico para a
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA aquisição da Carteira Nacional de Habilitação".

B • Da análise da Constitucionálidade,
~üridicidadee Mérito

2 _. PROJETO DE LEI N° 3.098-A/97 - do Senado
Federal (PLS nO 115/96) - que "restringe o uso
de capuz em operações policiais".
RELATOR: Deputado 'GERSON PERES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAU T A N° 27/97

Horário da Reunião: 10h
Local: Plenário nO 8, Anexo 11

B· Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

4 - P~OJETO DE- LEI N° 3.549/97 - da Comissão
de Minas e Energia - que "dispõe sobre a
substituição gradual da frota oficial de veículos
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável, com emenda.

C • Proposições ~ujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

3 - Requerimento nO 94/97 - dos Deputados Gilney
Viana, Regina Lino e Ricardo Izar - que
"propõe a realização de Reunião de Audiência
Pública para discussão sobre os vetos
presidenciais ao PL nO 3.710/93 (Código
Brasileiro de Trânsito), principalmente quanto à
obrigatoriedade do uso do air beg, à

2 - Requerimento nO 93/97 - do Deputado Ricardo
Izar - que "propõe a realização de Reunião de
Audiência Pública com entidades
governamentais das esferas federal, estadual e
municipal e entidades:· não governamentais
para discussão sobre a poluição gerada por
pneus, plásticos e materiais sintéticos nos
mananciais hídricos das principais cidades
brasileiras".

1 - Requerimento nO 92197 - do Deputados
Fernando Gabeira, Regina Lino, Socorro
Gomes e P~dro Wilson - que "propõe a
realização de Reunião de Audiência Pública
com os Ministros do Meio Ambiente, e de
Minas e Energia, e representantes do IBAMA,
FEMAGO, FURNAS, Universidades Católica de
Goiás, e Federal de Goiás, Rede Cerrado,
prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos
do lago da Usina Hidrelétrica de Serra da
Mesa".

A Discussão
Requerimentos:

Votação de
5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 2.889/97 - do Sr. João
Paulo Cunha - que "proíbe a cobrança de
e . ."cionamento nos parques privativos em
\,,~ labelecimentos comerciais e de prestação de
serviços".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA
PARECER: Favorável a este e aos PLs de nOs
3.351/97, .3.356/97, 3.552/97 e 3.467/97,
apensados, ·com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.914/97 - do Sr. Rogério
Silva - que "dispõe sobre o acesso dos
consumidores às instalações de restaurantes,
hotéis, bares, lanchonetes e similares, para fins
de verificação das condições de manipulação,
higiene e qualidade dos alimentos".
RELATOR: Deputado FLAVIO PALMIER DA
VEIGA
PARECER: Favorável.
VISTA: Ao Deputado Celso Russomanno, em
05/11/97.

PROJETO DE LEI N° 3.199/97 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "dispõe sobre a doação de material
usado, inservível e passível de reciclagem dos
órgãos públicos, em especial papel e plástico,
às entidades mantenedoras de adolescentel
carentes que' ofereçam curaos
profissionalizantes".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER: F ":arável, com Substitutivo,
VISTA: Ao Deputado José Carlos Aleluia,
05/11/97.
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PAUTA N° 46/97

AVISO N° 39/97 COMISSÃO ,DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIORECÉB'IMENTO DE EMENDAS

Infcio.:21/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.007-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno que "estabelece a
obrigatoriedade de recompra pelas indústrias
em geral das embalagens não biodegradáveis
que acondicionam seus produtos".
Relator: Deputado CUNHA LIMA

·COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

PAU T A N° 30/97
AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOCAL: Plenário 5, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

A • Requerimento:

1 - Requerimento do Sr. Francisco Horta e outros,
que "requer seja convidado o Excelentrssimo
Senhor Ministro da Indústria, do Comércio e do
Turismo, Dr. Francisco Dornelles, para ser
ouvido, em reunião de audiência pública, sobre
a crise do setor coureiro brasileiro e
alternativas de mudanças na política de
exportação de couros para a contenção da
excessiva saída de matéria-prima, como forma
de viabilizar a geração de mais empregos e
divisas para o País."

Local: Plenário nO 14 - Anexo 11
Horário: 1Qhoras

TEMA: " Gerente de Cidades".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA
(!'RT. ·155 do R.I.)

CONVIDADOS:
- Sra. Cibele Riva Rumel - Professora do Curso de pós-gra
duação "gerente de cidades" da Fundação Armando Alva
res Penteado - FAAP;
- Sr. Victor Mirshawka - Professor do Curso de pós-gradua
ção "gerente de cidades" da Fundação Armando Alvares
Penteado - FAAP.

A V I S O N° 15/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
. AO SUBSTITUTIVO

Inrcio.: 24-11-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.465/97 - do Sr. José de
Abreu - que "Regula a realização de
loteamentos para a implantação de
condomínios residenciais populares, em zona
rie expansãr) Ijrbana dos Municípios".
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 3.243/97 - do Sr. Ricardo
Heráclio, que "acrescenta parágrafo ao art. 9°
da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que di.spê?~ sobre o r~gime tributário das
microempresas e das" e1npresas de pequeno
porte, e institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.084/96 - do Senado
FedAral (PLS nO 138/95), que "cria área de livre
comércio no Município de Cabedelo, no Estado
da Paraíba".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 2.153/96 e
2.245/96)
RELATOR: Deputado LAIYIARTINE POSELLA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nO
2.084/96 e aos Projetos de Lei nOs 2.153/96 e
2.245/96, apen'sados .



38554 Quarta-feira 26 DIÁRIO ,pA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

HERCULANODeputado

PROJETO DE LEI N° 1.532/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante, que "estabelece regras
para a renegociação e alongamento das
dividas das microempresas, e dá outras
providências".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 1.897/96 e
2.321/96)
RELATOR:
ANGHINETII
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO
1.532/96, favorável à emenda de nO 2 e
contrário às emendÇls de nOs 1 e 3 a ele
apresentadas; contrário ao Projeto,de Lei nO
2.321/96, ao Projeto de Lei nO 1.897/96 e às
emendas de nOs 1, 2, 3 e 4 apr~sentadas a
este último

10 -

TRAMITAÇAO ORDINARIA 9 - PROJETO DE LEI N° 1.189/95 - do Sr. Jorge
Anders, que' "obriga as montadoras' de
âutomóveis a equipar os novos veiculos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETII
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.082/97 - do Sr.
Mauricio Requião, que "estabelece normas
relativas à identificação das armas de fogo a ar
comprimido e a gás nacionais e importadas".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: contrário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
468/97 -. do Sr. Luciano Zica e outros, que
"susta os efeitos do Decreto Presidencial de 23
de maio de 1997, publicado no D.O.U. de 24 de
maio de 1994, que autoriza a cisão de
FURNAS - Centrais Elétricas S/A, altera o
objeto social da NUCLEN - Engenharia e
Serviços S.A., autoriza a transferência da
autorização para construçêo e operação da
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETIO
PARECER: contrário
VISTA: concedido pedido de Vista, em
05/11/97, ao Deputado João Fassarella

5-

4-

c . Proposições Sujeitas à Apreciação
Conch.lsiva das Comissões:

PRIORIDADE

6 • PROJETO DE LEI N° 3.549/97 - da Comissão
de Minas e Energia, que "dispõe sobre a
substituição gradual da frota oficial de veiculos
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEUTO DE CONTO
PARECER: favorável, com emendas

7 '" PROJETO DE LEI N° 3.208/97 • do Senado
Federal (PLS nO 12/95), que "altera a redação
do art. 59 do Decreto-lei nO 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências), e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE LEI N° 523/95 - do Sr. Ivo
Mainardi, que "altera dispositivos da Lei nO
7.256, de 27 de novembro de 1984,
assegurando aos profissionais liberais o direito
de se constituirem em microempresas". .
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Concedido pedido de Vist~, em
04/10/95, ao Deputado Luiz Mainardi

11 - PROJETO DE LEI N° 1.735/96 - do Sr.
Mauricio Requião, que "cria a Zona de Livre
Comércio do Municipio de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável,' com substitutivo
VISTA: éoncedido pedido de Vista, em
08/05/97, 'ao Deputado Odacir Klein

12 - PROJETO DE LEI N° 1.924/96 - do Sr. João
Maia, que "estende-se ao Municipio d~ Assis
Brasil, no Estado do Acre, o regime fiscal
especial instituido pela Lei nO 8.857, de 8 de
março de 1994".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI N° 2.12S-A/96,·, da Sra.
Vanessà Félippe, que "altera a !-ei nO 4'.726, de
13 de julho de 1965, que "dispõe sobre os
Serviços do Registro do Comércio e entidades
afins, e dá outras providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.509/96)
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nO
2.125-A/96 e ao Projeto de lei nO 2.509/96,
apensado

14· PROJETO DE LEI N° 2.161/96 - do Sr.
Philemon Rodrigues, que "dispõe sobre o
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contrato de gestão entre a União e as institui o Sistema Integrado de Pagamento de
empresas pública$ e sociedades de economia Impostos e Contribuições das Microempresas e
mista que exploram atividade econômica, e dá das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, e
outras providências". dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA RELATOR: Deputado LIMA NETTO
PARECER: favorável, com substitutivo PARECER: favorável

2-

15 - PROJETO DE LEI N° 2.304/96 - do Sr.
Mauricio Requião, que "cria área de livre
comércio no MuniGlpio de Guafra, no Estado do
Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável
VISTA: concedido pedido de Vista, em
08/05/97, ao Deputado José Carlos Lacerda

16 - PROJETO DE LEI N° 2.487-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno, que "dispõe sobre a
desestatização da Companhia de Navegação
do São Francisco·· FRANAVE".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo

17 - PROJETO DE L.EI N° 2.593/96 - do Sr.
Rommel Feij6, que "dispõe sobre a criação de
área de livre comércio no municfpio de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA
PARECER: contrário

18 - PROJETO DE LEI N° 3.119-A/97 - do Sr.
Albérico Filho, que "dispõe sobre incentivo
fiscal às microempresas e às empresas de
pequeno porte do setor de informática".
RELATOR:·Deputado LIMA NETTO
PARECER: favorável

19 - PROJETO DE LEI N° 3.547/97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen, que "dispõe sobre a
comercialização de produtos em vasilhames
reutilizáveis, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável

20 - PROJETO DE LE~ N° 3.572/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo, que "institui o selo social de
proteç~o do menor, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
LACERDA
PARECER: favorável

21 - PROJETO DE LEI N° 3.671/97 - do Sr.'Serafim
Venzon, que "altera o inciso XIII do art. 9° da
Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que

A V I S O N° 19/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 24/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO:

1 - Projeto de Lei nO 2.926/97 - do Sr. Lima Netto,
que "Altera dispositivo da Lei nO 9.317; de 5 de
dezembro de 1996".
RELATOR:-Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N° 3.115/97 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly, que "modifica o art. 15 da Lei nO
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre as soCiedades por ações".
(Apensado o Projeto de Lei nO 3.519/97).
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PAU T A N° 30/97

Local: Plenário n° 10, Anexo 11
Horário: 10 h

A • Proposição sujeita à apreciação pelo
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 136/97 - do
Sr. Ricardo Gomyde e outros - que "cria
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar denúncias de favorecimento e tráfico
de influência no ámbito da Comissão Nacional
de Arbitragem".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA
PARECER: contrário



PROJETO DE LEI N° 3.263/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "institui o passe estudantil no
transporte público coletivo rodoviário

PROJETO DE LEI N° 3.068/97 - do Sr. Cláudio
Chaves - que "acrescenta inciso ao art. 12 da
Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nSQional".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER:Javorável, com substitutivo
VISTA: o Deputado ALVARO VALLE pediu
vista, em 2Q.08.97 .

PROJETO 'DE LEI N° 3.142/97 - do Sr.
Fernando Gabeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de aquisição de títulos
publicados no Pais pelas bibliotecas das
instituições de ensino superior~.

RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.169/97 - do Sr. Carlos
Airton - que "limita, em até 10% (dez por cento)
do valor total das mensalidades escolares, a
quantia a ser paga por ocasião da matricula
nas escolas particulares".
RELATOR: Deputado MARIO DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA: a Deputada MARIA ELVIRA pediu
vista, em 22.10.97

PROJETO DE LEI N° 3.024/97 - do Sr. Neiva
Moreira - que "veda aos estabelecimentos de
ensino a cobrança de caução de alunos, pais
de alunos ou responsáveis como condição
"sine qua non" para matrícula e dá outras
providências".
,RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado ADEMIR LUCAS pediu
vista, em 03.09.97

PROJETO DE LEI N° 2.933/97 - do Sr. João
Faustino - que "fixa normas de organização e
funcionamento dos cursos de nível médio que
habilitam ao exercício de profissões técnicas".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

• PARECER: favorável, com substitutivo

13 -

12 -

11 -

10 -

9-

PROJETO DE LEI N° 1.082/95 - do Sr. Elias
Murad - que "toma obrigatório o uso do café
como alimento básico da merenda escolar".
Apenso o PL nO 2.126/96.
RELATOR: Deputado MARIO DE OLIVEIRA
PARECER: contrário
VISTA: a Deputada ESTHER GROSSI pediu
vista, em 19.06.96

PROJETO DE LEI N° 1.262/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "suprime dispositivos da Lei nO
9.131, de 24 de dezembro de 1955, que 'altera
dispositivos da Lei nO 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE
PAREÇER: favorável
VISTA: o Deputado CLAUDIO CHAVES pediu
vista, em 21.05.97

PROJETO DE LEI N° 2.835/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA: os Deputados PAULO
LIMA 'e MARIA ELVIRA pediram vista, em
08.10.97

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.éi75/95 - da Sr«. Esther
Grossi - que "dispõe sobre a responsabilidade
do Estado em educação pública, e dá outras
providências".
RELA"rOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado PEDRO WILSON pediu
vista, em 13.08.97

PROJETO DE LEI N° 1.670/96 - do Poder
Executivo ( MSC nO 235/96) - que "dispõe
.sobre o incentivo a ser prestado pelo poder
.Público à criação, consolidação e capacitação 8 
de cooperativas ou de associações que
menciona, e acrescenta dispositivos ao artigo
24 da Lei nO 8.666, de 21 de julho de 1993".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
P~RECER REFORMULADO: favorável, com
emendas (5)
VISTA: o Deputado FLÁVIO ARNS pediu vista,
em 27.11.96

6-

5-

4.-

3-

2-
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B • -PrOPOSiÇões Sujeitas à Apreciação 7 - PR()JETO DE LEI ~o 2.84:9/97 - do Sr. Paes
Conclusiva das Comissões: 'Landim - que "faculta a contribuição voluntária

PRIORIDADE do~. alunos ~os estabelecimen~os oficiais de
ensino supenor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO
PARECER: favorável, com substitutivo.
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interestadual".
. RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PARECER: contrário

14 - PROJETO DE LEI N° 3.265/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos
c~rsos médicos e a ampliação de vagas nos
cursos existentes, nos próximos dez anos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES
PARECER: favorável

agosto de 1949, com a redação que lhe foi
dada pela Lei nO 5.110, de 22 de setembro de
1966, que institui o Dia Né;lcional de Ação de
Graças e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE 'ROQUE

COMIssÃo DE FINA'NÇAS E
TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

15 - PROJETO DE LEI N° 3.274/97 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui a meia-entrada para
jovens de até vinte e um anos de idade em
estabelecimentos que proporcionam lazer e
entretenimento".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

16 - PROJETO DE LEI N° 3.567/97 - do Sr. Lima
Netto - que "institui o dia 21 de outubro como o
Dia Nacional do Ecumenismo".
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO
PARECER: contrário

PAU T A N° 24/97

A • Requerimento:
-Requerimento do Seliflor Max Rosenmann
para que a Comissão convide o Senhor Luiz
Carlos Mendonça de Barros, Presidente do
BNDES,' a participar de reul&lão de audiência
pública sobre o projeto de Drivatizações.

B· Proposição Sujeita à Apreciação
do Plertário da Casa:

URGÊNtlA

A V I S O N° 43/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 19111/97
,Prazo.: 5 Sessões
Decurso: ;. 4-

1 - PROJETO DE LEI N° 2.382196 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "dispõe sobre as
aposentadorias e pensões decorrentes do
artigo 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: 0et:>utado SILVIO TORRES
PARECER: pela inad@quação financeira e
orçamentária

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO, DE LEI N° 524-A/95 - do Sr. José
A1demir - que "cria área de ílivre comércio no
municipiô de Sã" João do Rio.do Peixe, Estado
da Paraiba, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANOO TORRES
PARECER: pela adequação finsnceira e
orçamentária e, no mérito, pela refeição

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO OROINÁRIA

A V I S O N° 45197

PROJETO DE LEI N° 1.307/95 - do Sr.
Marcelo Teixeira - que :"dispOe sobre a
obrigatoriedade da transcrição do Hino 2 
Nacional na capa de todos os cadernos
escolares". Apensos os PLs nOs 1.963/96.
2.067/96,2.140/96 e 2.204/96.
RELATOR: Deputado ALEXÀNDRE SANTOS

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 21/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 3-

1 - PROJETO DE LEI N° 2.728/97 - do Sr. A1dir
Cabral - que "modifica a Lei nO 781, de 17 de

3- PROJETO DE LEI N° 561-A/95 - do Sr.
Henrique Eduardo Alves - que "cria o
PROGENTE Programa Empresa-
Trabalhador".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VI- VEIROS
PARECER: pela adeqúação financeira e
orçamentária do Projeto, d~s emendas e do
Substitutivo adótàâo na Comissão .de
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5-

6-

uesenvoTv!mento Urbanc;> e Interior.e, no
mérito, pela .aprovação do .Projeto e pela
rejeição das emendas e do Substitutivo
Concedida vista, em 17/09/97,' ao Deputado
Manoel Castro

PROJETO DE LEI N° 751-A/95 - do Sr. José
Santana de Vasconcellos - que "dispõe sobre a
responsabilidade civil do prestador de serviço
de transporte coletivo rodoviário de
passageiros, em caso de acidente, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEI- ROl
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, nos termos do
Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes, com subemandas
Concedida vista conjunta, em 19/03/97, aos
Deputados Manoel Castro e José Carlos
Aleluia

PROJETO DE LEI N° 923-A/95 - do Sr.
Bonifácio de Andrada - que "regulamenta o
custo e o pagamento de serviços gráficos
oficiais quarldo organizados em autarquias,
empresas lJúblicas ou sociedade de economia
mista". .
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI N° 1.044-A/95 - do Sr.
Antonio Carlos Pannunzio - que "concede
isenção de imposto de renda para os prêmios
em dinheiro, auferidos em concursos de
produção intelectual, promovidos em todo o
território nacional e dá' 'outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRI- ANO
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária
Concedida vista, em 01/10/97, ao Deputado
Augusto Viveiros
7 - PROJETO DE LEI N° 1.312-A/95 - do Sr.
Mauricio Requião - que "estabelece a
obrigatoriedade de transferências de recursos
da União destinadas à manutenção de
estabelecimentos de· ensino serem feitas
diretamente a fundos especiais criados
especial- mente para este fim".

HoELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARLI
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesEl públicas, não cabendo
pronúnciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação

7 - PROJETO DE LEI N° 1.431-A/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "dispõe sobre
recursos não reclamados correspondentes às
contas de depósitos não-recadastradas, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEl
PARECER REFORMULADO: pela adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do PL
nO 1.463/96, apensado, e, no mérito, pela
aprovação, com emendas e pela rejeição do
apensado
Concedida vista, em 27/08/97, ao Deputado
Max Rosenmann

8 - PROJETO DE LEI N° 1.522/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "autoriza as pessoas flsicas
a deduzirem do imposto de renda devido, o
valor de doações às instituições de ensino
supetior públicas".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER REFORMUI:.ADO: pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo

9 - PROJETO DE LEI N° f.701-A/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o atendimento
prioritário, pelas agências bancárias, a idosos,
gestantes e deficientes flsicos".
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição

10 - PROJETO DE LEI N° 1.946/96 - do Sr.
Mauricio Requião - que "dispõe sobre
competências e formas de colaboração entre
os sistemas de ensino".
RELATOR: Deputado EDINHO BEl
PARECER: pela não· implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do
Substitutivo da Comissão de Educação,
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A - Da Análise da Adequação Financei
ra e Orçamentária (art. 54,11):

A V I S O N° 35/97

RECEBIMENTO DE 'EMENDAS
Infcio.·: 24/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

J - I-'KOJETO Dt: Lt:1 W 1.~J4-1::S/96 - do Sr.
Antônio do Valle - que "dispõe s.obre a remessa
de lucros ao . exterior por empresas
beneficiárias dos incentivos para o
desenvolvimento regional que especifica".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 2.875-A/97 - do Sr.
Antônio do Valle - que "disciplina a
responsabilidade subsidiária do avalista no
trtulo de crédito e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VANIO DOS SANTOS

PROjETO DE LEI N° 3.165-A/97 - do Sr. Chico
da Princesa - que "obriga as instituições
financeiras a honrarem, dentro do limite de
garantia expresso, os cheques especiais
emitidos por seus clientes, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARLI

PROJETO DE LEI N° 3.472.;A/97 - do Sr. Paulo
Lustosa - que "concede às microempresas
gratuidade de custas e emolumentos
cartorários e isenção do Imposto sobre
Operações Financeiras - IOF nas operações
que especifica".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

7 - PROJETO DE LEI N° 3.699/97 - do Sr. Lufs
Roberto Ponte - que "autoriza a dedução, do
Imposto de Renda das p~ssoas ffsicas, de
doações feitas a entidades que se dedicam à
reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência".
RELATOR: Deputado MANOEL GASTRO

6-

5-

4-

l;ultura e uespollo

PROJETO DE LEI N° 3.049/97 - do Sr.
Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços
bancários".
RELATOR: Deputado MAX ROSEN- MANN
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição
Concedida vista, em 12111/97, ao Deputado
'Vania dos Santos

PROJETO DE tEI N° 2.744-A/97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "altera dispositivos da
Lei nO 8.913, de 12 de julho de 1994, que
dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da

. despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamen- tária

12 -

11 ~

1 - PROJETO DE LEI N° 3.220-A/97 - do Sr.
Betinho Rosado - que "dá nova redação ao
"caput" do art. 2° e acrescenta parágrafo ao art.
7° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do ·Ensino
.Fundamental e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado VANIO DOS SANTOS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Horário: 10:00 hoTas.
Local: Plenário 9

PAUTA N° 41/97

B - Da Análise do Mérito:

2 - PROJETO DE LEI N° 1.192-A/95 - do Sr.
Leonel Pavan .,; que "determina a alienação de
cigarros apreendidos e a destinação de seu
produto para a recuperação de dependentes
qufmicos".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

1 -

2-

REQUERIMENTO N° 256/97 - do Deputado
Cunha Bueno, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle requerer ao
Tribunal difContas da União verificar se houve
ou não irregularidades no processo de licitação
para a campanha publicitária contra o
alcoolismo e,o tabagismo.

REQUERIMENTO N° 265/97 - do Deputado



PAUTA N° 03/97

AUDIÊNCIA PÚBLICA

REQUERIMENTO N° 295197 - do Deputado
Arlindo Chinaglia, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle solicitar ao
Tribunal de Contas da União a realização de
auditoria operacional no Banco Central do
Brasil para fiscalizar as operações ~e recompra
de tftulos públicos, efetuadas por aquela
instituição nos dias 29, 30-e 31 de outubro de
1997, no valor de R$ 5,7 bilhões.

REQUERIMENTO N° 294197 - do Deputado
Miguel Rossetto, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle solicitar ao
Tribunal de Contas da União, cópia integral do
processo de acompanhamento da privatização
do Banco Meridional.

TEMA:
Apurar denúncias de irregularidades na compra de imó
veis .rurais e:na indenização de terras nuas para fins de

Horário: 14:30 horas
Local: Plenário 09

SUBCOMISSÃO ESPECIAL CRIADA
PELO ATO N° 02197

PAUTA N° 02/97
AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO:
Senhor MILTON SELlGMAN, presidente do Instituto Nacio
nal de Coloriizaçao e Reforma Agrária - INCRA.

TEMA:
Apurar denúncias de irregularidades na compra de imó
veis rurais e na indenização de terras nuas para fins de re
forma agrária.

Horário: 10:00 horas
Local: Plenário 09

10 -

9-

REqUERIMENTO N° 288197 - do Deputado
Arlindo Chinaglia, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e· Controle convocar o
Senhpr Ministro de Estado das ComunicaçOes
a fim de prestar informações sobre o programa
de privatização das empresas de
telecomunicaçOes- integrantes do sistema
Telebrás, considerando a redução dos valores
das ações dessas empresas em razão da
queda das bolsas de valores, em nfvel mundial,
ocorrida a partir da Bolsa de Hong Kong. _
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Arthur Virgflio e Pauderney Avelino, em
05111197.

REQUERIMENTO N° 285197 - do .Deputado
Cunha Bueno, que propõe à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle solicitar ao
Tribunal de Contas da União que realize
fiscalização especial junto aos laboratórios
oficiais.

REQUERIMENTO N° 283197 - do Deputado
Marconi' Perillo, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle solicitar ao
Tribunal de Contas da União a realização de
auditoria na Prefeitura Municipal de Itapaci,
Estado de Goiás.

REQUERIMENTO N° 284197 - do Deputado
.José Maurfcio, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle requerer ao
Tribunal de Contas da União a realização de
auditoria nas contas dos Ministérios da
Faz~nda e do Planejamento e Orçamento
referentes a gastos com funcionalismo público.

REQUERIMENTO N° 282197 - do Deputado
Arlindo Chinaglia, que solicita à Comissão
deFiscalização Financeira e Controle convocar
o Senhor Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República a fim de prestar
esclarecimentos sobre a aplicação de recursos
em publicidade oficial pela administração
federal direta e indireta, no exercfcio de 1997.
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Arthur Virgflio e Milton Temer, em 05111197.
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Milton Mendes, que solicita à Comissão de . 8 - REQUERIMENTO N° 2~319~ _~ do Deputado
Fiscalização Financeira e Controle convocar o Arlindo Chináglia, que requer à Comissão de
Ministro da Cultura a fim de prestar Fiscalização Financeira e Controle solicitar ao
esclarecimentos sobre a· sistemática de Tribunal de Contas da União a realização de
liberação de recursos pelo Fundo Nacional de auditoria operacional no Departamento
Amparo à Cultura, sob a forma de incentivo à Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), a
cultura (Lei Rouanet). fim de fiscalizar o programa de recuperação de

rodovias federais, bem como a implantação de
nova sinalização horizontal nas mesmas.

7-

6-

5-

4-

3-
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reforma agrária nos Estados da Bahia e Tocantins A) REQUERIMENTO:

B) Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

CONVIDADOS:
-Senhor PAULO DE SOUZA QUEIROZ, Procutador da Re. 1-
pública no Estado da Bahia:
-Senhor MÁRIO LÚCIO DE AVELAR, Procurador da Repú·
bllca no Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PAU T A N° 31/97
REUNIÃO ORDINÁRIA

'Local: Plenário 16 - Anexo 11
Hoi'ário: 10 horas

A· 'Requerimento:
2-

1 - Dos senhores Luciano Zica, Fernando Ferro e
José Mauricio - que solicita a realizaçêo de
Audiência Pública para ouvir o Presidente da
Petrobrás, Dr. Joel Mendes Rennó, sobre
denúncia de aquisiçêo irregular de navio para
construçêo de plataforma de produçêo e
processamento de petróleo. 3 -

B· Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 5.874/90 - do Sr. Roberto
Balestra - que "dispõe sobre o Programa
Nacional do Álcool, a produçêo de álcool etilico
de todos, os tipos, sua comercialização e
distribuição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FAUSTO MARTELLO
PARECER: Pela aprovaçêo, na forma do 4 
substitutivo apresentado.
VISTA CONJUNTA concedida em 02/04/97,
aos Deputados ANTONIO FEIJÃO E ELlSEU
RESENDE.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA 5 -

NACIONAL

PAU T A N° 29/97

Local: Plenário 3, Anexo 11 '
Horário: 10 horas e 30 minutos

REQUERIMENTO S/N°/97 - do Sr. Deputado
José Anibal - que "requer a presença, ao
plenário da Comissão de Relações Exteriores e.
de Defesa Nacional, do Excelentissimo Senhor
Ministro-Chefe da Casa Militar da Presidência
da República, General-de-Brigada Alberto
Mendes Cardoso e do Execelentissimo
A1mirante-de-Esquadra Mário Cesar Flores,
ex-Ministro da Marinha".

PROJETO DE LEI N° 3.591/89 - do Senado
Federal - qu.e "regulamenta o registro e 'uso
das informações geradas pelos Poderes
Públicos e dá outras providências".
RELATOR: D,eputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: Favorável, com substitutivo

MENSAGEM N° 749/95 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional·o texto do Protocolo sobre Promoçêo
e Proteçêo de Investimentos Provenientes de
Estados Não-Membros do Mercosul, concluido
em Buenos Aires, no âmbito, do Mercosul, e
assinado pelo Bras.i1, ·em 5 de agosto de 1994".
RELATOR: Deputado LUIZ GUSHIKEN
PARECER: Favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
184/95 - da Sra. Sandra Starling - que "dispõe
sobre a apreciação de atos internacionais pelo
Congresso Nacional".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: Favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado Sarney Filho e Aracely de
Paula

MENSAGEM N° 652/97 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobre Promoçêo e
Proteção Recíproca de Investimentos,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa, em Paris, em 21 de março de 1995".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOnA
PARECER: Favorável
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COMISSAO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

PAU T A N° 27/97

A • Requerimento:

1 - De realização de reunião de Audiência Pública
do Sr. Humberto Costa, com o objetivo de
discutir o processo de fusão da PREVHAB à
FUNCEF, desde que G Banco Nacional de
Habitação (BNH) foi extinto e seus funcionários
in?orporados ao quadro funcional da CEF.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Pelo Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.704/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "altera os artigos 10 e 228 da Lei
nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e dá outras providências", e o parágrafo 2° do
artigo 50 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os registros
públicos e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER REFORMULADO: favorável
VISTA: concedida à Deputada Rita Camata,
em 19.03.97

3 - PROJETO DE LEI N° 3.012 /97 - do Sr.
PADRE ROQUE - que "suprime o inciso 11, §
4°, do art. 1°, da Lei nO 9.455, de 7 de abril de
1997 e acrescenta inciso ao art. 10, da referida
Lei, que define os crimes de tortura."
.RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS
PARECER: favorável

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.569-A/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
utilização, para ações e serviços públicos de
saúde, das mercadorias apreendidas como
contrabando."
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

5 - PROJETO DE LEI N° 4.573/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre aposentadoria
especial de barbeiro e cabeleireiro."

RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
sA
PARECER: favorável

6 - PROJETO ·DE LEI N° 4.683-A/94 - do Sr. Ary
Kara - que "altera a Lei Complementar nO
51/85, beneficiando a policial feminina com
aposentadoria voluntária após 25 (vinte e
cinco) anos de serviço."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável, com emenda

7 - PROJETO DE LEI N° 4.841-B/94 - do Sr. Fábio
Feldmann - que "determina a utilização de
Embalagem Especial de Proteção à Criança 
EEPC em medicamentos e produtos quimicos
de uso doméstico que apresentem potencial de
risco à saúde."
RELATOR: Deputado FERNANDO
GONÇALVES
PARECER: favorável, com substitutivo

8 - PROJETO DE LEI N° 278/95 - do Sr. José
Carlos· Coutinho - que "dispõe sobre
atendimento bancário a aposentados."
RELATOR: Deputado FERNANDO
GONÇALVES
PARECER: contrário

9 - PROJETO DE LEI N° 525/95 - do Sr. Augusto
Viveiros que "dispõe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de aaúde".
(Apenso: PL nO 1.205/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este, com sub$titutivo, e contrário ao de nO
1.205/95, apensado .
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
José Unhares, Ursicino Queiroz e José
A1demir, em 25.06.97

10 - PROJETO DE LEI N° 558/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a criação do
programa de apoio e assistência médico-social
domiciliar a pacientes crônicos, atendidos pelo
Sistema Único de Saúde e dá· outras
providências."
RELATOR: Deputado José Pinotti
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo
VISTA: concedida à Deputada Alcione
Athayde, em 29.11.95

11 - PROJETO DE LEI N° 775-A/95 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "determina a ir.-:lusão no tempo
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Deputad,o Aramando

'/.542/96, 2.095/96 e
e favorável ao de nO
~..

de serviço· dos integrantes do Magistério, para
fins de aposentadoria, 'do período em que
exercerê;lm cargo de Secretário de Educação
nos Estados ou Municípios.""
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável

12 - PROJETO DE LEI N° 922/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi - que "destina a renda líquida de um
teste do concurso denominado SUPER-SENA
à Federação das Misericórdias do Brasil e
determina outras providênCias".

. RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTII
PARECER: favorável, com emenda
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Marcus Vinícius de Campos, Ceci Cunha e
Tuga Angerami, em 20.08.97

13 - PROJETO DE LEI N° 1.016-A/95 - da Sr".
Laura Carneiro que "dispõe sobre
-atendimento preferencial a idosos, gestantes e
portadores de deficiência para marcação de
consultas e exames complementares no
Sistema Único de Saúde."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER REFORMULADO: favorável
VISTA: concedida à Deputada Ceci Cunha, em
16.04.97

14.- . PROJETO DE LEI N° 1.134-A/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobr~ a padronização dos
rótulos de substâncias injetáveis." (Apenso PL
nO 1.742/96). '
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela rejeição desse e pela
aprovação, com emenda do apensado:
PLn01.742/96

15 - PROJETO DE LEI N° 1.379-A/95 - da Sr".
A1cione Athayde - que "altera o artigo 51 da Lei
nO 8.213, de 21 de julho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: contrário

16 - PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "possibilita, à população
carente, a utilização do exame de pareamento
cromossômico (ADN), em casos de
investigação . de paternidade e dá outras
providências." (Apensos: PL's nOs 1.542196,
1.780/96,2.095/96 e 2.496/96).
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER (REFORMULADO): contrário a

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22-

este e aos de nOs
2.496/96, apensados,
1.780/96, apensado.
VISTA:concedida ao
Abllio, em 20.08.97

PROJETO DE LEI N° 1.513/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "prolbe a cobrança de diárias de
acompanhante de paciente em quarto ou
apartamento particular, na rede hospitar
privada e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER (REFORMULADO): contrário

PROJETO DE LEI N° 1.782-A/96 - do Sr.
Francisco Silva - que "obriga a realização de
entrevistas prévias e tel?tes sangulneos em
menores de idade antes do embarque nos
aeroportos nacionais e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Arnaldo Faria
de-Sá, em 24.09.97

PROJETO DE LEI N° 1.784/96 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dá nova redação ao artigo 100
da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Beneflcíos da
Previdência Social e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PABECER: favorável, .com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Armando
Abllio, em 20.08.97

PROJETO DE LEI N° 1.870/96 - do Sr. Chic~o
Brlgido - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de emissão de nota fiscal, separadamente,
para os medicamentos de uso continuo - os
psicotrópicos".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: fayorável

PROJETO DE LEI N° 1.872-A/96 - do Sr.
Roland Lavigne - que "dispõe sobre a
gratuidade de transporte rodoviário e aéreo aos
pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS
para tratamento fora do domicilio."
RELATOR: Deputado ~ILTON BAIANO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.002/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede anistia
de dividas das entidades beneficentes de
assistência social para com o Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS e dá outras
providências." (Apenso: PL nO 3.019/97).



PROJETO DE LEI N° 2.220/96 - do Sr. Osmar
Leitão - que "assegura aos trabalhadores que
exercem a profissão de. vendedor-balconista o
direit6 à aposentadoria especial aos trinta anos
de serviço, quando do sexo 'masculino, e aos
vinte e cinco anos de serviço, .quando do sexo
feminino". (Apenso: PL nO 2.510/96).
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário a este e ao de nO
2.510/96, apensado

PROJETO DE LEI N° 2.019/96 - da sra. A1zira
Ewerton - que "acrescenta alínea ao inciso 11
do artigo 75 da Lei nO 6.815, de 19 de agosto
de 1980."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável, com substitutivo

24-
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RELATOR: Deputado JOSI:ALDI;MIR - 30- PROJETO DE LEI N° 2.177/96 - do Sr.
PARECER (REFORMULADO): favorável, com Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a criação
substitutivo de centros de lazer para a terceira idade."
. . RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE

23 - PROJETO DE LEI N° 2.013/96 - do Sr. Wilson SÁ.. .
Leite Passos - que "estabelece critérios' para PARECER: favorável
funcionamento das clinicas geriátricas,
hospitais e similares no Pais que recebam 31
verbas da União".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: contrário

32 -
25-

26 -

27 -

28-

29-

PROJETO DE LEI N° 2.020/96 - da sra. Alzira
Ewerton - que "estabelece admissão tácita de
paternidade no caso que menciona".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 2.038/96 - do Sr. Jovair
Arantes - que institui o Programa de
Alimentação para Gestantes - PAGest."
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com emenda 33 _
VISTA: concedida ao Deputado Marcos
Vinicius, em 27/08/97

PROJETO DE' LEI N° 2.081-Al96 - do Sr.
Ursicino Queiroz - que dispõe sobre a
obrigatoriedade de veiculação de informativos
sobre saúde pelas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens."
RELATOR: Deutado JOSÉ ALDEMIR 34 -
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N~ 2.100/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a destinação de
moedas recolhidas em monumentos e locais
públicos e dá outras providên.cias".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER: contrário
VISTA: Concedida ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá, em 01.10.97, por dl,Jas sessões 35 •

PROJETO DE LEI N° 2.109-Al96 - do Sr.
Sarney Filho - que "dispõe sobre o tratamento
preferencial aos idosos, portadores de
deficiência e gestantes em eventos culturais,
artlsticos, desportivos e similares".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.274/96 - do Sr. José
Augusto - que "determina que o Instituto
Nacional de Seguridade Social envie aos
segurados da Previdência Social extratos
periódicos relativos ao recolhimento de
contribuições previdênciárias."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: concedida à Deputada Ceci Cunha, em
21.05.97

PROJETO DE LEI N° 2.332/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "regulamenta os investimentos
relevantes realizados pelas entidades fechadas
de previdência privada de que trata a Lei nO
6.435, de 15 de julho de 1977."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.339/96 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre autorização
para parcelamento de débitos junto ao Instituto
Nacionâl .de Seguro' SQcial e dá outras
providências.." (Apenso: PL nO 2.653/96).
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER (REFORMULADO): favoravél, com
substitutivo, a este ao de nO 2.653196,
apensado

PROJETO DE LEI N° 2.355/96 - do Sr. Lima
Netto • que "dispõe sobre prioridade do
atendimento médico gratuito a policiais
militares, civis e· bombeiros militares que forem
acidentados em serviço".
RELATOR: Deputado.ARMANDO ABILIO
'PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá, em 27.08.97
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36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr.
Eduar90, Jorge·- que· "veda a dedução de
déspesass médicas de qualquer espécie na
apuração da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas ffsicas."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável
VISTA: concedida aos Deputados Rita Camata
e José Pinotti

PROJETO DE LEI N° 2.410/96 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "acrescenta item ao
parágrafo 2°, inciso VII, artigo 13 da Lei nO
9.249, de 26 de dezembro de 1995, que "altera
a legislação d.o Imposto de Renda das pessoas
jurfdicas, bem como contribuição social sobre o
lucro liquido, e' dá outras providências.""
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI N° 2.436/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de as empresas de seguros, de capitalização e
entidades de previdência privada publicarem a
relação dos bens garantidores das provisões
técnicas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.446/96 - do Sr. Celso
Russomanno que"dispõe sobre a
obrigatoriedade de os estabelecimentos de
saúde manterem amostras do sangue das
mães e das crianças, para fins de
identificação."
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.530/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "determina que sejam destinados
ao Instituto Nacional de Seguridade Social 
INSS os recursos de prêmios não procurados
das loterias e de quaisquer concursos de
prognósticos administrados pelo governo
federal".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.547/96 - do Sr. Fausto
Martello - que "dispõe sobre incentivo fiscal
para pessoas jurfdicas que divulguem nas
embalagens de seus produtos campanhas ou
informações de interesse social e filantrópico."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável, com substitutivo

42 - PROJETO lEi N° 2.569/96 - do Sr. Serafim
Venzon '.' "iruclui o inciso IV no art. 168 da
Consolid12,~;;;lé;» ~Jas Leis do Trabalho, de forma a
estabelg:G{ii~o a obrigatoriedade de exame
médico para os trabalhadores que
exercem em contato permanente com
matéria~ inflamáveis e poluentes,
conform~1 C181~33uí'icação do Ministério do
Traballv}."
RELfi':fOI7;; fCliíi!::mt'8Jdo DARC!S!O PERONDI
PARE/:>t:!fR: '::;"3n~l'ério

43 - PR(\J~l'~j) [)IE tEI N° 2.587/96 - do Sr. Elias
Murad - qU(:'l! "dispõe sobre a isenção de
imposto de f:l:;lnda a aposentados, na condição
que especine~".

RELATOR: Députado EDUARDO JORGE
PARECER: ffeJvorável, com emenda

44 - PROJETO DE lEI N° 2.601/96 - do Sr. Elisio
Curvo - que "insiitui a cobrança de adicional ao
valor de pedágio como f0'1te de recursos para
financiamen~l!jJ do Sistema Unico de Saúde."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: t':ontrário

45 - PROJETO DE lEI N° 2:673/96 - do Sr. Wilson
Leite Pa;'1!$~$ - que "assegura acesso de
religiosos f.l~ra- fins' de assistência nos
hospitais, c![H~itE"as e similares de ordem pública
ou privada."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECEf'i: YêElviC,rável, com substitutivo

46 - PROJETC) 15Jle: LEI N° 2.682196 - do Sr. Eliseu
Padilha - qllS "acrescenta parágrafo no art. 95
da Lei 8.2 i

o2, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe so~J!H'~ a organização da seguridade
socií;\l, in~t!\(~J1i pl:;;Jllo de custeio, e dá outras
provi"dêriei0;j.co:)

RELAT()R: l$Q;)IJutado CARLOS MAGNO
PARECEfi1,: fsivorãvel, com emenda

.47 - PROJETe) [)E LEI N° 2.690/97 - do .Sr.
Fernando ~;;(11q'r1) e outros - que "altera a lei nO
7.802, d~ti 'i de julho de 1989, para
acrescentí:ll' 11i2JU'~]grafos ao artigo 13."
REL'\fOn: r!:ri:[\fl'j~:i'li1:lt)JOSÉ ALDEMIR
PARECert f©\'Vorável, com adoça0 do
substittAti'li'!~~ rdIliTI CDMAM

48 - PRO.JETO DiE lEI N° 2.713/97 - do Sr. Paulo
'Paim - que "protege, na forma da lei, o doador
de 6rg~os 121 o trabalhador submetido a
transplante 0jj(~ órgãos.'"
RELATORlt Deputada TETÉ BEZERRA
PAREC~~: favorável
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49 - PROJETO DE LEI N° 2.716/97 - do Sr.
'Waldomiro Fioravante - que "dispõe sobre o'
acesso gratuito aos medicamentos para os
deficientes flsicos."
RELATORA: Deputada LfDIA QUINAN
PARECER: favorável, com substitutivo

50 - PROJETO DE LEI N° 2.764/97 - do Sr.
Salvador Zimbaldi - que "obriga as entidadés
desportivas, recreativas e afins a contratar
seguro de responsabilidade civil."
RELATORA: Deputada DALILA FIGUEIREDO
PARECER: contrário

51 - PROJETO DE LEI N° 2.789/97 - do Sr. Jofran
Frejat - que "dispõe sobre o direito real de
habitação.aos cônjuges casados sob regime da
comunhão universal ou .parcial de bens,
quando do rompimento da sociedade."
RELATOR: Deputado IBER~ FERREIRA
PARECER: favorável

52 - PROJETO DE LEI N° 2.821/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que "dispõe sobre a complementação'
de aposentadoria aos ex-servidores da extinta
autarquia federal denominada Serviços de
Navegação da Amazônia e de Administração
do Porto do Pará - SNAPP, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER (REFORMULADO): favorável

53 - PROJETO DE LEI N° 2.826/97 - da sra. Dalila
Figueiredo - que "acrescenta incisos ao art. 88
da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável

54 - PROJETO DE LEI N° 2.833/97 - da sra. Udia
Quinan - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
dos hospitais públicos e privados disporem de
capelania." .
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

55 - PROJETO DE LEI N° 2.á91/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera a Lei nO 9.425, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre a
concessão de pensão especial às vItimas do
acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado
de Goiás."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo

56 - PROJETO DE I.,EI N° 2.932/97,.. do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de colocação de fotos de
crianças desaparecidas nas embalagens de
produtos e nas contas de água, Luz, gês e
telefone."
RELATOR: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável, com substitutivo

57 - PROJETO DE LEI N° 2.978/97 - do Sr. Osvado
Biolchi - que "altera a redação do art. 28 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social,
institui plano de custeio, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE·
PARECER: contrário

58 - PROJETO DE LEI N° 3.002/97 do Sr. VALDIR
COLATIO - que prevê o pagamento de juros
de mora para os benefícios pre'videnciários
pago com atraso e esm':Jelece prazo máximo
para o Conselho de Rp..cursoS do Trabalho e
da Previdência Social proferir decisão finaL"
RELATOR: pe~~~d,o'ARMANDO ABfLlO
PAR~CER: favorável, com emendas

59 - PROJETO DE LEI N° 3.036/97 do Sr.
CLAUDIO CHAVES - quP "autoriza o deficiente
visual a adentrar em ambIentes de uso coletivo
acompanhado de cão adestrado."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER REFORMULADO: favorável

60 - PROJETO DE LEI N°· 3.038/97 - do Sr.
Wlgberto Tartuce - que "modifica o "caput" do
art. 80 do Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, dispondo sobre o salário do menor
aprendiz."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PAREéER: favorável, com emendas

61 - P'ROJETO DE LEI N° 3.052/97 do Sr. JOSÉ
COIMBRA - que "altera o art. 37 do Decreto-lei
nO 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das
Contavenções Penais."
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

62 - PROJETO DE LEI N° 3.103/97 - do Sr. Lima
Netto - que "Regula a profissão de Técnico em
ótica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: contrário
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63 - PROJETO DE LEI N° 3.289/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre a responsabilidade
civil e criminal das pessoas naturais e jundicas
que doam alimentos"
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

64 - PROJETO DE LEI N° 3.412/97 - do Sr. Arnon
Bezerra - que "altera o art. 151 da Lei nO 8.213,
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Beneficios da Previdência Social,
para incluir a silicose no âmbito das doenças
incapacitantes que dão direito à aposentadoria
por invalidez."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES
DE MATOS
PARECER: favorável

82 da Lei nO 7.210 de 11 de julho de 1984, que
institui a Lei de Execução PenaL"
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

3 - PROJETO DE LEI N° 3.480/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "dispõe sobre o Atendimento
Preferencial e obrigatório ao Idoso nos
diferentes níveis 'de atenção à saúde e dá
outras providênci~s."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

65- PROJETO DE LEI N° 3.456/97 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "institui normas gerais
relativas à atividade de peão de rodeio,
equiparando-o a atleta profissional, e
determina outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: favorável, com emenda

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 1Ohoras

PAUTA N° 13/97

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE
66 - PROJETO DE LEI N° 3.491/97 - do Sr. Gerson

Perez - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
das unidades da rede de serviços do Sistema
Único de Saúde - SUS reservarem a
deficientes visuais, no minimo, 10% das vagas
destinadas ao trabalho nas câmaras escuras
do setor de Radiologia."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário

A V I S O N° 26/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inrcio: 20/111:97
Prazo: 5 Ses~es
Decurso:31 Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 2.915/92 - do Sr. Jaques
Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas
que menciona, ,a explorar loteria de números e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON. '

2 - PROJETO DE LEI N° 3.377/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que" Acrescenta parágrafo ao art.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.595/96 - do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios - que
"dispõe sobre a organização judici,ária do
Distrito Federal e dos Territórios'.'
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável, com 57 (cinqüenta e
sete) emendas

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
131/95 - do Senado Fe'deral (PDS nO 29/95) 
que "autoriza o governo do Estado da Bahia a
alienar terras de propriedade deste Estado, até
o limite de 8.735 (oito mil, setecentos e trinta e
cinco) hectares, à Companhia de Seguros
Aliança da Bahia, de acordo com o precesso
administrativo formalizado".
RE~TOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
115/96 - do Sr. Jair Meneguelli - que
"regulamenta dispositivos da Convenção 158
da Organizaç,ão Internacional do Trabalho 
OIT e determina outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEl
PARECER: contrário

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
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10 - PROJETO DE LEI N° 1.904/96 - do Sr. Nelson
Meurer' - que altera a Lei nO 5:194, de 24 de
dezembro de 1966, que "regula o exercicio das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrônomo, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLJ
PARECER: contrário

4-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.816/91 - do Senado
Federal (PLS nO 81/91) - (PL nO 3.127/92,
apensado) - que "dá nova redação ao § 2° do
artigo 1° da Lei nO 6.367, de 19 de outubro de
1976, a fim de conceder ao empregado
doméstico a proteção da legislação de
acidentes de trabalho".
RELATOR: Deputado JOSI: PIMENTEL
PARECER REFORMULADO: favorável ao PL
3.127/92, apensado, e contrário ao PL
1.816/91
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
-em 23.10.96

11 - PROJETO DE LEI N° 2.188/96 - do Sr. Júlio
Redecker - (PL nO 2.209/96, apensado) - que
"reQulamenta a profissão de despachante de
trânsito".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLJ
PARECER: contrário

5-

6-

7-

8-

9-

PROJETO DE LEI N° 4.891/95 - do Senado
Federal (PLS 3/94) - ( PL's nOs 2.818/97 e
3.441/97, apensados) -, que "dá nova redação
ao artigo 899 da Consolidação das Leis do
Trabalho, que trata do depósito recursal em
ações trabalhistas". .
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário ao principal e aos
apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.899/92 - do Sr. Sérgio
Arouca - (PL nO 591/95, apensado) - que "altera
dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário ao principal e ao PL
591/95, apensado

PROJETO DE LEI N° 3.963/93 - da Sra.
Jandira Feghali - que "fixa horário de
funcionamento das agências bancárias e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável (em audiência)

PROJETO DE LEI N° 159/95 - do Sr. Simão
Sessim - que "dispõe sobre o custeio de
assistência à saúde dos trabalhadores e de
seus dependentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

PR0JETO DE LEI N° 1.634/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante que "concede
estabilidade por um ano ao trabalhador
tíal1sferido".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLJ
PARECER: favorável, com substitutivo

12 - PROJETO DE LEI N° 2.309/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que altera os artigos 10 e 11
da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992, que
"dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
i1icito no exercicio de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras
providências".
RELATOR: Depufado JOSI: PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 25.06.97

13 - PROJETO DE LEI N° 3.150/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a profissão de
entregador de jornais, r6"listas e catálogos
telefônicos".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: CQntrário

14 - PROJETO DE LEI N° 3.300/97 - do Sr.
Emerson Olavo Pires - que "alt~ra o· art. 23 da
Lei nO 8.460, de 17 de setembro de 1992, e o §
2° do art. 8° da Lei nO 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993". ,
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA
CUNHA
PARECER: contrário

PAUTA N° 14/97

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
299196 - do Senado FederAl (PQS nO 110/96) 
que "susta os Decretos de nOs 1.498 e 1.499,
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de 24 de maio de 1995, que constituem
comissões especiais de revisão dos processos
de anistia de que trata a Lei nO 8.878, de 11 de
maio de 1994". '
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável, éóm sübstitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 1.052-B, de 1983, que "dispõe sobre
fornecimento de leite pelos empregadores aos
empregados".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8-

9-

,RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.774/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que "dá nova redação ao art. 195 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.797/97 - do Sr. Edinho
Bez - que "altera a Lei Complementar nO 8, de
3 de dezembro de 1970, que instituiu o
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, estabelecendo
novos critérios de contribuições".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: contrário

3-

4-

5-

6-

7·

PROJETO DE LEI N° 3.459/92 - do Sr.Jackson
pereira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de publicação de balancete sintético mensal,
pelas pessoas jurfdicas sob controle do Poder
Público".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: Contrário ao projeto e às emendas
apresentadas na Comissão
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
04/12/96

PROJETO DE LEI N° 18/95 - do Sr. Nilson
Gibs,on - que "consolida o domínio pleno dos
terrenos de marinha".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.146-A/95 - do Sr.
Wilson Braga que "institui o
passe-desemprego".
RELATOR: Deputado BENEDITO DOMINGOS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.562/96 - do Sr. Luiz
Moreira - (PL nO 1.913/96, apensado) - que
altera a Lei nO 8.977, de 6 de janeiro de 1995
que "dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado VALDIR C~LATTO
PARECER: favorá\l9I, com substitutivo, ao
principal e ao apensado

PROJETO DE LEI N° 2.731/97 - do Sr. Ricardo
Heráclio - que "dispõe sobre o exercfcio da
profissAo de Técnico em Turismo".

10 - PROJETO DE LEI N° 2.877/97 - do SL
Candinho Mattos - que "regL11a'os" direitos dos:
não concursados demitidos apó~ o advento d~

Constituição de 1988". '
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: contrário

11 - PROJETO DE LEI N° 3.111/97 - do Sr. Adylsou'1
Motta - que "altera a Lei nO 8.745, de 9 d~

dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do art.37 da Constituição Federal, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo, e
contrário' à emenda apresentada ao
substitutivo

12 - PROJETO DE LEI N° 3.246/97 - do Sr. Carlos
Alberto Campista - que "altera a redação dos
arts. 16 da Lei nO 7.102, de 20 de junho de
1983, e 7° da Lei nO 9.437, de 20 de fevereiro
de 1997, dispondo sobre a avaliação da
aptidão psicológica dos vigilantes e dos
portadores autorizados de arma de fogo".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
~AR.ECER: favorável,

13 - PROJETO OE LEI N° 3.251/97 - do Sr.
Osmânio Pereira - que "dispõe sobre o
desmembramento dos Conselhos Federal e
Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável
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14 - PROJETO DE LEI N° 3.316/97 - do Sr., Luiz
Buaiz - que' "dispõ~ sobre o', registro dos
amarradores e desatracadores avulsos no
órgão gestor de mão-de-obra do trabalho
portuário, previsto no art. 18 da Lei nO 8.630, ele
25 de fevereiro de 1993".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

sobre os Planos de Beneficios da Previdência
Social, o art. 193 da Consolidação das Leis'do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943', e· dá outras
providêlJcias".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

A V I S O N° 48/97

1 - PROJETO DE LEI N° 1.486/96 - do Sr.
Augusto Nardes - (PL's nOs 2.088/96 e
3.708/97, apensados) - que "modifica o artigo
60 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, estabelecendo sanções à
exploração do trabalho ilegal de crianças e
adolescentes".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.656-A/96 - do Sr.
WALDOMIRO FIORAVANTE - que "obriga'as
empresas a pagar a funcion'ério
recém-contratado salário não inferior ao
percebido pelo empregado demitido, desde que
exerça idêntica função".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
InIcio: 20/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

PROJETO DE LEI N° 3.418/97 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera os arts. 464 e 465 do
Decreto-Lei nO 5.452, de' 1° de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
dispondo sobre o' pagamento de salário
mediante depósito bancário".
RELATOR: Deputado BENEDITO DOMINGOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.347/97 - do Sr. João
Cóser - .(PL nO 3.597/97, apensado) - que
"torna obrigatória a emissão de documento
informativo das condições de trabalho
insalubres e periculosas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA
CUNHA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao
principal, ao apensado e à emenda
apresentada na Comissão; e contrário às duas
emendas apresentadas ao substitutivo

17 - PROJETO DE LEI N° 3.473/97 - do Sr. Paulo 2 
Lustosa - que "dispõe sobre incentivo fiscal ao
Imposto de Renda das Pessoas Físicas em
prol do emprego doméstico".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSEITO
PARECER: contrário

16 -

15 -

18 -

19 -

20 -

PROJETO DE LEI N° 3.508/97 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre os
estágios de estudantes de estabelecimentos de
ensino superior, profissionalizante do 2° grau e
escolas de educação especial".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: favorável ao projeto e contrário à
emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.591/97 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a isenção do
pagamento de taxas pelas entidades sindicais".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.647/97 - do Sr. Milton
Mendes - que "altera o art. 118 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PAU T A N° 23/97

Local: plenário nO 11 do anexo \I
Horário: 10h

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 5.993/90 (apensos os
PLs. nas. 1.190/88, 1.281/88, 2.702/89, 952/~1,
1.027/91, 1.721/91, 2.872/92, 3.037/ê2,
3.112/92, 2.102196 e 2.800/97) - do Senado
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Horário: 15h
Local: PlenáriO 5, Anexo 11

2-

1 - PROJETO DE LEI N° 3.801197 - do Sr. Tuga 1
·Arigeratn'i - 'que "acrescenta parágrafo ao art.
86 da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica".
RELATOR: Deputado LEONIDAS CRISTINO

PROJETO DE LEI N° 3.814/97 - do Poder
Executivo (Mens. nO 1.325/97) - que "autoriza o
Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
CBTU, a repassar à Companhia de Trens
Metropolitanos de Pernambuco
COPERTRENS, recursos para o pagamento de
pessoal". '
RELATÔR: Deputado JOÃO CÓSER

Proposta de Emenda à Constituiçao N° 14-A,
DE 1995 - do Sr. Adylson Motta e outros - que
"dispõe sobre o periodo de funcionamento do
Congresso Nacional". (Apensada: PEC nO
66/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ T~OMAZ NONO.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 231-A/95 - JORNADA DE

TRABALHO

PAUTA N° 4/97

3- PROJETO DE LEI N° 3.815i97 - do Poder
Executivo (Mens. nO 1.326/97) - que "autoriza o
Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
CBTU, a repassar à Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos - METROFOR,
recursos' para pagamento de pessoal".
RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA

Apreciação do cronograma dos
trabalhos.
1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 231-A, DE .1995 - dos Srs. Inácio Arruda,
Paulo Paim e outros - que "Altera os incisos
XIII e XVI do artigo 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO.

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 14-A/95 - FUNCIONAMENTO

DO CONGRESSO NACIONAL

PAUTA N° 4/97

COMISSÃO ESPECIAL
DNOCS

AVISO N° 2/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 19.11.97
Prazo: 05 Sessões
Decurso: 5- Sessão

Horário: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo \I

Horário: 14h30
Local: Plenário7, Anexo \I 1 _
Elaboração do roteiro dos trabalhos.

Proposta de Emenda à Constituição N° 14-A,
DE 1995 - do Sr. Adylson Motta e outros - 'que
"dispõe sobre o periodo de funcionamento do
Congresso Nacional". (Apensada: PEC nO
66/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO.

AVISO N° 1197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 20.11.97
prazo: 10 Sessões
Decurso: 4- Sessão

PROJETO DE LEI N° 1.673, DE 1996 - Do
Poder . Executivo que "autoriza o
Departamento Nacional de Obras Contra a
Seca - DNOCS - a doar a Estados, Municipios
e outras entidades públicas, os açudes que
especifica".
Parecer: Favorável, com Substitutivo.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.

COMISSÃO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

PAUTA N° 6/97
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Assuntos internos.

1 - ,Comissão Especial destinada a estudar os
Projetos Públicos Federais f)e Irrigação e
Recursos Hldricos e apresentar propostas ao
Orçamento da União, no sentido de viabilizar a
execução dos mesmos.
RELATOR: Deputado NICIAS RiBEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
SEGURANÇA PÚEUJCA

PAUTA N° 28!~1

1 - PROPOSTA DE 'EMENDA A cONsTrrulçÃo
N°20-A, DE 1995 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"Estabelece o Parlamentarismo".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Horário: 15h
Local: Plenário 4, Anexo 11

Horário: 10 horas
Local: Plenário nO 02, Anexo 11

PAU T A N° 25/97

Relatório apresentado ao Projeto de Lei ,n~

32/97-CN, que "Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 41.357.623,00, para os fins que especifica".
Relator: Senador COUTINHO JORGE
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

REQUERIMENTO do Senador Ernandes
Amorim, que "Requer, com base no
estabelecido no art. 1°, inciso 111, do
Regulamento Interno da Comissão, que seja
solicitado ao Presidente da Eletrobrás,
esclarecimentos sobre a aquisição do controle
a~ionário das Centrais Elétricas de
RondOnia-CERON, através da subscrição de
ações destinadas ao aumento do capital social
da' Companhia, conforme Edital da Assembléia
Geral Extraordinária de 14/10/97.

PAU T A N° 26/97

A) ApreseJtação, discussão e votação
dos Relatórios apresentados aos
seguintes Projetos de Lei:

2-

A) Apresentação, discussão e votação.
das seguintes matérias:

PAUTA N° 9J®i

COMISSÃO EXTEfU,~A

AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS 
'ASIÁTICOS

COMISSÃO ESPE(;~t\L

PEC 20-A/95 - PARLAMENTARISMO
(AUDIÊNCIA PÚBLS'G.A)

PAUTA N° 8/97

Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo 11

Análise de Proposições sobveJ Segurança
Pública em tramitação n~ f~~mara dos
Deputados. .

1 - Comissão Especial com fi fin:,alidade de
examinar a questão da Segural1ç:e1 Pública no 1
Pais, com a faculdade de, al1> virial, oferecer
proposições versando sobrG ~) assunto, para
tramitação no âmbito da Câmara dos
Deputados e do Congresso i',~&J(;iÕ:klal.

RELATORA: Deputada ZUL~,!~ C:()BRA.

riorário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo I
Discussão do Relatório da C(~fU1jC~são.

Debate sobre liAs mudanças
constitucionais para Introdução do
Presidencialismo Participativo".

1 - PROJETO DE LEI N° 30/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da Seguridade Social da União, em favor do
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A V I S O N° 31/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 26.11.97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.388-A/95 - do Sr. Júlio
Redecker - que "cria o Programa de Segurança
Veiculár - PROSEGVE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 20/11/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 3· sessão

8 - PROJETO DE' LEI N° 2.886-A/97 - do Sr.
Gerson Peres ': que "dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
extremo norte, nos Estados do Pará e
Maranhão, e dá outras providêneias".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: favorável ao projeto e contrário à
emenda apresentada na Comissão.

AV I S O N,030197

PROJETO DE LEI N° 3.453/97 - do Sr. Serafim
Venzon - que "obriga as agências de viagem e
turismo a fazerem seguro para seus clientes e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PHILEMON
RODRIGUES
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado DulLlO
PISANESCHI, em 05.11.97

7 - PROJETO DE LEI N° 3.641/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "estipula valores para a
indenização a ser paga pelas empresas
prestadoras de serviço de transporte no caso
de morte ou lesão a passageiro ou tripulante e
de extravio ou dano de bagagem, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER
PARECER: favorável, coI)1 emendas
VISTA: concedida ao Deputado MÁRIO
MARTINS, em 05.11.97

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Feé:leral (PLS n° 63/89) ... que "dispõe sobre a 6 
construção de logradouros, de edifícios de uso
público e de veículos de transporte coletivo, a
fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência física, nos termos
dos arts. 227, § 2°, e 244 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado OSCAR ANDRADE
PARECER: favorável, com emenda

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE L.EI N° '2.362/96 (apensos os
PLs. nOs. 2.660/96, 2.956/97, 3.523/97 e
3.619/97) - do Sr. Fernando Zuppo - que
"dispõe sobre a jornada de trabalho dos
motoristas de ônibus interestaduais, municipais
e intermunicipais".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL
nO 2.362/96 e aos de nOs. 2.660/96 e 3.619/97,
apensados, e contrário aos de nOs. 2.956/97 e
3.523/97, apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.798/97 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "estabelece'novos percentuais
para dAdicional de Tarifa Aeroportuária".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: contrário
VISTÀ: concedida ao Deputado PAULO
GOUV~A, em 13.08.97

5 - PROJETO DE LEI N° 2.879/97 (apenso o PI., nO
3.014/97) - do Sr. Alexandre Cardoso - que
"estabelece norma de cobr~nça de pedágio".
RELATORA:, Deputada DOLORES NUNES
PARECER: favorável ao PL nO 2.879/97,
parcialmente favorá),lel à emenda nO 1
apresentada na Comissão, com substitutivo, e
contrário à emenda nO 2 e ao PL nO 3.014/97,
apensado

2 - PROJETO DE LEI N° 2.225/96 (apenso o PL nO
2.228/96) - do Sr. Elias Abrahão - que "dispõe
sobre pára-choques traseiros de veículos de
carga e de transporte coletivo de passageiros".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER: contrário a este e ao apensado
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PAU T A N° 29/97

A) Apresentação, discussão e votação
dos Relat6rios apresentados aos
seguintes Projetos de Lei:

1 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES do
Deputado SÉRGIO MIRANDA - "Solicita
esclarecimentos ao Ministro da Fazenda sobre
a Medida Provisória nO 1.600, de 11/11/97, que
dispõe sobre a utilizaçao de dividendos de
empresas estatais e do superávit financeiro de
fundos e de entidades da Administraçao
Pública Federal indireta para amortizaçao da
drvida pública federal:

2-

3-

1 -

Ministério da Indústria, do Comércio e do 2 
Türismo, .crédito suplementar no valor de R$
3.000.000,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado ROBERTO BALESTRA
Voto: favorável,- nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

PROJETO DE LEI N° 34/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura 3 '
e do Abastecimento e do Ministério da
Fazenda,' crédito especial até o limite de R$
4.407.770,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado OSVALDO REIS
Voto: .favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

PROJETO DE LEJ N°,35/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a.abril=, ~o Orçamento da 4 _
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$
4.935.000,00, para os fins que especifica".
Relatora: Deputada ETEVALDA GRASSI DE
MENEZES .
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteraÇÕes.

5-
PAU T A N° 28/97

6-

pROJETO DE LEI N° 31/97-CN, que "Autoriza 7
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial até o limite de R$
6.600.000,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado ARMANDO ABILIO
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

PROjETO DE LEI N° 33/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de R$
100.200.000,00, para os fins qué es!1ecifica".
Relator: Senador CARLOS BEZERRA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteraçao.

PROJETO DE LEI N° 36/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
dá União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 138.360,00, para
os fins que especifica".
Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração. .
PROJETO DE LEI N° 38/97-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor de
~iversa~ empresas estatais, crédito especial
até o limite de R$ 478.491.529,00, para os fins
que especifica".
Relator: Senador JÚLIO CAMPOS
Voto: favorável; nos termos propostos no
Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 40/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento F.iscal
da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$
7.000.000,00, para os fins que especifica".
Relator: Senador ANTONIO CARLOS
VALADARES
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

PROJETO DE LEI N° 41/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros.da
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial até o limite de R$
159.600,00, para os fins que especifica".
Relator: Senador SEBASTIÃO ROCHA
Voto: favorável. nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

PROJETO DE LEI N° 45/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros: da
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda. crédito especial até o limite de R$
40.023.300,00, para os fins que especifica".
Relator: Senador ROMERO JUCA
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
~so de suas atribuições que lhe confere o artigo 1!!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n.!! 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 6º da Lei n.!! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 92, item li, da Lei n.º 8.112, citada, ELTON AN·
TaNia COLlONI PAIM para exercer, no Gabinete
do Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete, CNE-13, do Qu.~dro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n.º 34, de
13 de março de 1996.

ATOS DO PRESIDENTE

PROJETO DE l.EI N° 58/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
d~ União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito - Recursos Sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, créQitÇ>,s~plementar no
valor de R$ 320.000.000,00, p~ra reforço de
dotação consignada no vigente"or.çamento.
Relator: Deputado ROBERTO BALESTRA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

valor global de R$ 29.693.096,00, para os fins
que especifica".
Relator: Senadór CARLOS PATROclNIO
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteraÇão.

PROJETO DE LEI N° 49/97.;.CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridàde Social da União, em
favor do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, crédito suplementar no valor de R$
5.222.592,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item I, da Lei n.!! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a MAGNÓLIA MALAGÓ,' ponto
n.2 12.081, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Presi-
dente. •

Câmara dos Deputados, 25 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

PAU T A N° 30/97

Vot?: favorável, nos termos propostos no
ProJeto, sem alteração.

8 - PROJETO DE LEI N° 66/97-CN, que "Autoriza
o Poder Execu~ivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União,. em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito especial 5 
até q limite de R$ 25.000.000,00, para os fins
que especifica".
Relator: Deputado JOÃO LEÃO
Voto: favorável,' nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

3 - PROJETO DE LEI N° 47/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça e
do Tr~bunal de Contas da União, crédito
suplementar no valor global de 'R$
22.820.574,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado SI:RGIO MIRANDA
Voto: favorável" nos termos propostos no
Substitutivo..

4 - PROJETO DE LEI N° 48/97-CN, que "Autoriza
o poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, do
Ministério das Minas e Energia e do Ministério
das Comunicações, crédito suplementar no

A) Apresentação, discussão e votação
dos Relatórios' .apresentados aos 6 -
seguintes Projetos de Lei:

'" . . ~

1 ~ . PROJETO DE LEI N° 37/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério' dó Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$
2.239.612,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado FELIPE MENDES
Voto: favorável, nos terJTlos oropostos no
Projeto,.se~ alteração.

2 ,,:': PROJETO' DE LEI N° 44/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 35.358.083,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado ISRAELPINHEIRO
Voto: favorável, nos termos propostos no

. Projeto, sem alteração.
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Câmara dos Deputados, 25 de novembro de
1Q97. - Michel Temer, Présidente.'

o Presidente da Câmara dos Deputàdos, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 111,

item I, alínea 8, do Ato da Mesa n.1I 205, de 28 de ju.
nho de 1990, e o artigo 611 da Lei n.1I 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve desígnar por acesso, na
forma do artigo 13 da Resolução n.1I 21, de 4 de no
vembro de 1992, OSMAR SOARES, ocupa~te.de
cargo da Categoria Funcional de Técni~ Le~lslatlVo
_ atribuição Agente de Segurança Legislativa, Pa
drão 30, ponto n.1I 3697, para exercer, a partir ~e 14
de novembro do corrente ano, na Coordenaçao de
Segurança Legislativa da Direto~a-Geral .a. função
comissionada de Chefe da Seçao de PoliCIamento
do Anexo IV, Fe-5, do Quadro Permanente da Câ~
mara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa n.
34, de 13 de março de 1996.

Câmara dos Deputados, 25 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente. '

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiçõ~s que lhe çonfere o artigo 111, item
I, alfnea 8, do Ato da Mesa n.1I 205, de 28 de junho
<;Ie 1990, observado'o disposto no artigo 38 da Lei
n.1I 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve de
signar AGENOR FERNANDES CAVALCANTE, pon
to n.1I 3689, e LUIZ CLÁUDIO PEREIRA ALVES,
ponto' n.1I 3392, ocupantes de cargo de categoria
funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente
de Segurança Legislativa, Padrão 30, para substituf
rem, sucessivamente, o Chefe da Seção de Policia
mento do Anexo IV, Fe-5, da Coordenação de Se
gurança Legislativa, da Diretoria...;Geral, em seus im
pedimentos eventuais, a partir de 14 de novembro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 25 de novembro de
1997::- Michel Temer, Presidente.

M"'É S' A, '

(]a Sessão Legislativa da 50" Legislatura

(3ta da 7~ ReuniãoExtr~Mesa, realizada em 25.11.97

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de hum mil, novecentos e
noventa e sete, às 14:00 horas, reúne-se, extraordinariamente, no gabinete da Presidência, a
Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino
Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário,
Paulo Paim, 3° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário. Havendo número legal, o Senhor
Presidente, dando início à reunião, expõe o motivo de sua convocação, que tem por objetivo
examinar a proposta do Senhor Presidente da República, Exmo. Sr. Fernando Henrique
Cardoso, de que a Presidência da República e as Mesas da Ciimara dos Deputadós e do
Senado Federal entrem como litisconsortes em uma Ação Declaratória de Constitucionalidade
relativa ao art. 1° da:Lei nO 9.494, de 10 de setembro' de 1997, que veda a concessão de tutela
antecipada quanto a: adição de vencimento, reclassificação ou equiparação de servidores
públicos. Ato contínuo, distribui aos seus pares, para conhecimento, minuta do texto integral
da Ação, cujo teor' é o seguinte: "O Presidente da República Federativa do Brasil, a Mesa do
Senado Federal e a Mesa da Câmara dos Deputados, vêm à ilustrada presença de Vossa
Excelência, com fulcro nas disposições do § 4°, do art. 103, da Constituição, propor a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE em face das disposições do art.
10, da Lei n.° 9.494, de 10 de setembro de 1997, em que se converteu a Medida Provisória n.o

1.570-5, de 21 de agosto de 1997. 2. Postulam os Requerentes a declaração de
constitucionalidade das difiPosições do art. 10, da Lei n.o 9.494, de 10 de setembro de 1997
("Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei n ° 7.347,
de 24 de julho de 1985, e dá outras providências"). 3. Diz o artigo: "Art. 1° Aplica-se à tutela
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antecipada prevista nos art. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5° e
seu parágrafo único e 7° da Lei n.O 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1° e seu § 4° da Lei
n.o 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n.O 8.437, de 30 de junho de
1992". I - OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSmILIDADE DA AÇÃO: O INTERESSE DE
AGIR E A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 4. Por ocasião do julgamento da AÇÃO

, r
DECLARAfORIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.O l-DF (Questão de Ordem), o
Plenário dessa Sup~ema Corte, por maioria, sufragou o voto do Relator, o eminente Ministro
MOREIRA ALVES, que propusera a adoção de regras processuais pertinentes à ação direta de
inconstitucionalidade, para o trâmite da declaratória de constitucionalidade, no que
compatíveis com o objeto desta, à mingua de regramento direcionado a estabelecer os seus
pressupostos objetivos e os seus procedimentos, e até que lei fosse editada, suprindo a lacuna.
5. Entre essas regras inclui-se a que exige a prévia comprovação "...da controvérsia judicial
que põe em risco a presunção de constitucionalidade do ato normativo..." e a demonstração da
regularidade do seu processo legislativo a modo de aferir-se a sua constitucionalidade formal.
6. Em'atenção a tais exigências, faz-se a juntada dos referidos'elementos de informação, por
amostragem, (ANEXOS 01, 02, 03 e 04), que bem demonstram o cumprimento desses
pressupostos. 7. Os documentos que vão em apenso (ANEXO 01), são despachos deferitórios
do pedido de antecipação da tutela jurisdicional, prolatados por juízos federais de 1° grau, no
Distrito Federal; Ceará; Rio Grande do Sul; Minas Gerais; Mato Grosso; São Paulo; Alagoas e
Sergipe, fundamentados na inconstitucionalidade do art. 1°, da Medida Provisória n.O 1.570
(hoje art. l° da Lei n.o 9.494, de 10.9.97, de igual texto). 8. No ANEXO 02:estão despachos
deferitórios de pedidos de antecipação de tutela, em que o órgão judiciário, expressamente,
afastou a aplicabilidade do art. 10, da Medida Provisória n.° 1.570, ao argumento de o caso
concretO não se subsumir à hipótese legal. Nada obstante, a negativa de aplicação do
dispositivo, nesse caso, está a produzir a situação fática que a sua plena aplicabilidade
impediria. 9. De outra parte, os documentos que compõem o ANEXO 03 estão a representar
aqueles despachos indeferitórios da tutela antecipada (juízos federais de I° grau de jurisdição)
tanto quanto os despachos deferitórios do pedido da suspensão da tutela concedida (Juízes de
Tribunais Regionais Federais), todos fundados nas disposições do art. 10, da Medida
Provisória n. O 1.570 (Lei n. o 9.494, 10.9.97). São eles, por amostragem: TRF 4a Região; TRF
1a Região; juízos federais em São Paulo; Mato Grosso do Sul; Porto Alegre; Distrito Federal;
Santa Catarina; Espírito Santo e Piauí. 10. Também o Superior Tribunal de Justiça, por
votação unânime de suas Egrégias QUINTA TURMA (julgamento AGRMC n.o 908/PE, de
22.9.97) e SEXTA TURMA (julgamento AGRMC n.o 948/PE), vem acolhendo a
constitucionalidade do art. 1°, da MP n.O 1.570/97 e reedições posteriores. II- OS FATOS 11.
A tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os
requisitos inscritos na le.i processual, que não estabeleceu especificidades quanto à qualidade
das partes. 12. Bem por isso, o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator da ADI n.o
1.576-1IDISTRITO FEDERAL, enunciou as disposições do art. 475, seu inciso II e parágrafo
ÚIlíco, do c.P.C. - a inscreverem a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, para que possa
produzir efeito apenas depois de confirmada pelo Tribunal revisor, a sentença proferida contra
a União, o Estado e o Município, haja ou não sido interposto recurso voluntário da parte
vencida -, indicando "...como gritante paradoxo emprestar-se aos preceitos disciplinadores da
tutela antecipada alcance a apanhar a Fazenda Pública, quer federal, estadual ou municipal,
enquanto a sentença, ou seja a entrega da prestação jurisdicional, após a observância do
contraditório, do devido processo legal, não surte de imediato, efeitos, ficando estes na
dependência de confirmação". 13. lJ. CALMON DE PASSOS (Da Antecipação da Tutela,
Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, pág. 207), referindo-se à hipótese em
que a antecipação da tutela é concedida em causa onde se impõe o reexame necessário,
assentou que, nêsses casos, "...a decisão sobre a antecipação, por igua:I, está submetida à
remessa necessária, e só pode ser eficaz depois de confirmada no segundo grau". 14. Nada
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obstante, a concessão de tutela antecipada. ou da tutela específica, em face da Fazenda·Pública
Federal, Estadual e Mun.icipal, por órgãos do Poder Judiciário, nas causas onde a controvérsia
versa, direta ou indiretamente, matéria de interesse de servidores públicos, com repercussões
em sede financeira (reclassificações ou equiparação de servidores públicos; concessões de
vantagens e pagamentos de vencimentos), vem provocando o surgimento daquelas situações
contra as quais, em sede de ações mandamentais, no procedimento cautelar ou em outras ações
de natureza cautelar ou preventiva, já se restringira, relativamente às mesmas questões, o
alcance do poder geral de cautela do juiz, assegurada a proteção do interesse patrimonial do
Poder Público com as .limitações impostas, por lei, às decisões judiciais concessivas de
liminares, cautelares, ou medidas provisórias, tais as Leis n.o 2.770/56; 7.969/89 e 8.076/90,
além das leis n.o 4.348/64; 5.021166; e 8.437/92, a que faz remissão o art. 1°, da MP 1.570. 15
Pois bem. Editada a Medida Provisória n.O 1.570, aos 27.3.97, o PARTIDO LIBERAL,
argüindo a inconstitucionalidade dos seus três artigos, propôs, aos 31 de março, perante o
Supremo Tribunal Federal, uma AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI
N.o 1.576-1) com pedido de suspensão liminar da execução dos dispositivos impugnados. 16.
Levada a julgamento aos 16 de abril, o Plenário do S.T.F., por maioria, concedeu a liminar
"..para suspender, até a decisão final da ação, a vigência do art. 2° da Medida Provisória n.o
1.570, de 26.3.97...", e a indeferiu "...quanto aos arts. l° e 3°...". 17. Em acatamento a tal
decisão, editou-se nova Medida Provisória (1.570-2) com as alterações dela decorrentes. Não
aditada a inicial pela Requerente, em face da nova redação da MP 1.570, reeditada, o Ministro

MARCO AURÉLIO, Relator da ADIN 1.576-1. por despacho de 17 de julho de 1997, julgop
prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, negando-lhe seguimento e tornando.
insubsistente a medida liminar concedida. 18. Durante o lapso de tempo decorrido da data do
despacho que indeferiu o pedido liminar, relativamente a9 art. 1° da MP 1.570 (hoje, art. 1°,
da Lei n.o 9.494), àquela do despacho que julgou prejudicada a ADIN 1.576 (16 de abril de
1997/17 de julho de 1997), obviamente incidia sobre o dispositivo indigitado, a modo
provisório, embora, uma presunção de constitucionalidade, que decorria da situação fática
subjacente àquele indeferimento. 19. Julgada prejudicada a ADIN 1.576, ocorreu o fenômeno
singular de que, não infirmado ou confirmado o deferimento ou o indeferimento do pedido
liminar, por ausência do julgamento do meritum causae, a medida deferida perdeu a sua
executoriedade conseqüentemente à declaração da prejudicialidade da ação (V. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM ADI n.o 715-7IDF e I.l53-7IDF), nada obstante haver sido
materialmente acatada, pelo Poder Executivo, a declaração provisória de inconstitucionalidade
do art. 2° da MP 1.570, o que inspirou a retirada daquele dispositivo do texto da sua reedição,
o único que tivera a sua eficácia e execução suspensa. 20. A Medida Provisória reeditada foi
convertida na Lei n.o 9.494, em 10 de setembro de 1997, sem qualquer modificação
relativamente ao art. 1°, da primeira MP. 21. É ressabido que milita, em favor da lei a
presunção de estar em conformidade com as disposições constitucionais, ao menos enquanto a
divergência não vem a ser reconhecida, e, de conseqüência, declarada a sua
inconstitucionalidade pela Corte Constitucional (V. CARLOS MAXIMILIANO, in
"COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA", 5a ED., Rio de Janeiro, Freitas
Bastos, 1954, v. I, pág. 157). 22. Assim, é presumida a constitucionalidade das disposições do
art. 10, da Lei n.° 9.494, de 10 de setembro de 1997, constitucionalidade essa que mereceu um
reforço, nada obstante temporário, com a recusa provisória, pelo Pleno do STF, em sede
liminar, de suspensão de sua execução por inconstitucionalidade, em vista a sua aparente
constitucionalidade. 23. Ocorre que juízos federais vêm lhe recusando eficácia e
aplicabilidade ao fundamento de sua inconstitucionalidade. Ou seJa, negam-lhe vigência por
entendê4o, objetivamente, divergente dos princípios e disposições da Carta de 1988 que
asseguram a' inafastabilídade da jurisdição (CF, art. 5°, XXXV); 24. Veja-se,
exemplificadaniente, alguns fundamentos jurídicos da inconstitucionalidade do art. 1°, da MP
1.570 (Lei n.O 9.494): a) "(... ) Reieita este juízo, integralmente, as determinações monocráticas
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da Medida" Provisoria" n.o L570, de 26 de março de 1997, por sua flagrante
inconstitucionalidade, a ferir os princípios garantias(.. ) da inafastabilidade da jurisdição...(art.
5°, XXXV)..." (6" Vara Federal do Distrito Federal); b) "(...)Entendo, porém, que, em casos
como o presente, tal dispositivo deve ser afastado, por incompatível com o princípio
constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5°, XXXV, CF)..." (2" Vara Federal do Ceará);
c) "No que pertine à Medida Provisória n.o 1.570, datada de 26 de março de 1997, não
reconheço, no caso, a sua validade, já que flagrantemente inconstitucional, porquanto viola
vários princípios da Magna Carta de 1988, dentre eles, ressalte-se, o da independência e da
harmonia entre os Poderes (art. 2°), bem assim o da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, inc.
XXXV)" (8" Vara Federal do Distrito Federal); d) "Não há que se falar, registre-se, por
oportuno, em aplicação da Medida Provisória n.° 1.570, de 26.03.1997, que sofre de
inconstitucionalidade incontida e indisfarçável, porquanto atenta contra o direito de acesso à
Justiça e o princípio da igualdade de todos perante a lei, a teor do art. 5°, caput, e inciso
XXXV da Magna Carta" (Justiça Federal de 1° grau, de Cuiabá (MT); e) "Rejeita, este juízo,
integralmente, as determinações contidas na Medida Provisória n.° 1.570, de 26.03.1997, visto
que há flagrante inconstitucionalidade. Ressalta tal medida como casuística, esvaziada dos
seus pressupostos constitucionais do art. 62 da CF/88, quais sejam a relevância e a urgência,
tendo por objetivo exclusivo dificultar o acesso à justiça pelo cidadão contra as arbitrariedades
porventura praticadas pelo poder público. Eis aí o primeiro princípio constitucional violado
pela aludida Medida Provisória. Atrelado a este exsurge o da inafastabilidade da jurisdição,
quando "art: 5°, XXXV, da CF/88 contempla que "a lei não excluirá da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito" Este dispositivo permite o controle dos atos
governamentais quando eivados de vícios que possam comprometer o direito do cidadão"
(Justiça Federal de Juiz de Fora (MG), t) "Deixo de aplicar ao caso das disposições do art. 1°
da Medida Provisória n.O 1.570/97, não apenas por inexistir, na hipótese, perigo de
irreversibilidade do provimento, pelas razões já expostas, mas também por entender que o
citado dispositivo não se afina com o princípio constitucional que preconiza a inafastabilidade
da apreciação, pelo Judiciário, de lesão ou ameaça a direito (CF/8S, art. 5°, inc. XXXV)"
(Justiça Federal de Araçatuba (SP). III - A CONTROVÉRSIA JUDICIAL" _E A
CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA EM FACE DO ART. 5°, INCISO
XXXV, DA CONSTITUIÇÃO 25. Aponta-se afronta ás disposições constitucionais do.art. 5°,
inciso XXXV, que estabelecem o princípio da garantia da jurisdição ("a lei nijo excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). Argumenta-se que a proibição da
antecipação de tutela, nas hipóteses a que faz remissão o art. l°, da Lei n.o 9.494, de 10.09.97,
estaria tolhendo, inconstitucionalmente, o direito de o servidor público receber,
antecipadamente, a prestação da tutela jurisdicional, pelo Estado-juiz. 26. Essa ordem de
coisas é que tem acarretado inegável insegurança juridica aos Poderes Públicos. A concessão
da tutela antecipada, em razão de ter-se como inconstitucional o art. 1°, da MP 1.570 (Lei n.°
9.494), tem levado a que pessoas juridicas de direito público sejam constrangidas a incorporar,
de imediato ou em curtíssimos prazos, nas folhas de pagamento de servidores públicos,
valores contestados judicialmente, não raro, sob pena de multa diária coercitiva (que um
Magistrado Federal denominou "chicote juridico") ou de cominação de responsabilidade
criminal, por "prevaricação". Vejamos alguns casos concretos, também por amostragem: a)
"...defiro o pedido de antecipação de tutela, especificamente, para determinar ao Sr. Secretário
de Recursos Humanos do Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE (agente
público competente e responsável pelo Sistema Integrado - SIAPE), que, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da notificação deste decisum, proceda ào implanté em folha de pagamento do
autor, do valor cprrespondente ao percentual de 28,86% de sua remuneração (vencimento,
básico e demais, gratificações e vantagens), sob pena da União Federal pagar-lhe, por dia de
atraso, nesse implante, a quantia de 01 (um) salário mínimo, a título de multa coercitiva,
sujeitando-se o agente público, responsável pelo dano, à cobrança da competente ação
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regressiva (CF, art. 37, § 6°), sem prejuízo da re!!ponsabilidade criminal (prevaricação), na
espécie~(... )" (6U Vara Federal do Distrito Federal). b) "Isto posto, defiro o pedido de
antecipação de tutela, determinando à União, através do secretário de Recursos Humanos do
Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE (agente público competente e
responsável pelo Sistema Integrado -SIAPE), que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificação, implante em folha de pagamento dos autores (..) o percentual de 28,86% em seus
proventos (vencimentos básicos mais gratificações e vantagens) sob pena de pagar-lhes por
dia de atraso, desta determinação judicial, o importe de 1 (um) salário mínimo, a título de
multa coercitiva, sujeitando-se o agente público, responsável pelo dano, à competente ação
regressiva (art. 37, § 6°, da CF/88) sem prejuÍzo da responsabilidade criminal (prevaricação),
na espécie" (Justiça Federal de Juiz de Fora (MG).; c) " ...geterminando seja incorporado aos
vencimentos dos autores, mediante cálculo da diferença a ser acrescida, e observados ainda os
eventuais reflexos nas demais verbas que integram a remuneração, o percentual de 10,94%
(dez vírgula noventa e quatro por cento), reclamado na inicial, pagando-se de uma só vez as
diferenças apuradas desde o mês em que a antecipação deveria ter sido concedida" (Juiz
Federal de Araçatuba (SP) - a sublinha 'não é do original. 27. O que tem sido conseqüente
dessa recusa a!> re~onhecimento da constitucionalidade do art. 1°. da Lei n.O 9.494/97, é o
aumento incabível de de(eFÍmentos de pedidos de tutela antecipada em causas propostas, aos
milhares, por servidores públicos em desfavor de Pessoas Juridicas de Direito Público, com
determinação de imediata oneração das folhas de pagamentos, inclusive com pagamento de
atrasados, alguma vez sob pena de prisão (V. ANEXO 05) a provocar repercussões
indesejadas sobre o erário por imprevisão orçamentária, violentando, não só as disposições do

art. 1°. da Lei n." 9.494/97. como, principalmente, as do art. 100, da Constituição, que
impõem a execução do julgado por meio do precatório. 28. A mesma situ~ção de fato que se
quis evitar com a edição 'da Medida Provisória n." 1.570, foi a que levou à edição das leis
referidas no seu art. 10, por remissão. Cuidam elas da vedação de liminares e cautelares em
questionamentos judiciais acerca de vencimentos e proventos, de reclassificação ou
equiparação de servidores públicos, e de concessão de aumento ou extensão de vantagens; da
sujeição dessas medidas provisórias, uma vez deferidas, às regras que possibilitam a
suspensão de sua execução; da submissão das respectivas decisões de mérito ao duplo grau de
jurisdição obrigatório, com efeito suspensivo, e do impedimento da execução dessas medidas
antes do trânsito em julgado da sentença. 29. Ao serem afastadas essas restrições, por
atribuÍrem-se-lhes inconstitucionalidade material· enquanto, de outra parte, outras decisões as
acolhem ., é bem de ver-se a insegurança que acode às pessoas juridicas de direito público
acionadas, com os deferimentos dos pedidos de tutela antecipada em causas onde servidores
.públicos postulam aqueles beneficios. 30. Essa tormentosa questão, já no que decorrent~ do
deferimento indiscriminado de pedidos de medidas cautelares e de liminares, gravosa ao
Tesouro, foi bem explicitada na Exposição de Motivos n.O 149, de 25 de março de 1997, do
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça à proposta de edição da medida provisória n.° 1.570,
aos 27..3.97. 31. Disse Sua Excelência, naquela oportunidade: "Submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência proposta de medida provisória destinada a aprimorar os
instrumentos de defesa do patrimônio público no âmbito judicial. (... ) É lícito admitir que,
pelas peculiaridades que marcam o modelo da execução contra a Fazenda Pública, tais
medidas - sobretudo aquelas referentes ao pagamento de vantagens pecuniárias - não poderiam
jamais ser deferidas contra as Pessoas Juridicas de Direito Público. A falta de previsão
orçamentária, o risco de concessão de vantagens indevidas e :1 dificuldade de ressarcimento
dos cofres públicos em caso de pagamentos indevidos constituiriam razões suficientes para
recomendar a não aplicação do instituto contra o Poder Público. Não há dúvida, outrossim, de
que o deferimento generalizado dessas medidas antecipatórias pode causar sérios danol às
Finanças Públicas, com repercussões graves sobre todo o quadro econômico e social. Isso se
toma mais gravoso se a tutela antecipada for deferida em processos ou ações de caráter
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coletivo; dificultando não só a execução como () eventual' 'controle dos pagamentos. Não é
preciso dizer que as decisões tomadas, em sede de juízo liminar ou a~tecipatório, s~m os
procedimentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, podem ocasionar monumentais
erros judiciários, com sérias conseqüências para o patrimônio público e para o prestígio da
própria Justiça. Nos últimos tempos, vem-se generalizando a utilização da tutela antecipada
contra as pessoas jurídicas de Direito Público, verificando-se - para usar a expressão cunhada
pelo eminente Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal - uma nova onda de abuso,
desta feita com a utilização do novo instituto, exatamente porque em relação a este não
vigoram - pelo menos expressamente - as limitações existentes para o mandado de segurança e
para a ação cautelar inominada. É mister, pois, que se proceda a uma imediata revisão ou
atualização do 'modelo de contracautelas' existente, de modo a explicitar que também a
chamada 'tutela antecipada', dado âo seu caráter marcadamente cautelar, está submetida às
limitações gerais existentes para as medidas liminares ou cautelares. 32. Por ocasião do
julgamento da ADIN n.° 223 (Relator para o Acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), Sua
Excelência disse, a certa altura do seu voto (IN RTJ 132, pág. 587): "(... ) Já se anotaram os
precedentes brasileiros de vedação legal à concessão de liminar, sem resistência quanto à sua
constitucionalidade" (destacou-se). 33. Referindo-se, expressamente, às Leis n.O 2.770156;
4.348/64; 5.021166 e 7.969/89, o eminente Ministro a.crescentou, ainda: "(... ) Todas essas leis
anteriores vieram, porém, a coibir um tipo específico, um conteúdo determinado de medida
cautelar, de alcance satisfativo, que mal ou bem se reputou. e elas não estão em causa,'sehão
juridicamente, praticamente irreparáveis, quando não irreversiveis, e vieram a coibir C~ds

típicos de abuso do poder cautelar. (... ) Nessa linha é que, em princípio, sem prejuízo' de....
melhor exame, quando estiverem em causa, me parecem defensáveis os precedentes

legislativos que. uns mais. outros menos. tiveram sempre a preocupação de vedar liminares de
conteúdo preciso, aos quais se atribuiu. mal ou bem, um sentido definitivamente satisfativo,
que contraria as próprias limitações tinalísticas do processo cautelar e a sua própria natureza
essencialmente provisória". 34. O ilustre Ministro SYDNEY SANCHES, em seu voto nessa
mesma ADIN, não discrepou. Referindo-se àqueles antecedentes legislativos, também
consignou que "nenhuma dessas normas foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, seja incidentalmente, seja em ação direta de inconstitucionalidade". 35. Ora,
relativamente à tutela antecipada, o art. 1°, da MP 1.570 adotou a mesma contracautela
adotada para as liminares e para as medidas cautelares inominadas, nas mesmas situações de
fato. 36. Uma tal providência, tal como naqueloutras não o foi, não pode ser acoimada de
inconstitucional, por ofensa direta ao conteúdo do art. 5°, inciso XXXV, da Carta de 1988. 37.
Citando GALENa DE LACERDA, para quem "desde que não vedado o direito à ação
principal, nada impede coíba o legislador, por interesse público, a concessão de liminares", o
eminente Ministro MOREIRA ALVES, em seu voto no julgamento da prefalada ADIN 223,
firmou que "o proibir-se, ,em certos casos, por interesse público, a antecipação provisória da
satisfaç:... 1I0 direito material lesado ou ameaçado não exclui, evidentemente, da apreciação do
Poder Judiciário, a lesão ou ameaça ao direito, pois ela se obtém normalmente na satisfação
definitiva que é proporcionada pela ação principal, que, esta sim, nã~pode ser vedada para
privar-se o lesado ou ameaçado de socorrer-se do Poder Judiciário". 38. Entendimento
semelhante já firmara o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator da ADIN 1.576-1,
em seu voto. É conferir: "De qualquer modo, a legislação comum submete-se aos ditames
constitucionais. Proceda-se, então, ao devido cotejo: de um lado, tem-se que o artigo 10 da
medida provisória em análise não afasta do crivo do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão
a direito. Na hipótese, cuida-se, apenas, da proibição de vir a ser antecipada, em certos casos,
a prestação jurisdicional". 39. Da doutrina, importa trazer à colação o lúcido entendimento do
Prof. J.J. CALMON DE PASSOS (op. cil. pág.188 e 189): "Sempre sustentei que a garantia
constitucional disciplinada no inciso XXXV do art. 5° da Constituição Federal (a lei não



38582 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTAOOS Novembro de 1997

excluirá daapreciação.do P~der Judiciário lesão ou ameaça a direito) diz respeito, apenas, à
.tutela definitiva; aquela que se institui com a decisão transitada em julgado, sento a' execução
provisória e a antecipação da.tutela problemas de política processual, que o legislador pode
conceder ou negar, sem que cOJU isso incjda em inconstitucionalidade. Vetar liminares neste
ou naquele processo jamais pode importar incônstitucionalidáde, 'pois configura interferência
no patrimônio ou na liberdade dos indivíduos, com preterição, mesmo que em parte, das
garantias do devido processo legal, de base também constitucional. Daí sempre ter sustentado
que a liminar, na cautelar, ou antecipação liminar da 'tutela em qualquer processo, não é direito
das partes constitucÍonalmente assegurado. (...) Assim, nada impedirá, amanhã, que
disposições especiais de lei eliminem ou restrinjam a aniecipação da tutela em algum tipo de
procedimento ou quando em jogo certos interesses" (a sublinha não é do original). IV - O
PEDIDO LIMINAR 40. O poder geral de cautela do juiz é exercido sempre que houver risco
de que uma das partes sofra grave lesão, de difícil reparação, antes do julgamento da lide (arts.
798 e 799, do CPC), para garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 41. In casu.
verifica-se que a incerteza acerca da constitucionalidade do art. 1° da Lei n.o 9.494, de
10.9.97, gerada pel~ decisões que a têm afastado para conceder a tutela antecipada naquelas
matérias em que estão defesas as concessões de cautelares ou liminares, tem-se repetido em
proporções relevantes, ensejando o surgimento daquelas situações de fato de que o Poder
Público se desejou contracautelar com a edição da MP 1.570. 42. Com~ já se disse, são
conseqüências de proporções suficientes a sensibilizar o Tesouro Nacional com grave lesão de
difícil reparação. A dúvida acerca da constitucionalidade daquele dispositivo do art. 1°, da Lei
n.O 9.494/97 está levando ao recrudescimento de tal estado de coisas. Estão presentes, in casu,
a plausibilidade do' pedido e o risco da demora. 43. O fato toma-se mais grave porque está
sendo provocado pela maciça propositura de ações com vistas à percepção de vantagens, em
pecúnia, por servidores públicos. Em grande parte, por meio de ações coletivas. 44. 'É que da

tutela antecipada, nésses ou em quaisquer outros casos da espécie, sempre se origina a ordem
judicial para imediata incorporação de percentuais ou valores em folhas de pagamento e, na
maioria dos casos, para determinar o imediato pagamento das diferenças apuradas .í.:.desde a
época em que dev~daSi. sem a necessária provisão orçamentária, provocando desarranjos nas
contas públicas, ao arrepio, não só das disposições do art. l°, da Lei n.o 9.494/97, como,
principalmente, do disposto no art. 100, da Constituição, que impõe a execução do julgado via
precatório, como já dito. 45. Exsurge, pois, premente, a necessidade de que essa Colenda
Corte, ~omo medida cautelar a vigorar até o julgamento definitivo da ação, determine o
sobrestamento imediato da execução dessas decisões antecipatórias da tutela jurisdicional. 46.
NAGffi SLAIBI FILHO, em trabalho monográfico sobre a AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE (Forense, 1994, pág. 131), já afirmara: "...0 poder cautelar do
órgão judicial decorre do seu próprio poder de julgamento, pois não teria sentido que visse tal
poder esvaziádo pela impossibilidade jurídica de garantir a autoridade de suas decisões, ainda
que futuras. Na esteira da jurisprudência do Pretórío Excelso, conclui-se que a' ação
declaratória de constitucionalidade admite a concessão de cautelar no sentido de adiantar o
provimento definitivo. Tal como este, o provimento cautelar também terá efeito erga omnes,
vinculantes para os órgãos administrativos e judiciários. A se admitir a tese da impossibilidade
jurídica da concessão da cautelar, a ação declaratória de constitucionalidade praticamente vai
ser condenada à inutilidade, pois longuissimo tempo, em regra, será dispensado entre o seu
ajuizamento e a decisão definitiva, enquanto milhares de decisões serão pronunciadas, muitas
delas conflitantes entre si e com o risco de reforma ou cassação na instância judicial". 47.
Nessa mesma senda caminhou GILMAR FERREIRA MENDES (in substancioso artigo
publicado no Repertório IOB de Jurisprudência - za Quinzena de Outubro de 1997 - n.o 20/97
-Caderno 1 - Pág. 504 - "Da Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade"),
ao relembrar que "...0 Supremo Tribunal Federal admitiu a utilização de liminar no processo
de controle abstrato de normas, mesmo na ausência de norma autorizativa, por entender,
fundamentalmente, que o poder de cautela seria inerente à própria atividade jurisdicional
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(RISTF, art. 175 c/c art. 22, IX)" (Rp n.o 933 (liminar) - Relator Ministro Thompson Flores,
Itfl76:342(343). 48. Argumenta o ilustre autor com o caráter dúplice o ambivalente da ação
direta de inconstitucionalidade - que entende presente, também, na ação declaratória de
constitucionalidade -, para alcançar plausibilidade em admitir-se "...a concessão de medida
cautelar, a fim de evitar o agravamento do estado de insegurança ou de incerteza jurídica que
se pretende eliminar". Aduziu, na oportunidade, que, uma decisão liminar, na espéde, por
revestir-se, também, de eficácia erga mnnes e de efeito VInculante, asseguraria "..a plena
aplicação da lei controvertida até a pronúncia da decisão definitiva pelo Supremo Tribunal
Federal". 49. De outra parte, adianta o autor que "a providência cautelar poderia consistir,
igualmente, na suspensão dos processos ou do julgamento das ações que envolvessem a
aplicação da norma questionada até a decisão final da ação declaratória", argumentando que
essa última solução foi adotada pela Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto de lei
sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação -d~claratória

de'constitucionalidade (op. cit.). 50. Isto posto, REQUEREM a concessão de medida cautelar,
a .Vigorar até a decisão do meritum- eaus.ae, assecuratória de que fiquem suspensas, com
eficácia ex tune, as execuções de todas as decisões judiciais deferitórias de pedidos de
antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, que determinem incorporações em
folha de pagamento ou imediato pagamento de atrasados sob o fundamento de serem devidos
aumentos de vencimentos, ou reclassificações ou equiparações de servidores públicos,
vedados pelas disposições legais a que faz remissão o art. 1°, da Lei n.° 9.494, de 10 de
l?etembro de 1997. V - O PEDIDO. QUANTO AO MÉRITO 51. De conformidade, pois, com
as razões aqui expostas, REQUEREM os Autores que essa Suprema Corte haja por bem
conhecer da presente ação, julgando procedente o pedido para, no mérito, confirmando a
medida cautelar que haverá de conceder, declarar a constitucionalidade das disposições do art.
1° da Lei n.° 9.494, de 10 de setembro de 1997, em que se converteu a Medida Provisória n.°

1.570-5, de 21 de agosto de 1997, a fim de que tal decisão, nos termos do que previsto no §2°,
do art. 102, da Constituição Federal, produza eficácia erga Bmnes e efeito vinculante
relativamente a todos os órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, a modo de, na
espécie, garantir, com eficácia ex (une, a segurança jurídica, financeira e orçamentária da
Fazenda Pública. Pedem deferimento." A Mesa aprecia a matéria e resolve aprovar a sua
participação em litisconsórcio com o Senhor Presidente da República e com a Mesa do
Senado Federal na referida Ação Declaratória de Constitucionalidade, com voto contra do
Senhor 30 Secretário, Deputado Paulo Paim, petas razões expostas em parecer encomendado à
Assessoria do Partido dos Trabalhadores, que ele adota, no seguinte teor: "O ilustre Deputado
Paulo Paim consulta a assessoria jurídica da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara
dos Deputados acerca da pertinência ou não de subscrever, como Membro da Mesa da
Câmara, proposta de Ação Declaratória de Constitucionalidade encaminhada pelo Poder
Executivo, para eventual subscrição conjunta da Mesa da Câmara. Visa a referida ação a obter
do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, inciso I, alínea "a", combinado com o art,
103, § 4°, todos da CF de 1988, a de~laração de constitucionalidade do art. 1°, da Lei nO
9.494, de 10 de setembro de 1997, que veda a aplicação do instituto da "tutela antecipada"
(arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil) nas ações propostas contra a Fazenda Pública~

Apresentada a consulta e o seu objêto, passamos a respondê-la: Preliminarmente, mister se fai
lembrar que o Partido dos Trabalhadores' foi "absolutamente contrário à· introdução, na
Constituição Federal de 1988, do instituto da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Isso
porque, todas as normas e leis, ao serem editadas, o são sob a presunção de serem
constitucionais. Assim, a declaração de constitucionalidade ou não de uma lei ou ato
normativo é feito através do controle negativo, face à presunção supra referida. Ou seja, as
normas são constitucionais, até que sejam afastadas pelo Poder Judiciário; no caso,
excepcional, de serem incompatíveis com o orde~amento constitucional vigente. T"Odavia: em
razão da ocorrência de várias ações judiciais contrárias ao pagamento do COFINS terem sido
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julgadas procedentes, sob a alegação de inconstitucionalidade da Lei Cçmplementar nO ,7Q/9J"
pelas mais diversas instâncias inferiores'do Poder Ju~iciário ao longo do ano de 1992 e 1993,
o Executivo embutiu a proposta de criação da ação declaratória de constitucionalidade naquela
que viria a ser a, Emenda Constitucional n° 03, de 17 de março de 1993, que trata basicamente
de matéria tributária. Desta forma, em 1993, passando a contar com este permissivo
constitucional, o Executivo propôs ação declaratória de constitucionalidade a favor da Lei
Complementar nO 70, de 1991 (COFINS), tendo obtido julgamento favorável do STF. Por
outro lado, a decisão que reconhece a constitucionalidade da Lei ou ato normativo, em ação
declaratória de constitucionalidade, tem eficácia contra todos (e.':E.~Q11fiigs) e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Assim, na prática,
a ação declaratória de constitucionalidade pode ser tida como uma forma' avessa de
AVOCATÓRIA, instituto que, na Constituição arbitrária de 1969 permitia ao STF julgar
matéria polêmica submetida às instâncias inferiores, mas que ainda não tinham chegado
àquela Corte. Por todos estes motivos, a ação declaratória de constitucionalidade tem o efeito
prático de suprimir instâncias judiciais e impedir que os cidadãos que se sintam lesados por
determinada norma venham a obter, das instâncias judiciárias inferiores, a declaração de
inconstitucionalidade deste ato normativo, posto o STF já ter, em decisão sem contraditório
algum (sem ninguém que irá defender a inconstitucionalidade do dispositivo nesta alta Corte),
ter declarado que a norma é constitucional e que ninguém poderá mais, em qualquer instância
do judiciário, contestar esta norma. Ora, uma vez que o PT é contra este instituto, pt:{los
motivos supra referidos, bem como por ser ele um 'anacronismo jurídico, pura invenção das
casuísmos da política brasileira, é que opinamos, em preliminar, contrariamente I a
apresentação de qualquer ação declaratória de constitucionalidade que seja. No mérito, :a
proposta quer ver julgada, desde já, pelo STF a constitucionalidade do art. 1°, da Lei 9.494/97,
que veda a tutela antecipada (espécie de medida liminar),'nas ações contra a Fazenda Pública.
E a razão para tanto, que aliás não é omitida da minuta ora apreciada, é para evitar as decisões
judiciais prolatadas, Brasil afora, por Juízes federais e até por Tribunais Regionais Federai,
no sentido de entender que esta vedação é inconstitucional. por vedar o acesso do cidadão n
Poder Judiciário (art. 5°, inciso XXXV, da CF de 1988) e conceder, desde o iní~io da ação,
aumento de 28,86% aos servidores públicos civis do Executivo federal, posto já haver decisã
do STF neste sentido, em mandado de segurança impetrado por 11 (onze) servidores e J
julgado. Veja~se que o Presidente da República, para evitar estas decisões judiciais, pc
primeiro editou uma Medida Provisória (MP 1.570, de 26.03.97), ora já convertida na LL
9.494, e agora quer ver impedido o exercício do Poder Judiciário, por meio de seus juízes
Tribunais de instâncias inferiores, de não aplicar a referida norma que ele adotar,
monocraticamente, por ser ela inconstitucional. Trata-se de medida não democrática, con
endereço certo (ações propostas por servidores civis) e que no seu mérito, no entender dest.
assessoria, afronta, como os juízes vem julgando, o livre acesso ao Poder Judiciário. Face;
todo o exposto, opinamos, neste brpve parecer, pela não pertinência de subscrição da referid~

ação declaratória de constitucionalidade proposta à Mesa da Câmara dos Deputados por Sua
Excelência, o President~ d~ República. É o nos~ parecer, S.M.J." Nada mais havendo a
tratar, às 15:00 horas, o S.hnhOr Presidente t1..e1l~a encerrada ,a. presente reunião. E, p~a
constar, eu, f\.N"O1VIJ'V J. '- \;V\".AC7\... V " Secretano-Geral da Mesa, lavreI ~
presente ata jque, aPr assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.- '..

//

, ~~
-: MI mi-tEMER

residente
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COMISSÕES'

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO'DE VIAçAo E TRANSPORTES

O Deputado João Henrique, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n.' 25197

Em 25-11-97

Ao Deputado CARLOS NELSON
Projeto de Lei Complementar n.2 206/97 - do

Sr. Pedro Valadares - que "estabelece normas so
bre destinação de recursos provenientes de multas
relativas às infrações da legislação de trânsito".

Ao Deputado FRANCISCO SILVA
Projeto de Lei n.1I 3.815/97 - do Poder Executi

vo (Mens. n.ll 1.326/97) - que "autoriza o Ministério
dos Transportes, por intermédio da Companhia Bra
sileira de Trens Urbanos - CBTU, a repassar à Com
panhia Cearense de Transportes Metropolitanos 
METROFOR, recursos para pagamento de pessoal".

Ao Deputado JOÃO COSER
Projeto de Lei n.1I 3.814/97 - do Poder Executi

vo (Mens. n.1I 1.325/97) -, que "autoriza o Ministério
dos Transportes, por intermédio da Companhia Bra
sileira de Trens Urbanos - CBTU, a repassar à Com
panhia de Trens Metropolitanos de Pemambuco -

COPERTRENS, recursos para o pagamento de pes
soalu•

Ao Deputado LEONIDAS CRISTINO
Projeto de Lei n.1I 3.801'197 - do Sr. Tuga Ange

rami - qu'e "acrescenta parágrafo ao art. 86 da Lei
n.1I 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".

Sala da Comissão, 25 de novembro de 1997.
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISsAo DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

O Deputado Simão Sessim, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição n.1I 6197

Em 25-11197

Ao Deputado NEDSON MICHELETI
1 - Projeto de. Lei n.1I 1.944/96 - do Sr. Gervá

sio Oliveira - que "fixa normas de descentralização
administrativa e participação da população na aplica
ção dos recursos destinados à habitação 'popular
para a Caixa Eco~ômica Federal".

Brasília, 25 de novembro de 1997. - Ronaldo
de Oliveira Noronha, Secretário.
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Aécio de Borba
ArI Magalhães

Augusto Nardes
ChIco da PrInce8a (PTB)

JoAoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

PP8

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Adão Pretto (PR)
Ak:Ides Modesto (PT)
Carlos cardinal (PDT)
êio Bacci (PDT)
Geraldo Pastaria (PT)
Luiz Durão (PDT)
luiz Mainardi (PT)
WaIdomIro Fioravante (PT)

DIcIu Sptratlco
HugoBlthI
NeIIon Mlul'll'
AobII1o BalI1tf1
RorneI An\zlo
Wagner do Nalclmento
~vagas.



PTB PPB

FranCisco Rodrigues PhUemon Rodrigues Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres

PSB
AryKara JoséJanene
Cunha Bueno Lamartine Pose/Ia

Gefvásio Oliveira Ricardo Heráclito João Iensen NaIson Meurer

Secretário: Tereio Mendonça Vila Laprovita Vieira Paulo Lustosa

Local: Plenário - 8aIa 19, quartas-feiras - 9 horas Roberto campos 'Roberto Balestra

TeIel'ones: 318-69981699916970
Vadão Gomes ' RomeI AnfZio

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
1 vaga VaIdenor Guedes

COMUNICAÇÃO E INfORMÁTICA PTB

Presidente: Maluly Netto (PFL) Luiz Alberto (PT) José Borba

111 VICe-Presidente: Casar Bandeira (PFL) Murilo Domingos PhUemon Rodrigues

21! VICe-Presidente: Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

311 VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPB) PSB
TItu..... Suplentes Domingos Leonell JoséPinotti

PFL PL

PSOB

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Carlos ApoIinárlo Henrique Eduardo Alves
Hélio Rosas José Priante
lvandro Cunha Uma Moacir Mlcheletto
Marcelo Barbieri Ricardo Rique
Pedro lrujo Saraiva Felipe
Roberto Valadão, 4 vagas
Wagner Rossi
Pinheiro Landim

C91so Russomano

Darcfsio Perondi
lvandro Cunha Uma

João Thomé Mestrlnho
José A1demir
José Chaves

M.nho Chedid
.;~edro Novais

RObertO VaIadão
Simara E1lery

Zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Uns

cartos Alberto campista
Ciro Nogueira

Claudio cajado
Corauci Sobrinho

JairoAzi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

PSOB

A1zira Ewerton

Bloco (PMDBIPSDJPSL)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida casar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz C1erot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jairo cameiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
RoIand Lavigne
VUmarRocha

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria lvone do Espfríto Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
111 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
21! VICe-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
311 VICe-Presidente: Marcelo Déda (PT)

titulares Suplentes

PFL

Antonio dos Santos
AraceIy de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Uma
Raimundo Santos

Roberto Pessoa .
Sergio Barcelos

Viknar Rocha

Alberto GoIdman
C8rIos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
0ctavI0 Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimba/di

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Coraucl Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira'
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
VIC Pires FrarICO
1 vaga

Antonio cartos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano castro
Marcia Marinho

Nareio Rodrigues
Odilio BalbiÍlotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

Bloco (PTJPDTJPCdoB)

Decio Knop (PDn Esther Grossi (PT)
Eurfpedes Miranda (pDn Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDn
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)

, Tilden Santiago (PT) Jandira FeghaI (PCdoB)
lJdlloi, Bandeira (PMDB) Jaques Wagnér (PT)
Walter Pinheiro (PT) Milton Mendes (PT)
Wigberto Tartuce (PPB) Paulo Delgado (PT)



. Bloco (PTI PDTI PCdoB)

CorioIando saJes (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genofno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Star1ing (PT)
sergio Miranda (PCdoB) severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

Pi'B

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de A1meld8.
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-10h-
.Telefones: 318·6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
111 VIC9-Presidente: Cunha Lima (PPB)
2lI Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

. 3l! VIC9-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Thu~~ Su~.nus

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

PSB

Raquel Capiberibe Gerváslo Oliveira

Secretáriç: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4l.feira. 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESE~VOLV~MENTO
URBANO E INTERIOR ..

Presidente: Simão 8essi(Tl (PSDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
3l! VICe-Presidente: Neif J$l.ir (PP~) .

TItulares SUplentes

PFL

Inácio Arruda
Marcos Lima
relé Bezerra

1 vaga

Carios Nelson
Oscar GoIdoni

3 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
serafim Venzon

DuiUo Pisaneschi

Antonio BaJhmann
Itamar Serpa

Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

AIcione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PSDB

Bloco (PMDB/PSDlPSL)

Ana Catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara Blery
Wilson Cignachi

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Maria Valadão

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Gilney Viana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

AdeIson Ribeiro
Celso Russomanno
Rávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

Cunha Uma
Jaques Wagner
Lufs Barbosa
Ricardo Izar

Chicão Brigigo
Fernando Gabeira
Regina Uno
fvaga·

Freire Júnior

AroIdo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

VIC Pires Franco

Fnmco Montoro
José Caitos Lacerda

Max Rosenmann
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Vicente Arruda
1 vaga

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

1 vaga

Adylson Motta
AryKara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair BoIsonaro
luIs Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuee

PTB

PSB

Albérico Filho

Nilson Gibson

José CaHos Aleluia
Laura Carneiro
NeIva Moreira
SameyFllho
Vanessa Felippe

Rodrigues Pàlma
VlC9Ilte Cascione

A<I1emar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco VIlma

Cândido Mendes
Edson Silva
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
ZuIalê Cobra



W,l)ISOÍ1 Gasparinl MárIo Negromonte

BlocO (PTI PDTI PCdoB)

PV
EmOio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-felras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wiison (PT)
111 VICEl-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
2ll Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
3ll Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT}

TltularM Suplentes

. PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Bloco (PMDEWSDIPSL)

Fernando Zuppo
Julio Redeckar

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota.
José Chaves

Nelson Harter

Vicente cascione

A1z1ra Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João MelIão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avellno

Cunha Uma
FetterJúníor

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

PSDB

Bloco (PMDEWSDIPSL)

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Francisco Horta
Uma Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Antonio Balhmann
C8ndinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João FassareIla
Marcia Cibllis VI8I18

Luiz Eduardo Greenhalgh

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghínetti
Jurandyr Paixão
Lamartine PoseIIa

PSB

Gilvan Freire Humberto Costa (PT)

. Secretário: Márcio Malques de Araújo
Local: Sala 185-AAnexo 11
Telefones: 318-8285 .
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDOSTRIA
E COMéRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 VICEl-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2ll VICEl-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3ll VICe-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

AIceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

1 vaga

Freire Jl1nior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
RitaC8mata

1 vaga

Airton Dipp
ChIco Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura camelro
Magno Bacelar

Osmir Uma
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

WeIson Gasparini
2 vagas

PPB

PTB

PSDB

carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Albérico Cordeiro

Dalila Figueiredo
AavioAms
JoséAnlbal
Sebastião Madeira
1 vaga

JoãoMende8
NelfJabur
Ricardo Barros
Silvemanl sarms

Femando ZUppo
José Machado
Nedson MicheIeti
Valdeci OlIveIra

De Velasco
• GecIdeI Vieira uma

Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto VaIadão

Agnelo QueIroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Femando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Herácllo Pedro Valadares

Eraldo Trindade
José Unhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

GilneyVI8na
Herculano Anghinetti

2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Uderanças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones; 318-7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
'EDESPORTO

Presidente: Severlano Alves (PDT)
11 VIce-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2ll VIce-Presidente: Esther Grossi (PT)
ao VICe-Presidente: Maurício Requião (PMOB)

TItuI8res Suplentes

PFL AntOnio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério SIlva
saulo Queiroz

Alvaro Gaudêcnio Neto
. Benito Gama

Expedito JúniQr
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira .

Magno Bacelar
VaIdomiro Meger

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

AdeIson SaIvador
EdinhoBez
Gennano Rigotto
Gonzaga Mata
Hermes Par,çianel1o
Luis Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Ademir Cooha
Batinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo lima

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
Jurandir Paixão

1 vaga

easnioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão 5essim
1 vaga

PTB

PSDB

Ari Magalhães
Delfim Netto
FetterJunior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Bloco (PTIPDTJ1JCdoB)

Fernando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane AlbUquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCcloB)

PPB

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres

. Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Augusto Farias
DoIores Nunes
José Unhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Aldo Arantes
Humberto Costa (PT)

Undberg Farias (PSTU)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

Ana Catarina (PFL)
Djalma de Almeida Casar

Edinho Araújo
José Luiz Clerot

Lidia Quinan
Rita Camata

PPS

PSDB

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroVves

Bloco (PTI POTI PedoB)

Esther Grossl (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
WoIney Queiroz (PDT)

João Thome Mestrinho
Maria Elvira
Maurício Requião
Severiano Alves (PDT)
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Ademir Lucas
Alexandre Santos
F1avioAms
João Faustino
Marisa Serrano

Aécio de BorIDa (PPB)

PTB

Paulo COrdeiro
Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB

Álvaro VaRe (PL) Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria OHveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-69OO1690517011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos'Hauly (PSDB)
11 VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Tltulns Suplentes

PFL

PL

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglla (PT)
111 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2!l Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 Vice~Presidente: José Carlos Vieira (PFL)Augusto VIVeiroS A1dir Cabral

JoãoCOlaço

PSB

Fernando Lyra



Tltul.....

PFL

Suplentes 3 vagas Simara Ellery
2 vagas

Affonso C8margo
Nvaro Gaudênclo
José Carlos Vieira
Mlton Temer (Pl)
Paudemey AveIlno

Bloco {PMDBlPSDIPSL}

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Uma (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

PSDB

Adauto Pereira
Jaime Martins

Uma Netto
Man::os VlOfcius

Ursicino Queiroz

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

SiIas Brasileiro
SilvtoPessoa

1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Upnik (PL)

Bloco {PTI PDTI PCdaB}

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Mauricio (PDT)
Luciano Zica (PT)

José de Abreu
Luiz Piauhylino
. OCtavio Elísio

Paulo Feijó
Vrttorio Mediolí

Bloco {PTJPDTJPCdoB}

Akjo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) NiImárIo Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda p. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Teiefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Romrnel Feljó

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PTB

Alexandre santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
• Jair Soares

Fausto Martello
flavio Derzi
Frarosco Silva
saratiel Carvalho

José Borba

PPB

PTB

Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGomes
1 vaga

NeisOll.Marquezelli

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, sara 961 - quarta-feira -10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: flavio Derzi (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2!l Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3!l VICe-Presidente: Airton Oipp (PDT)

Tltul... Suplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga Presidente:
111 VICe-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2!l Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
3!l Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

titulares Suplentes

PFL

Aldir Cabral Abelardo Luppion
Antônio Ueno Euler Ribeiro
Arace/y de Paula Francisco Horta
Aroldo Cedraz João Carlos Bacelar
Átila Uns Luciano Pizzatto
Benito Gama Luiz Moreira
Ciro Nogueira Rogério Silva
Leur Lomanto Sarney Filho
Werner Wanderer Talvane Albuquerque

Bloco (PMOBIPSDlPSL)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Antonio Jorge (PPB)
. Elíseu Resende
José Carlos Col,rtiOho
José Santana de vasconcéIos
RaImundo santos

Marcos Lima
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
JulíoCesar

MuriIo PInheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
3 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



Femando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Presidente: Vicente Arruda (PSQB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angemmi (PSDB)
22 VICS-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 VICe-Presidente: A1cione At!'Jayde (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Haroldo Lima Carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoanaDarc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José Genonio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus Schmidt
Renan Kurtz Sérgio Cameiro
sandra Starling Tilden Santiago

PPB

Adylson Motta Enivaldo Ribeiro
A1easte Almeida Jofran Frejat
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu Mudalen
João Pizzolatti José Rezende
José Teles Salatiel Carvalho
Mário Cavallazzi Sérgio Naya
Ushitaro Karnia 1 vaga

Pl'B

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão José Coimbra

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

PL

PSDB

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
-PedroYves

1 vaga

Vicente André Gomes

Roland Lavigne
2 vagas

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Femando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Duilio Pisaneschi'
Etevalda Grassi de Menezes

Armando Costa
Chicão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PTB

PSB

PPB

PSDB

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

José Pinotti

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osrnanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira FeghaJi
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

2 vagas

PL

Luiz Buaiz José Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, saIa 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
. E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
12 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
22 Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
~ Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

-Armando Abilio
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione BarbaJho
José A1demir
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva 'Felipe
TetéBez

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Femando
Nelson 0Í0Ch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno '
Claudio Chaves-
Euler Ribeiro
Jonival Lucas .
Marcos Vinicius de Campos
Ursicino Queiroz

A~Bezerra

Athur Virgílio
BiasMumd
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz NonO

Bloco (PTI PDTJPCdoB)



PFL

Armando Abnio
De Velasco (PRONA)

Pinheiro Landim
Valdir CoIatto

2 vagas

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

AIOOrto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

Suplentes

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Uma
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Noel de Oiveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro UabeI
Z8lre~

1 vaga

Ar1Indo Vargas (PTB)
J9ão Melão Neto
Mendonça Filho
Miltel Mendes (PT) .

c~,=~.:~,.. ~9. ..

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Bloco (PT, PDT, PedeB)

AgneIo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico VIgilante (PT) Gilney Viana
Jair Menegue!1i (PT) Renan Kurtz (PDT)
José'PilJ,l8l1tel (PT) WaIdomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Undberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Ansntes
Luciano Castro
Wilson~

1 vaga

BenedIto DomIngos
EpIdo l"tindpde
Miguel Rossetto (191")
VaIdenor Guedes

PSDB

Alberto GoIdman
Amaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

L.eônidas Crtstino
Marcus VlCEll1te
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vlttorio MedioU

PSDB

Amon Bezerra
Basílio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

1 vaga

PTB
PPB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local J!lenálio sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras-10homs
'telefone: 318-6987/69901700417007

COMISsAo DE VIAçAo ETRANSPO~TES
PreS4deii8 JoãÕ Henrique (PMDB)
12 VICe-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2IJ VICe-Presidente João Maia (PFL)
3l! VICe-Presidente LeOnidas Cristino (PSDB)

TItu..... Suplentes

PFL

secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
LOC1lI: P1enáriQ sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Osvaldo BioIchl

~vaga

Barbo@fl Neto (PMDB)
Célia~es •
JairoAzi
Joio Tota (PPB)

PSB

Sérgio Arouca,(PPS)

Fernando Lyra

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Colores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Ró3is
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

José Egydio

PTB

PSB

PL

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

Femando GonçaJves
Leopoldo. Bessone

Vicente André Gomes

Welinton Fagundes



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROV;SÓRIA)

Proposição: PECa2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)

TItulares Suplentes

Blo«:o (PFLlPTB)

. Presidente: Sandro MabeI (PMOB)
12 VICe-Presidente:
2l! VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares

Átila Uns
Jairo carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa

2 vagas

PMDB

Albérico Filho
Hennes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Annando Costa
Moreira Franco Alexandre Santos
Zaire Rezende Nelson Otoch

PSOB

PT

Ceci Cunha
Eljfuardo Coelho

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSOB

Flávio Derzi
Jarbas Uma

1 vaga

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

POT

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho da Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·687417067

COMISS,ÃO ESPECIAL

DESTINADA A'IPROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E '

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
Ell.4 CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-11195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe MElfIdes (PPB)

Titulares Suplentes

PFIJPTB

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

Eujácio Simões

PT

POT

Bloco (PLlPSOJPSC)

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Marcelo Oéda
Sandra Starling

EnioBacci

Expedito Júnior

Pedro Canedo

Carlos Melles

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões

Aroldo Cedraz



Hilário CoImbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito G<Jirnarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PUDB

carlos Apolinário
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

carlos Airton
EmflioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

Lufs Roberto Ponte
Moreim Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Yeda Cruslus

PSDB

Antônio Brasil
Gonzaga Mata

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferrefm
Arthur Virgflio
João Faustino
Octávio Elísio

Roberto Santos
ZulaiêCobm

Bloco (PSBlPUN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Dmuslo Coutinho
LocaI: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 2O-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20-A/95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1ll VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2!l VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 VICe-Presidente: Ismel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-ReIaklr: Bonifácio de Andmda (PPB)

Tltuleres Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)

Eduardo Jorge Esther Grossi
Haroldo Uma José Genofno
João Fassarella Luiz Gushiken
Pedro Wilson Paulo Delgado
1 vaga 1 vaga

PPB

Adylson Motta 5 vagas
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco VI8f18

PTB

Israel Pinhero Arlino Vargas

PSB

A1mino Affonso Femando Gabeim (PV)

PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposiçio: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1ll VICe-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2ll Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3ll Vice-Presidente: Paulo Feljó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Cunha Uma (PPB)
Roberto Bmnt

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

Comuci Sobrinho
Laum C8meiro
PaesLarxim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Carlos Nelson

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

PDT

I:nio Bacei

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Amújo



Bloco (PFUPTB)

2 vagas

F1ávioAms
Paulo Mourão

1 vrga

Coriolano Sales

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
.Osvaldo Reis

1 vaga

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Matheus Schmidt

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Alceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Duilio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOY.' REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposlçio: PEe-t3I95 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
José Santana de Vasconcellos

Paulo Gouvea
Paulo Lima

Rodrigues Palma
Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

PSDB
AntÓrlio Carlos Pannunzio Amaldo Madeira
L9Õnidas Cristino José Chaves (PMDB)
Mário Negromonte Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Alcides Modesto
João Coser João Paulo

PDT
Serafim Venzon Vicente André Gomes

PSB

João Fassarella
João Paulo

GilneyVl8na
Ivan Valente

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PSB'

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

.Bloco (PMDBlPSDlPSUPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O

. NR 40, DE 1995, QUE HALTERA 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 SEaVlçOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposlçio: PEC-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMOB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Fernando Ferro
Sandra Starling

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Cameiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

João A1ri"iêida. .
RobertoVaJadão
Teté bezerra

Matheus Schmidt

Eujáclo Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

1 vaga



3 vagas

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Júlio César
Maria VaIadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

'D'aicfsio Perondi
U(isOn Bandeira
.."'. 1vaga

Celso Russomanno
1 vaga

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Matheus Schmidt

Luiz Dantas (PSD)
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

João Fassarella
Sandra Starling

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente AmJda

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA· À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)'

Proposição: PEC-S7J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 VIOO-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2l! VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: BenedIto de Lira (PFL)

Tltul..... SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1cioneAthayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2vagàS

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PSDB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negrornonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PMDB

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Eulér Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro MabeI
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTr{UlçÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEc-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! Vice-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Fausto Marte/lo (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT

Marta Suplicy
Milton Mendes Eujácio Simões

1 vaga Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

PDT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (Pl/PSD/PSC)

Autor: UM'Ctlo T.lxelraProposição: PEC-81J95

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo Nt
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRI
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTrVEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIAo, E

DÁ OUTRAS PROVIDêNOIAS"

José EgydioDe Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



TItu...

Bloco (PFlIPTB)

Pr~dente:José~ Coutinho (PFL)
1il V.ce.Presidente: .
2R.Vice'-Pi'8sidente: Mario Negromonte (PSDB)

.3l'VIC8-~: .
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

PMDB

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 TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-s4/91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
1li VICe-Presidente:
2R Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3l' Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmlr4ma

Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PUDB

Alberto Silva
Anibal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci SobrInho
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Bloco (PSBJPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PfJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAq AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERALH (NUMERO DE VEREADORES)

Prc:aposlção: PEc-89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Basílio Villani
Salatiel Carvalho
3 vagas

AntOnio Feijão
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurfcio
1 vaga

Francisco Horta

Pedro Valadares

Haroldo Uma .

PPB

João Pizzotatti
Roberto Campos

3 vagas

PSDB

CW1ha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro Gomes

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

AntOnio Feijão
ArthiJr Virgílio

Paulo Rocha
1 vaga

Wolney Queiroz

PPB

PSDB

PT

PDT

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga



Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO.
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposlçio: PEc-D6192 Autor: Hélio Bicudo
e outros

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Paes Landim
Philemon Rodrigues

PMDB

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

secretária: Marlene Nassif •
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

PESTlNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposlçio: PEC-12S195 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
211 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB) .

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PPB
Augusto Farias A1zira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abl-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
Prisco Viana

PSOB
Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente AITI.Idá ~UloFeij6
Zulaiê Cobra Wison Braga

PT
José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Dada Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT
~nioBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco {PLlPSDlPSC}
De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

VICente Cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz C1erot
Roberto Valatlão
Wagner Rossi"

SUplentes

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

AntOnio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2lI Vice-Presidente:
3lI VICG-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

TItu... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci SobrInho
Jairo Carneiro
Paes Landim

Bloco (PFLJPTB)

Adelson Salvador Nan Souza
Bosco França (PMN) Roberto Paulino
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães
Francisco Silva Felipe Mendes
Lamartine PoseIIa 1 vaga

PSOB

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Zulaiê Cobra otávio Rocha
1 vaga Salomão Cruz

PT

Luiz Mainardi Milton Mendes .
1va~ 1 vaga

POT

1 vaga Luiz Durão

PSB.
Alexandre cardoso 1 vaga

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Presidente: AdeIson 5aIvador (PMDB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2lI VICG-Presidente: Cunha Wma (PPB)
3lIV1Ce-Pre8k1ehte: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItu.....



Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC) PSDB

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Uma

1 vaga

Robérlo Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Elton RohneltCeci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

PSDB

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Bloco (PLlPSOIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1,2 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC·155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-PresidE!nte: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PP~)

Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTS)

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Gonzaga Patriota

PSB

POT

.pMDB

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Secretária: Ana Clara Serejo
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 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJITUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposlçio: PEe-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)

. 2l! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PS[)B)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Á1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro



RObério Araújo (PPB)
VlCElflte Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

PT

João Leão
Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSOB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
111 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PUP501PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 169, DE 1993, QUE NALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS Fi-

LANTRÓPICAS E CONVENIADASN

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 169-A, DE 1995, QUE NDISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

ProposIção: PEc-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
111 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3!1 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzjo (PSDB)
Relator:

1 vaga

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

POT

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBlPMN)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PLJPSOIPSC)

Luiz Buaiz

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Autores: Eduardo Jorge
• Waldir Pires

POT

Proposição: PEc-169193

Cidinha Campo:;
SiMoAbreu

Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMOBIPSOIPSLJPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid RobertQ Paulino

José Teles
2 vagas

Anfbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Claudio Chaves
. DuRio Pisaneschi

Fátima PeIaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
MaI""y Netto

PMOB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

carlos Magno
Jairo Azi
Laura Carneiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe



, Antônio Carlos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PSDB

PT

PDT

Arthur Virgilio
celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden santiago

Pedro Henry
Rairnundo Gomes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PT

PDT

Marcdni Perillo
RommeI Feljó

Ivan Valefflt)
Miguelt:\ossetto

Waldomiro Fioravante

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
L~: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Salli 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE ·EMENDA À,

CONSTITUiÇÃO N2 173 DI: 1995, QUE
MODifiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEc-173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Ràlator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Nilson Gibson

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Detti

Vac:Uio .Gomes
1$

-, AOtOnio 8raSlI
EdinhOBaf
Hélio Rosas

JOSé Chaves
.Lídia Quinan

Rubens CoSâc

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Balinha Rosado
FranciscO Horta

Jaime Fernandes
. Júlio César

Luiz Braga
Osório Adriano
Osvaldo É3ioIchi

PPB

PMDB

Bloco (PFI.IP'fB)

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSDJPSC)

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Antônio do Valle
Carlos Nelson
José Luiz C1erot
José Priante
I.uís Roberto Ponte
PaL~o Lustosa

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

PCdoB

Agnelo Queiroz A1do1i\rantes

SeCretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li,~ 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL'

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À.CONSTITUIÇÃO NSl 175,

DE 1995, QUE "ALTEffA O CAPITULO Db
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACM)NAL"

Proposlçio: PEc-175195 Autor: Poder I!xecutlvo

Presidente: Jurandyr Paixíib (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares SupleAtíli

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

sandro MabeI

Matheus Schmidt

Alexandre Santos
João Leão

Jaime Fernandes
João carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário cavallazzi

Odelmo Leão
Pedro Correa

Prisco Viana

PPB

PSDB

PMDB

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Antônio carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Bloei) (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João M'.IIlão Neto
José carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

José Maurício



Bloco (PUPSDJPSC)

Pedro canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Alexandre Caranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Cláudio Chaves

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO·DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PRQFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA 'À

CONSTITUiÇÃO Ni 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposlçio: PEC 231-A/95 Autor: In6clo Arruda

Presidente: Armando Abflio Arruda
12 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMOB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSOB)
3!l Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Sérgio Miranda

Suplentes

, Jair Solsonaro. Arnaldo Faria de Sá

Alberto GoIdman 1 vaga Renato Johnsson

Fernando Torres PSOB
Silvio Torres

Tuga Angerami Feu RosaVeda Crusius
1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossetto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bernardo POT

Eurlpedes Miranda Silvio Abreu

Fernando Lopes
Bloco (PUPSDJPSC)

Fernando Zuppo Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni1~A,DE1994,QUEHACRESCENTA

PARÁGRAFOS 6i E 72 AO ARTIGO Si DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MIUTARES"

Proposição: PEC~188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
2!l Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSOB)
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Haroldo Uma

PT

PSOB

POT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos santos
1 vaga

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Cartos Hauly
Roberto Brant

, Airton Dipp
.Matheus Schrnidt

Bloco (PFUPTB) Bloco (PMOB, PSO, PSL)
OsmlrUma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara
,Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMOB

Rita Camata
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale

Armando Abflio
LuIs Roberto Ponte
Pedro Irujo
Sandro MabeI
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho

PSOB

Nelson Harter
Noel de Oliveira

Valdir CoIatto
3 vagas

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa



Secretária: Maria do Ampáro Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. EspecIais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DaS MILITARES)

PrQPoslçio: PEC-338196 Autor: Poder executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vaidenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PflJPTB)

PPB

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

BloIl:\) (PT, PDT, PCdoB)

'Femando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Darci Coelho
2 vagas

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Chico da Princesa

Elton Rohnelt
Francisco .Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

PTB

AntOnio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Abelardo Lupion
Maria Valadâo
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Vicente Cascione

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jart>asuma

Fernando Zuppo
JoanaDarc
Luciano Zica

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
'.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA ACONSTITt,JlÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE. "ACRESCENTA ALfNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson.Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Urna (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Lucl8f'!o Castro Jovair Arantes
Tuga Angerami ·Moisés Bennesby

.Wilsón Braga Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

Ari Magalhães 5 vagas
Emnio Assrnar
JoãoTota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

PL

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Dejahdir Dalpasquale Djalma de Almeida César
Djalma de Almeida César Sílvio Pessoa
Rubens Cosac Sirnara Ellery

PSDB

Bton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

AntOnio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha .

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Elias Murad
LeOnidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda



Chicô Vigllênte
Luiz Eduardo GreenhaJgh
MaroeIo Déda

PT

PDT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Roberto saótõe

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

PT

We1son Gasparlni

Es1her Grossi
Miguel Rossetto
Walter PInheiro

Silvio Abreu Matheus SChmidt PDT

Bloco (pMDBIPSDIPSL)

DjaIma de Almeida César Darcíslo Perondi
JOSé Luiz Clerot Edinho Araújo
Lf<ia Quinan Marquinho Chedid
MarIa Elvira Ronaldo Perlm
Maurfclo Requião Sandro MabeI
NaIr Xavier Lobo 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

PCdoB

Haroldo Uma Aldo Rebelo

secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705&7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PEC N237G-A,
DE 1996, QUE IOMODIFlCA O ARTIGO 207

DA cONSmulçAo FEDERALlO

(AUTONOf.l!IA DAS UNIVERSIDADES)
Propostçio:PE~ Autor: Poder Executivo

Presidente: . i
1ll Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2lI VIce-Presidente: José Unhares (PPB)
311 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relaa: Paulo Bornhausen (PFL)

TItu..... SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Sérgio carneiro

1 vaga

Expedito Júnior
Luciano PizZatto

Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

&sOlo Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PSB

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

AbIardo Lupion
cartas Mailes
José Rocha
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDBlPSDlPSLJPSC)

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Gervasio Oliveira

Severlano Alves

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 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)

ProposIçio: PEc-407196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICS-Presidente: José Rocha (PFL)
311 VICS-Presldente: Flávio Derzi (PPB)
311 VICS-Presidente: Zulaiê Cobm (PSDB)
Relator: José Luiz C1erot (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Nilson Gibson

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José cartas Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

PSB

Betinho Rosado
CIoodio Cajado
Osvaldo BioIchi
PaesLandirn
Paulo Bornhausen
Paulo Urna
1 vaga

Gonzaga Patriota

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto campos
VaIdomiro Meger (PFL)

FeuRosa
MarconI Parillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio

PSDB

Luiz Buaiz
5 vagas

Alexandre Santos
AávioAms

Osmânlo Pereira
Vicente Arruda

Luciano castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

Femàndo Ribas Carli

PT

PDT

Danilo de castro
José Thomaz NonO

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Silvio Abreu



PSB

João CoIaço Gervasio Oliveira

secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. EspecIais'- Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

.COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 449, DE 1997, QUE -ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO DE ESTABIUZAÇÃO FISCAL)
Proposlçio: PEC0449f97 Autor: Poder executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFl)
l' VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2lI VIC&-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
3ll VIC&-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

TItu.... Suplentes

PFL

Bloco (PT, POT, PCdoB)

PL
Eujácio Simões Luiz Buaiz

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Aneico li. Sala 169-8
Telefones: 318-687417067
Fax:.318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (SF-SSÕES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

N2 513, DE 1997, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAFO &2 AO ART. 55-.

(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇAO)

Proposlçio: PEC n1 513197 " Autor: M.-ceIo D6da

Presidente: Jairo Azj (PFL)
l' Vice-Presidente: Raul Belém (PFl)
2lI Vice-Presidente:
31 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (p'r)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares SuplentM

PFL

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

NanSouza

Gonzaga Patriota

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Chico da Princesa

PTB

PSB

PSDB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

CIeonancio Fonseca
De Velasco (PRONA)
OejandirOalpasquale

José Luiz Clarat
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz Máximo'
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

AntOnio dos santos
AntOnio Jorge
cartos Alberto Campista
DoIores Nunes
Jairo Azj

Raul Belém

Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Uma
Roberto VaJadão
Rubens Cosao

Alexandre cardoso

JOsé Borba

PPB

PSOB
Anivaldo Vale

Amon Bezerra
ceci Cunha

Firmo de castro
Raimundo Gomes de Matos

Silvio Torres

Alceste Almeida
Cartos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PTI POTI PCdoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basilio Villani
Luiz PiauhyHno
Roberto Brant
Veda Crusíus

Anlbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
MariaEMra
Roberto Valadão
Sandro MabeI

.Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Plzzatto
Rogério Silva

.saulo Queiroz

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Gerson·Peres
Lamartine PoseUa

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

RQoorto Balestra

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Silvio Abreu
1 vaga

~nioBaccl
José Genoíno
Milton Temer



PPB Bloco (PLlPSOJPSC)

PL

Eujácio Sinies Welinton Fagundes

Secretárlo:SlMo Sousa da Silva
Local: Serv.Com. Especiais, Anexo 1\ Sala 165-B
Telefone: 38-70611318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DES1INAOA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚII.ICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECUIISOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POIrAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

110 SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente:José Rocha (PFL)
12 Vice-Preiitente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Praifente: João Leão (PSDB)
32 Vice-PfaüHlte:
Relator: NiiIls Ribeiro (PSDB)

TItuIR3 SuplentlWô

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PSB.'PMN)

1 vaga Bosco França

o Secretária: Ana Clara Serejo
l...oC!t Serv. Qm. Esp. - lV'efJ li, 8eIa 100-8
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
1!l VICe-Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3!l VICe-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSDB»

Tltul..... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

AryKara
BeneditoDllingos
Benedito°Glimarães
José ReZ8lllle
Ricardo Baal

VICente ee.ble

Gilvan FreiIt

PTB

PSB

Jarbas Lima
4 vagas

Rodrigues Palma

Pedro Valadares

Eujácio Simões

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro MabeI

Célia Mendes (PFL)
FrarlCisco Silva
José Rezende

PMDB

PPB

Elton Rohnelt

Álvaro GaudêrlCio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Jairo Azi
José RocIa
Júlio César
Roberto Pl!809.

PMDB

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado Domingos Leonelli

Luiz Braga José Aníbal

PSDB

Antônio Balhmann
Roberto Brant

OscarGmaD
PauloLustla
Sirnara EIaiJ

Enivaldo~

Felipe MeraIIs
Sérgio NaJII

PPB

PSDB

Pinheiro Landim
2 vaga

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Miro Teixeira

PT

PDT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

João Leão
Nicias Rilieio

Ceci Cunha
Mário Negromonte

1 vaga

Bloco (PUPSDJPSC)

Pedro Canedo

Ivan VaJenIt
1 vaga

PT

A1étdes Modesto
José Pimentel Gonzaga Patriota

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga

Luiz Durão

PDT Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B

1 vaga Telefones: 318-7555n063



Bloco PMOBIPSOIPSL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA·A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3l! VICe-Presidente: leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFl)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Nl! 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Titulares Suplentes

Autora: Marta Supllcy

Bloco (PFlIPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZUa Bezerra
2 vagas

Proposição: PL 1.151195

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)

Suplentes

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Bloco PFlIPTB

Titulares

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Phi/emon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
JoséPinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães
Fausto Martallo
Fatter Junior .
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

PSOB

leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Celso Russomanno
Salvador Zirnba/di
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genoíno
Marta Suplicy

PT

Carlos Santana
João Coser
TeIma de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Carneiro

POT

Vicente André Gomes

POT PSB

Miro Teixeira José Maurício Femando Lyra Raquel Capiberibe

PSSB

Gervasio Oliveira Pedro Valadares

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417066n067



COMISSÃO ESPECIAL

DESTiNADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N2 6.354176, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI NR 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI NR 2.437196 E PROJETO DE LEI NR 3.633/97

Pr~çio: PL nI 1.159/95 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
311 VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11. Sala 165·B
Telefone: 318·68741318·7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nll 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNIC(PIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚéLlCAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
111 Vice~Presidente: Robeito Pessoa (PFL)
211 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
311 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Titulares SUplAntes

PFL

PJvaro Ribeiro

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Uma
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL

PSB

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

PPB

PSDB
Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristina
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Ali Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Passoa

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José Aldemir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Pedro Canedo

Alexandre Cardoso

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Vicente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PTB

PPB

PSOB

Leopoldo Bessone

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Darcísio Peroncli
Gennano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro MabeI
SíMopéssoa

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicante
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson campos

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci SObrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer

. PedroYves
Roma! Anízio



P5B

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. _. Anexo 11, Sala 169·8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃb ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N1I 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695/97 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBIP5D/PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

PTB

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB

Fernando Lyra Pedro Valadares

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

"'"vagas

Suplentes

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
JúlioCesar

Murila Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Aldo Rebelo
Arllngo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelll

JoãoPaulo

Adroaldo Streck
Marconi PeriDo

Narclo Rodrigues
Paulo FelJó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PFL

PSDB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, P5L)

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N1I 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NoAMAS GERAIS SQBRE
DE$.PORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposição: PL 3.633/97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSOB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

TItulares

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
.Prisco Viana

AJlindo Vargas

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

SameyFilho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

José Janene

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PPB

PTB

PSOB

Benedito Domingos

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Rlho
Ney Lopes .
Saulo Queiroz

Philemon"Rodrigues

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres



PPB PedroHenr~

~. cJe Borba· Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda 4 vagas

Arlindo ChinagliaNelson Meurer
PedroYves GilneyViana

RomeI Anízlo Paulo Bernardo

PTB
Leopoldo Bessone VICente Cascione Renan Kurtz

PSB
Alexandre Cardoso Álvaro Ribeiro Gonzaga Patriota

Simão Sessim

PT

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

PDT

Fernando Zuppo

PSB

Nilson Gibson
PL

Pedro Canedo Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N1l3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposlçio: PL-3.71rw3 Autor: Poder Executivo

Presidente:.Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2!2 Vice-Presidente:
32 VIC9-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relatór: Ary Kara (PMDB)

titula,.. Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBJPL)

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

Proposição: PL-4.425J94 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Eurico Miranda
Jofr.an Frejat

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Cameiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de CamP9S (PFL)

Paulo, l.,ustosa
1 vaga

pedoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Nll 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA-QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Oujeiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotli
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thorné Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PSDB

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel carvalho
Welinton Fagundes
Wrgberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra



Suplentes

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Fernando Torres
Feu Rosa

AávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Períllo
1 vaga

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PT

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PSOB

PFL

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Urna
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

POT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇ';O SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APEN$ADOS

Proposição: PL 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

Bloco (PT, POT, PCdaB)

Chico Vigilante Luiz Durão
Jandira Feghali Luiz Mainardi

Milton Mendes
Sandra Starling

Dani/O de castro
Jovair Arantes

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Fernando Ribas Carli

Autor: Poder Executivo

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PPB

PT

POT

PSB

PSOB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PL nll 4.376193

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas.Lima
Valdoiniro Meger (PFL)

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Vicente André Gomes

Ricardo Heráclio

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)



José Genoíno
Marta Suplicy
Saverlano Alves

PPB

Paulo Rocha,
Ricardo Gomyde
Valdecj Oliveira

Jayme Santana
Roberto Santo6
Silvio Torres

PT

Cipriano Correia
Paulo Feijó

2 vagas

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: MarIa de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Fdho (PFL)
111 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2!! Vice-Presidente: Jayme santana (PSD8)
3ll VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PSD8)
Relator: João Almeida (PMD8)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PDT

Coriolano Sales Enio 8accl
Matheus SChmldt Eurfpedes Miranda

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdernar Costa Neto Marqlinho Chedid

Bloco (PSBJPMN)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

secretária: Brunilde LMero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais -Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COM~~SÃOESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRAMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga MOta (PMDB)
111 Vice-Presidente: Edlnho Bez (PMDB)
2!! VICe-PresIdente: Marconi PerIIIo (PSDB)
3ll VICe-PresIdente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

TItu~~ Sup~nu.

Bloco (PFLJPTB)

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuee

PTB

Rodrigues Palma

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PP8)

. Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VICente Cascione

PMDB
João Almeida
Marcelo Bafbierl
Niclas Ribeiro (PSD8)
RobertoValadão
2 vagas

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janf.,'e
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa

AmaIdo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

,JosãBorba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
MarIsa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

AmaIdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

AécloNeves

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starllng

Fernando Lyra

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Ediriflo Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mola
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Delfim Netto
Fetter JOnior
José Jariene
Júlio Redecker

PMD9

PPB

José Genoino
Padre Roque

WaIdomiro FIOravante

Pedro Valadares

Augusto Viveiros
Carlos Malles
Jonival Lucas
José CoImbra

UmaNatto
Osório Adriano

Roberto Pessoe

AntOnio do Valle
LuIs Roberto Ponte

Marco8L1ma
Paulo RItZ8I

2 vagas

Cunha8ueno
Herculano AhghInetI

L.aprovItà VieIra
Márcio Reinaldo· Moreira



Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Marinha Raupp
Zulai~ Cobre

Bloco (PTIPDT/PCdoB)

PPB

Fumo de Castro
Luiz carlos Hauly
Man:oni Perillo
Veda Crusius

José Pimentel
Lliz Gushiken
Vânio dos santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Fmnclsco HoI1a

Antônio Feijão
Fernando Torres

Octávio EUsio
1 vaga

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PDT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
Teima de Souza

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinettl

PTB

Etevalda Grassl de Menezes

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
sandra Stariing
Socorro Gomes

5 vagas

José Coimbra

PCdoB.

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Mal1a Suplicy (pn
311 Vice-Presidente: Colores Nunes (PPB)
~arore:Ma~uGuimames(PFL)

Ttltulares Suplentes

PFL

Alexandre cardoso

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo t-Ieráclio

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNT9, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice·Presidente: carlos Melles (PFl)
2l! Vice-Presidente: Nair Xavier lobo (PMDB)
311 Vice·Presidente: Hélio Bicudo (pn
Relaror: Zulaiê Cobre (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL
Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimames
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

OarcfsioPerondi
ElcIone Barbalho
NaIr Xavier Lobo
ReglnaLlno
RltaC8mata
Tetê Bezerra

CtcI Cunha
Dalila F,lguelredo
Fátima p'elaes
MarcIa,Marinho

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

PSDB

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
1 vaga

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Abelardo lupion
A1dir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreire

AntOnio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Maurolopes

Orcino Gonçalves
Vatdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
A1zire Ewerton

Dalila Figueiredo



PTB

,José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

Geraldo Pastana
, Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Bloco PT, PDT, PCdoB

Aldo Rebelo
CarlOs cardinal
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Paulo Feij6
Renato Johnsson

Roberto ROcha

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

Bloco (PT."fIDl'. PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Luiz Piauhylino
Netson Otoch
Zulaiê Cobra

Sup18ntes

PFL

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Nelson Marquezelli

Adhemar det3am:Is filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PL

PTB

Vicente Cascíone

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário CavaHazzi
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, pedoB

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais- Anexo li, SI. 169·6
Telefones: 318-706716874

COMISSiOESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMD6)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura
José Priante

PSDB

Antônio Feijão
Salomão Cruz

GilneyViana
Socorro Gomes

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Lino

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

PTB

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Comissões Espec. -Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067f7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVEflNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSOB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Sim~ra Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169·B
Telefones: 318·7061f7062

Titu....

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bomhausen
Samey Filho

Germano Rigotm
2 vagas

José Aníbal
Nelson Marálezan
Octávio Elísio

Suplentes

PFL

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMD8,"D, PSL

José Chaves
Neuta de Conto

1 vaga

PSDB

Atnon i3ezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

JoãoTota
Valdenor Guedes

Carlos Airton
Luís Barbosa



Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

COMISSÃO ~XTERNA

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)

Secretária: Edla calheiros Bispo
Serviço de Comssões Especiais - Anem li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PERíODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB) Paudemey Avelino (PPB)
Gilney Viana (PT) Socorro Gomes (PCdoB)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
~ocal: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕE§ G~RAISDO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Br;;lSiI (PMDB)
Jair Bolsoriaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706617067



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Legislação eleitoral
R$1,32

,<",",'

uLYsSEs'~MA~te$

Ulysses Guimarães: discursos
parlamentares - R$ 9,90

Deputados brasileiros: repertório
biográfico - 2.ed. - R$ 11,88

Assessoria Legislativa; Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira

R$ 7,70

ALERTA:°QUE HÁDEIIOUO '
liA "'BlIDrEC~

/JEZEMBR0I97

Repertório bibliográfico: deputados
bras'i1eiros - R$ 4,95

Alerta: o que há de novo na Biblioteca.
(Mensal)

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

•

==:.....

o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo

R$ 2,97

Tribunal internacional para julgamento
dos massacres de Eldorado do Carajás e

Corumbiara - R$ 2,97

•('Á\lAAA,OOf,IlI1'l1rAD(W
(~~.&tl:i~~"<lCAw<M

'-"""'i::..":

PREVIDbelA
SOCIAL
o,~IlS •• Cn",p'"!lia V'I< <la "'O !inc.

~c......-.. .- e:.-
~.~ "... .....

. ~~~ !~ w.-

1996: um ano de luta pela vida
R$1,98 Previdência social: o SUS e a

Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3,96

Agricultura: questão do abastecimento
interno - R$ 11,11

...;...

LEGISLAÇÃO INTERNA
C.........HonMt AdMIIIiItrlllwN.

'CllMn.Ikl..~

,:
" ,"

Legislação interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos

Deputados

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÃMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PU,SLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

.-;.
---

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.ed. - R$ 9,90

LDB: Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - R$ 1,98

Endereços dos Deputados - 1995/1999
R$ 7,92

Homenagem à S,.a Ruhíyyih Rabbani,
primeira-dama da Comunidade BaM'í

Mundial- R$ 2,47

Divida externa: a experiência brasileira
R$1,21

A visão da Comissão de Relações
Exteriores sobre a política externa do

Brasil - R$ 1,98
-'L~;~-d~-venda: Midí;i..i~r;ri;. Ed. Prt;;cl~~I;Ã;~~~'ivd;cã;;;;d~~' De~u;tfu~--------'

Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-686516866.



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Trés Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas en~e o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
.posteriormente a ela e que a alteraram.

• Os textos integrais das 110rmas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

..• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes para que seja localizado o documento em ur:na coleção
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cio'co reais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta n2 950.056-8,
operação 006.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
o juntamente com o original do recibo de depósito.

r---- ------.......---------------------------

il_a:=
Solicite nosso catálogo pelos telefon~: (061,..- ,J575, 311-3576 e 311-3579.

Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br
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