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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N.2 56, DE 1997

Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Co
réia, em Brasília, em 11 de setembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 de se
tembro de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997. - Senador Geraldo Melo; Primeiro Vice-Presidente do

Senado Federal, no exercício da Presidência.

(*) o Texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 5-7-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N.2 57, DE 1997

Aprova o texto do acordo, por troca de notas verbais, que prorroga, por um perío
do adicional de dois anos, os artigos 10 (parágrafos 2 e 5),11 (parágrafo 2b), 12 (parágrafo
2b) e 23 (parágrafo 3) da Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos
sobre a renda, de 25 de abril de 1975, celebrado entre o Govemo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino da Suécia, em Brasília, em 19 de março de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do acordo, por troca de notas verbais, que prorroga, por um período adi

cionai de dois anos, os artigos 10 (parágrafos 2 e 5), 11 (parágrafo 2b), 12 (parágrafo 2b) e 23 (parágrafo 3) da
Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda, de 25 de abril de 1975, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Suécia, em Brasnia, em 19 de março de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido acordo, bem corno quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997. - Senador Geraldo Melo; Prirmiro VICe-Presidente do Senado Federal,

no exercício da Presidência.

(*) o Texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 19-8-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N.2 58, DE 1997

Outubro de 1997

Aprova o texto do Tratado sobre Transferência de Presos, firmado em Brasília,
em 7 de novembro de 1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gp
vemo do Reino da Espanha.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Tratado sobre Transferência de Presos, firmado em Brasília,

em 7 de novembro de 1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Espanha.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que pOssam resultar
em revisão do referido tratado, bem como quaisquer ajustes complementares. que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997 - Senadór Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Se

nado Federal, no exercício da Presidência:

(*) oTexto do Tratado acima citado está Publicado no DSF de 19-8-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N.2 59, DE 1997

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da Cultura, celebra
do entre o' Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
África do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da Cultura, celebrado entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul, em Pretória, em 26 de
novembro de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido acordo, bem corno quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente

do Senado Federal, no exercício da Presidência.

(*) o Texto do Acordo acima citado está Publicado no DSF de 19-8-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regiménto Interno, promulgo o'seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N.!! 60, DE 1997

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Ubanesa, em
Beirute, em 4 de fevereiro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Cooperação CultUral e Educacional, celebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbrtca Ubanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em .revisão do· referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos doat:t. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997 - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vk:e-Presidente do Se

nado Federal, no exercício da Presidência

(*) o Texto do acordo acima citado está Publicado no DSF de 19-8-97

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro VICe-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 61, DE 1997

Aprova o texto do Acordo Relativo à Isenção Parcial de Exigência de Vistos,
celebrado entre o Governo da República Fedelativa do Bnlsil e o Governo da Malásia. em
KuaIa Lumpur, em 26 de abril de 1996.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o tev.to do Acordo Relativo à Isenção Parcial de Exigências de VIStos, celebrado entre

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala lumpur, em 26 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisqueratos que possam resultar em

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do art. 49, I, da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Se

nado Federal, no exercício da Presidência.

(*) o Texto do Acordo acima citado está Publicado no DSF de 19-8-97~

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1 - ATA DA 1941 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 31 SESSÃO LEGISLA
TIVA, DA 5()1! LEGISLATURA, EM 29 DE OUTU
BRO DE 1997.

1- Abertura da sessão.

• - leitura e assinatura da Ata da sessão
anterior.

111- Leitura do expediente

OFíCIOS

SM - Do Senhor PauHno Alves de Almeida,
Presidente do Sindicato dos Empregados em Esta
belecimentos Bancários de Araruama - PR, ma
nifestando o repúdio daquele Sindicato, quanto à
proposta de regulamentação dos Planos, Convê
nios e Seguros Saúde, de autoria do Deputado
Pinheiro Landim. . 34662

Nll 03'2l97 - Do Senhor Vereador José An
tônio de Andrade, Presidente da Câmara Muni
cipal de Lagoa Vermelha - RS, solicitando o
empenho do Presidente da Câmara dos Depu
tados, no sentido de regulamentar a prorroga
ção da data de vencimento da 11 parcela das
dívidas agrícolas dos produtores rurais. .....•....• 34663

Nll 1.092/97 - Do Senhor Deputado Mi
chel Temer, Presidente da Câmara dos Depu
tados, retornando ao Deputado Vicente André
Gomes, autor da PEC que "Dá nova redação
aos §§ 111 e 211 do art. n da Constituição Fada
ral", por não conter número mínimo de assina
turas indicando no inciso I, art. 201, do Regi~

mento Interno. 34664

Nll 3.747/97 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, líder do PSDB, indicando o Deputado
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OUso Sperafico, pára integrar a Comissão dá Mi- Exteriores e de Defesa Nacional, declarando a
nas e Energia ,........... 34664 prejudicialidadedoPLn2969/95........................... 34666

N2 3.749/97 - Do Senhor Deputado N2 43197 - Do Senhor Deputado Benito
Aécio Neves, Líder do PSDB, solicitando Gama, Presidente da Comissão de Relações Ex-
o desligamento da Deputada Márcia ~rinho, a teriores e de Defesa Nacional, declarando a pre-
pedido, da Comissão de Direitos Humanos. 34664 judicialidade do PL n22.107/96 :........ 34666

N2 3.750197 - Do Senhor Deputado Aécio N2 451197 - Do Senhor Deputado Osvaldo
Neves, Líder do PSDB, solicitando o desliga- Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho, de
mento do Deputado Tuga Angerami, a pedido, Administração e Serviço Público, declarando pre-
da Conferência Mundial da Mulher. 34664 judicado o PL nl! 1.194195...................................... 34666

N2 7351S7 - Do Senhor Deputado Odelmo PRESIDENTE (José Maurício) - Informação
Leão, Lider do PPB, indicando o Deputado Ary ao Plenário sobre o passamento do Deputado João
Kara, para integrar as Comissões de Ciência e Natal. Concessão da palavra aos oradores para as
Tecnologia e de Constituição e Justiça e de devidas homenagens ao Parlamentar. 34667
Redação. 34664 ADYLSON MOTIA, FREIRE JÚNIOR,

NI! 736/97 - Do Senhor Deputado odelmo INOC~NCIO OLIVEIRA, NAIR XAVIER LOBO,
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Pedro ODACIR KLEIN (Pela Ordem) - Manifestação de
Yves para integrar as Comissões de Educação, pesar pelo falecimento do Deputado João Natal. . 34667
Cultura e Desporto e de Seguridade Social e PRESIDENTE (Michel Temer) - Associa-
Família. 34665 ção às manifestações de pesar pelo falecimento

NI 453197 - Do Senhor Deputado Henrique do Deputado João Natal. Decisão da Presidência
Eduardo Alves, .Presidente da Comissão de sobre questão de ordem formulada pelos Deputa-
Constituição e Justiça e de Redação, encami- dos Maria Laura e Miguel Rossetto em sessão
nhando para as providências regimentais a PEC anterior................................................................... 34673
n2 34195 e as de nl!s 101195, 178195 e 518197, MIGUEL ROSSETTO (Pela ordem) - Apre-
apensadas, apreciadas pela referida Comissão sentação ao Plenário de recurso contra a decisão
em 16-10-97. 34665 da Presidência....................................................... 34675

N2 456197 - Do Senhor Deputado Henrique PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de mento do recurso do Deputado Miguel Rossetto.. 34675
Constituição e Justiça e de Redação, encami- JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem s0-

nhando para as providências regimentais a PEC bre irne<iata apreciação pelo Plenário da concessão
nl! 472197, apreciada pela referida Comissão. 34665 de efeito suspensivo ao recurso apresentado pelo

NI! 458197 - Do Senhor Deputado Henrique Deputado Miguel Rossetto, nos termos do § 99 do
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de art. 95 do Regimento Interno. 34675
Constituição e Justiça e de Redação, comunicando INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -
que a referida Comissão aPreciou o PL nl! 2.417- Contradita à questão de ordem suscitada pelo
Al91, e solicita autorização para publicação do Deputado José Genoíno. 34675
referido Projeto e seu Parecer. 34665 PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi-

N!! 236197 - Do Senhor Deputado Flávio Derzi, mento da questão de ordem do Deputado José
Presidanle da Comissão de Minas e Energia, comu- Genoíno................................................................. 34675
nicando que a referida Comissão apreciou o PL MIGUEL ROSSETTO (Pela ordem) - Ra-
nl! 2.803/97 e solicita autorização para publicação zões da apresentação ao Plenário de recurso
do Projeto e seu Parecer....................................... 34665 contra decisão da Presidência sobre questão de

N!! 239IfJl - Do Semor Deputado Flávio Derzi, ordem formulada pelo orador e a Deputada Maria
Presidente da Comissão de Minas e Energia, cornu- Laura em sessão anterior. 34675
nicando que a referida Comissão apreciou o PL JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Aditamen-
nl! 1.467196, e solicita autorização para publica- to à questão de ordem formulada pelo orador. 34675
ção do Projeto e seu Parecer. .34665 PRESIDENTE (Michel Temer) - Improce-

NI! 41197 - Do Senhor Deputado Benito dência da questão de ordem levantada pelo
Gama, Presidente da Comissão de Relações Deputado José Genorno. Natureza jurídica da
Exteriores e de Defesa Nacional, declarando a decisão da Presidência sobre questão de ordem
prejudicialidade do Projeto de Lei Complementar formulada pelos Deputados Miguel Rossetto e
n!l161197................................................................ 34665 Maria Laura em sessão anterior :................. 34678

N2 42197 - Do Senhor Deputado Benito MARCELO DÉDA - Questão de ordem so-
Gama, Presidente da Comissão de Relações bré a sistemática adotada na votação da redação
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final da Proposta de Em~nda à Constituição nll ETEVALDA GRA$SI DE MENEZES (Pela
173, de 1995. Aditamento ao recurso do Deputado ordem) - Contestação ao pronunciamento do
Miguel Rossetto contra decisão da Presidência 50- Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh a respeito
bre ,questão de ordem formulada pelos Deputados do desaforamento do processo de julgamento de
Miguel Rossetto e Maria Laura. 34678 José Rainha Júnior, Uder do Movimento dos

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 34695
mento à questão de ordem e acolhimento do adi- NELSON MARQUEZELLJ (Pela ordem) _
tamento do Deputado Marcelo Déda. 34679 Caráter oportuno do artigo ·Crise na agricultura

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Recurso cortou 3 mHhões de empregos,· publicado no jomal
contra decisão da questão de ordem sobre vota- O Estado,de S. Paulo. 34696
ção da redação final da Proposta de Emenda à ENIO BACCI (Pela ordem) _ Adoção de
Constituição nll 173, de 1995. 34680 medidas contra a inserção precoce de orianças

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- no mercado de trabalho em detrimento do apren-
mento do recurso do Deputado Marcelo Déda. .... 34680 dizado escolar........................................................ 34697

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - JOSÉ ALDEMIR (Pela ordem) - Cobrança
Não apresentação, pela Presidência, de resposta ao Governo Federal, pelo Governador José Ma-
à questão de ordem formulada pelo orador em ranhão, do Estado da Paraíba, durante solenida-
sessão anterior. 34680 de de lançamento, pelo Ministro Paulo Renato,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta da Educação e do Desporto, da Campanha Toda
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 34680 Criança ria Escola, no Estado, de compensação

PEDRO CANEDO, PEDRO WILSON, AR- financeira em vista da criação do Fundo de De-
LINDO VARGAS, ARNALDO FARIA DE SÁ, GIL- senvolvimento da Educação Fundamental e de
VAN FREIRE, JOSÉ MAURíCIO, PAULO DEL- Valorização do Magistério. 34697
GADO, SEBASTIÃO MADEIRA, LíDIA QUINAN EURIPEDES MIRANDA (Pela ordem) -
(Pela, ordem) - Manifestação de pesar pelo fale- Avaliação do SistemaJlltegrado de Pagamento
cimento do Deputado João Natal. 34680 de Impostos e Contribuições das Microempre-

CLÁUDIO CAJADO (Pela ordem) - R~vi- sas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES.. 34698
são, pelo Ministério da Saúde, dos valores repas- AIRTON DIPP (Pela ordem) - Contra-
sados ao, Estado da Bahia para' aplicação no riedade à proposta governamental de reforma
Sistema Unico de Saúde SUS. 34691 previdenciária. Propósito de privatização do

ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (Pela or- setor ~.. 34698
dem) - Conveniência de instalação de Comissão CARLOS NELSON (Pela ordem) _ Anún-
Externa da Câ~ar? d~ Deputados para.a~ cio de apresenta.çã~ d~ proposta de emenda à
pan~.?mento d.? Incldên~~a do fenômeno climático Constituição sobre ampliação do controle da prá-
EI NIno no sertão do cann, Estado de Pernambuco. 34692 tica do nepotismo no Serviço Público Federal,

AUGUSTO CARVALHO (Pela ordem) - Estadual e Municipal. 34699
Problemática do desemprego no País. 34692 MOISÉS BENNESBY (Pela ordem) _ Con-

NILMÁRIO MIRANDA (Pela ordem) -" De- gratulações ao Governo Federal pela proposta de
sapreço do Governador Eduardo Azerado, do Es- reforma tributária apresentada à Câmara dos
lado de Minas Gerais,~ trabalhos da Comissão Deputados. Possíveis desvantagens, com so-
Partamentar de Inquérito Instaurada pela Assem- brecarga aos varejistas, da sobreposição do IVA,
bléia L . Iativ: Estadual para apuraça-o de denún- . 34 00egss a do IVV e do Imposto Seletivo. .•............................. 7
cias de irregularidades no âmbito_do sistema ~io- WILSON BRAGA (Pela ordem) _ Homena-
na! consubstanciado na concessao de promoçao e . . ,

'Medalha Sant D ont, respectivamente os gem da UniversIdade Federal da Paraíba ao
~eJegados André~UíS~ Rocha e Ronaldo J~ Profl! Cláudio Santa Cruz Costa 34702

ques Camargo da Cunha, acusados de prática de FEU ROSA (Pela ordem) - Inc0n.seqOên-
tortura no relatório da mencionada Comissão. 34693 cias da aplicação da pena, de morte.'ApoIO à pro-

CONFÚCIO MOURA (Pela ordem) - Revi- ' posta go~emam~ntal sobre penalidades nos ca-
são do processo de demissão de funcionários $OS de cnme hedIondo ~.................... 34702'
contratados ilegalmente pelas Centrais Elétricas 'RICARDO IlAR (Pela or~lTi) - Realiza-
de Rondônia -'CERON :... 34694' ção, pela Comissão de Def9$8 do Consumidor,

HAROLDO SABÓiA (Pela ordem) - Demis- Meio Ambiente e Minorias, da Casa, de a~diênci~

são de trabalhac!ores da Companhia Vale do Rio pública para discussão da perda dos. rendimentos
Doce : ; ~.; :............ 34695 da poupança durante o PJano Collor :....... 34703



34706

34724

34724

34705

34705

CORAUCI SOBRINHO (Pela ordem) 
Combate à exploração do trabalho infantil no
País••..•...........•...•••.•......•...•....•....••......•.•....•.•.••..••..
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RUBEM MEDINA (Pela ordem) - Linha bá- c) Nomeação: Adriana Lobo de Cwyalho,
sica do pronunciamento dó Presidente Jiang Zemin, Carla Almeida Cavalcante, Gerson Costa Ródri-
da República Popular da 'China, aos congres- gues Filho, Lauro Lopes Pinheiro, Urio César Ma-
sistas chineses, em defesa da modernização neta, Márcia Roberta Acioli Araújo, Maria de Lour-
da economia. 34704 das Almeida Cardoso, Maria Helena Ribeiro de

Souza, Natalino Fioroti, Paulo Roberto Ramiro,
Rosânia Maria Viol, Salete da Silva Rios, Sando
val de Jesus Santos, Shirley Lúcia da Silva Fon-
seca do Valle. 34724

d) Designação: Valfredo Viegas do Valle e
Diversina de Freitas Lima. 34727

COMISSÕES
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co

municação e Informática, nl! 25, em 29-10-97. ..... 34727
b) Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio, nl!s 15 e 16, em 29-10-97. 34727
c) Comissão de Fiscalização Financeira e

Controle, nl! 10, em 29-10-97. 34728
5 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática, n'l13, em 29-10-97. ..... 34728
6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - COMISSÕES

PAES DE ANDRADE (Pela ordem) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do Deputado
João Natal. Necrológio do Parlamentar .

IV - ENCERRAMENTO

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: José Messias de Souza,
Manoel Rosendo Pereira, Maria Helena Ribeiro
de Souza, Natalino Fioroti .

b) Nomeação - Tornar sem efeito:
Rosângela Maria Brito .

HERCULANO ANGHINETTI (Pela ordem)
- Problemática da segurança de vôo e da desre
gulamentação do transporte aéreo nacional. Cria
ção, pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, da Casa, de grupo de trabalho espe-
cializado no assunto ..

Ata da 1941 Sessão, em 29 de outubro de 1997
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; José Maurício,

1!! Suplente de Secretário; Neiva Moreira, § 2!! do art. 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (José Mauricio) - Havendo
número regimental.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CARLOS NELSON, servindo como
2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual, sem observações, é
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. ARLINDO VARGAS, servindo como 12

Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Paulino Alves de Almeida, Presidente
do Sindicato dos Empregados em Estabeleci
mentos Bancários de Umuarama - PR, nos
seguintes termos:

Umuarama, 17 de outubro de 1997

IImº Sr.
Deputado Michel Temer
Líder do Partido PMDBIPSDIPSUPSC
Brasília - DF

Ref. Regulamentação dos Planos, convênios e
Seguros Saúde

Senhor Deputado,
Por meio desta, em conjunto com demais insti

tuições democráticas deste País, manifestamos a
V. Exª o nosso veemente repúdio à proposta de re
gulamentação dos Planos, Convênios e seguros
Saúde, de autoria do Deputado Federal Pinheiro
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Landim, bem como a proposta enviada ao 'Congres
sO Nacional pelo Governo Federal.

Ambas as propostas não contemplam os pon
toS básicos, deliberados pela instância máxima da
saúde no Brasil, o CNS - Conselho Nacional de
Saúde, a saber:

1. Cobertura Universal de todas as doenças,
procedimentos e exames;

2. fim da carência, limitação do tempo de inter
nação, exclusão de doenças crônicas, congênitas,
preexistentes e infecto-eontagiosas;

3. livre escolha pelos usuários, médicos, de
mais profissionais e serviços de saúde;

4. proibição do aumento das mensalidades em
. função da idade;

5. ressarcimento aos SUS, toda vez que con
veniados dos planos forem atendidos pelas unidades
públicas de saúde;

6. normalização e fiscalização a cargo do Mi
nistério da Saúde;

7. controle social, proposta dos trabalhadores e
usuários;

8. inclusão dos aposentados aos planos de
saúde das empresas.

Ressaltamos que os pontos acima são resulta
do de amplo debate sobre o assunto e, por isto, pe
dimos que sirvam de referência no momento em que
a bancada de V. Ex!' representa tomar posição.

Sem mais apresentamos nossas fraternas sau
dações. - Paulino Alves de Almeida, Presidente.

Oficie-se ao Requerente, esclarecendo
que a matéria foi remetida ao Senado Federal
no dia 21-10-97. Após, arquive-se.

Em 29-10-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Vereador Gilberto Brandolt, Presi
dente da Câmara Municipal de Alegrete - RS, nos
seguintes termos:

Em 2 de outubro de 1997

NI! 1.600/1997
IIrn11(A) &r.~!l) .

" Mesa Diretora do Congresso Nacional
Brasma-DF

Junto ao preser.~d, encaminho a Vossa Senho
ria cópia de uma proposição de autoria do Vereador
Jorge Sif6, aprovada em sessão plenária de 29-9-97,
cumprimentando-o pela iniciativa de apresentação
do projeto (PL n2 1.431/96) que, se aprovado, desti
nará o montante de 1.665 bilhões de reais para o
Crédito Educativo.

Atenciosamente. - Vereador Gilberto Brandolt,
Presidente Câmara Municipal de Alegrete.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

PAu\CIO LAURO DORNELLES

REQUERIMENTO

À Mesa Diretora desta Casa, reque
rendo o envio de correspondência ao
Deputado Federal Valdomiro Fioravante
(PT - RS), cumprimentando-o pela inicia
tiva de apresentação do projeto (PL
NI! 1.431/96) que, se aprovado, desti
nará o montante de 1.665 bilhões de
reais para o Crédito Educativo.

Sr. Presidente, srªs Vereadoras e Srs. Vereadores.
O Vereador signatário, Líder da Bancada do

Partido dos Trabalhadores, após cumprir os trâmites
regimentais e ouvir o Douto Plenário' requer:

- da Mesa Diretora desta Casa, o en
vio de correspondência ao Deputado Federal
Valdomiro Fioravante (PT - RS), cumprimen
tando-o pela iniciativa de apresentação do
projeto (PL n2 1.431/96) que, se aprovado,
destinará o montante de 1.665 bilhões de
reais para o Crédito Educativo.

- Esse montante é resultante de con
tas não recadastradas que deveria ter ocor
rido pelas resoluções do Conselho Monetário
Nacional (nª 2.025193 e nª 2.078194) que de
veria ter ocorrido até 31 de dezembro de
1994.

- A aprovação do PL nº 1.431/96 per
mitirá que sejam atendidos, aproximada
mente, quàtro vezes mais o número de alu
nos de instituições de Ensino Superior do
País; que, hoje, chega a apenas 120 mil alu
nos beneficiados pelo programa de Crédito
Educativo.

- Que seja dado ciência deste requeri
mento à Mesa Diretora da Câmara Federal.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1997.
Vereador Jorge Sitó, Bancada do Partido dos Tra
balhadores.

Encaminhe-se ao Deputado Valdomiro
Fioravante.

Em 29-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

Do Sr. Vereador José Antônio de Andrade,
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Ver
melha - RS, nos seguintes termos:
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18852TOSTMU RS
16/1107
FRD56871610 1101 SCM/RS(J5I
FONADO - PASSOFUNDOIRS
Urgente,
Michel Temer
Câmara dos Deputados
70165-900 BrasílialDF

Ofício Circular 032/97 Lagoa Vermelha, 16-10
1997 Sr. Deputado Honra-nos cumprimentá-lo, em
atendimento a requerimento verbal deste Vereador,
quando licenciado da Presidência dessa Gasa.

Deferido na Sessão Ordinária do dia 13-10-97,
vimos solicitar a V. ExB o empenho no sentido de re
gulamentar no menor espaço de tempo possível,
tendo em vista a dificuldade que os produtores rurais
estão encontrando para pagar a 1ft parcela das dívi
das agrícolas, a prorrogação da data de vencimento
da 11 parcela desta dívida. No aguardo de vossas
providências, reiteramo-lhe nossos protestos de esti'"
ma e consideração.

Atenciosamente, - Vereador José Antônio de
Andrade, Presidente da Câmara Municipal

Remetente
Câmara de Vereadores (TafareV492)
Praça Mal. Deodoro 44
95300-000 L. VerrnelhaIRS
Do Sr. DepUtado Michel Temer, Presidente

da Câmara dos Deputados, nos seguintes
termos:

SGMIP Nl! 1.092
BrasUia, 29 de outubro de 1997
Excelentíssimo senhor
Deputado Vicente André Gomes
Gabinete 733 - Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado, faço retornar às mãos do
eminente colega a Proposta de Emenda à Consti
tuição de autoria de Vossa Excelência, que "dá
nova redação aos §§ 1º e 22 do art. 77 da Consti
tuição Federal", por não conter número mínimo
de assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do
Regimento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada di
retamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar ma
nifestação de apreço. - Michel Temer,
Presidente.

Do ~r. Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB, nos seguintes termos:

OF.PSDBIIINº 3.747/97

Brasília, 23 de outubro de 1997

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

tennos regimentais, o Deputado DiIso Sperafico, para inte
grar, corro rnerrDro titular, a Comissão de Minas e Energia

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí-
der do PSDB.

Defiro.

Em29-10-97. Michel Temer, Presidente.

OF. PSOBIIINº 3.749/97

Brasília, 24 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento da

Deputada Márcia Marinho, a pedido, da Comissão
de Direitos Humanos.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

Defiro.

Em 29-10-97. Michel Temer, Presidente.

OF.PSDB/I/Nº 3.750/97

Brasília, 24 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do

Deputado Tuga Angerami, a pedido, da Conferência
Mundial da Mulher.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

DefIro.

Em 29-10-97. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, nos seguin
teatermos:

Ofício nº 735197

Brasília, 16 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Ary Kara como titular em substituição ao Depu
tado Jorge Wilson para integrar a Comissão de Ciên
cia e Tecnologia e como suplente na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação em substituição
ao Deputado Cleonâncio Fonseca.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.

Em 29-10-97. - Michel Temer, Presidente.
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Ofício n!! 736/97

Brasília, 16 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado
Pedro Yves como titular para integrar a Comissão
Técnica de Educação, Cultura e Desporto, em subs
tituição ao Deputado Bonifácio de Andrada e como
suplente na Comissão Técnica de Seguridade Social
e Família.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.

Em 29-10-97. - Michel Temer, Presidente.

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

OF. N!! 453-P/97 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 34/95 e as de nºs 101/95,
178/95 e 518/97, apensadas, apreciadas por este
Órgão Técnico em 16 de outubro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

OF. N!! 456-P/97 - CCJR

Brasília, 20 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 472197, apreciada por este Ór
gão Técnico em 15 de outubro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
OF. Nº 458-P/97 - CCJR

Brasília, 21 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 1l! de outubro do corrente
ano, do Projeto de Lei nº 2.417-A/91.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção d9 referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão de Minas e Energia, nos seguin
tes termos:

Of. nº 236197

Brasília- DF, 16 de outubro de 1997

Senhor Presidente
Comunico a V. ExA, cumprindo o que dispõe o

art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 2.803/97.

Solicito a V. EXª, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respectivos pareceres.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exi!
protestos de estima e consideração.

Deputado Flavio Derzi, Presidente

Of. n!! 239/97

Brasília - DF, 16 de outubro de 1997

Senhor Presidente
Comunico a V. EXª, cumprindo o que dispõe o

art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei n!! 1.467/96.

Solicito a V. EXª, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respectivos pareceres.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. EXª
protestos de estima e consideração.

Deputado Flávio Derzi, Presidente
Do Sr. Deputado Benito Gama, Presidente

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, nos seguintes termos:

Brasília, 23 de outubro de 1997

Of. Nl! CREDNIP-41/97
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei Complementar nº 161197 que dis

põe sobre a criação do Fundo de Apoio à Região Norte
FARN - com o objetivo de financiar ações governamen
tais de combate à violência no âmbito dos Estados que
especifica, ora em tramitação nesta Comissão, cuida de
matéria semelhante e outra já rejeitada por este órgão
técnico, incidindo, assim, na regra prevista no art. 164, in
ciso 11, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.

Posto isso, nos termos regimentais, declaro a
prejudicialidade do Projeto de Lei Complementar n!!
161, de 1997.

Atenciosamente,
Deputado Benito Gama, Presidente
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COMISSÃ?L/DE TRAB~LHO,
DE ADMINISTRAÇAO
E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N21.194, DE 1995

Inclui prioritariamente no Progra
ma Nacional de Desestatização 08 bancos
oficiais federais e dá outras providências.

Autor: Deputado Feu Rosa
Relator: Deputado Luciano Castro

PARECER REFORMULADO

1- Relatório

O Projeto de Lei nº 1.194, de 1995, objetiva in
cluir em caráter prioritário no' Programa Nacional de
Deseitatização de que trata a Lei nº 8.031, de 12 de
abril de 1990, o Banco do Brasil S.A., o Banco do
Nordeste do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A.,
a Caixa Econômica Federal e o Banco Meridional do
Brasil S.A.

São definidas ainda, no projeto, preferências
para compra das ações ou direitos que concretizarão
o processo de desestatização. Em primeiro lugar es
tariam os empregados, ativos ou aposentados, das
respectivas empresas. Esgotada a capacidade de
aquisição destés, viriam as entidades fechadas de
previdência privada patrocinadas pelas empresas,
respeitados os limites operacionais estabelecidos
pela legislação específica. Na hipótese de restarem
ações após as duas etapas iniciais, estas seriam
vendidas na forma prevista na Lei nll 8.031/90.

O projeto prevê, ainda, que o Banco Central
adote medidas destinadas a estimular ações dos go
vernos estaduais para privatização dos bancos por
eles controlados.

Aberto o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei sob comento pretende ser um
dos instrumentos de reordenamento da posição do
Estado na economia, particularmente no tocante às
instituições financeiras controladas pela União e por
suas unidades federativas.

Para tanto, proponho a desestatização de di
versos bancos oficiais federais e a adoção de medi
das, por parte do Banco Central do Brasil, no sentido
de estimular os governos estaduais a agir de forma
semelhante.

OCorre que, após a apresentação do presente
projeto, foi editada a Lei n2 9.491, de 9 de setembro de
1997, que -altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei n2e.031 , de
12 de abril de 1990, e dá outras providências-o

,
I

Do Sr. Deputado Osvaldo BioIchi, Presidente
da Comissão de Trabalho, cJe Administração e ser
viço Público, nos seguintes termos:

Ofício nll 451197

Brasília, 23 de outubro de 1997

OF. N2 CREDNIP-43197
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei n2 2.107/96 que dispõe so

bre a utilização de aerolevantamentos para fins
de reforma agrária, ora em tramitação nesta Co
missão, refere-se a matéria semelhante e já
transformada em diploma legal - Lei nº 7.565/86.

Desse modo, nos termos do art. 163, I , com
binado com o art. 164 do Regimento, declaro a
prejudicialidade do Projeto de Lei nº 2.107, de
1996.

Atenciosamente. - Deputado Benito Gama
Presidente

Brasma, 23 de outubro de 1997

Senhor Presidente
Nos termos dp art. 164, do Regimento Inter

no, comunico a V. Ex!! que'declarei prejudicado o
Projeto de Lei n2 1.194/95'Ldo Sr. Feu Rosa, que
-inclui prioritariamente no Programa Nacional de
Desestatização os bancos! oficiais federais e dá
outras providências-, conforme parecer reformula
do do Relato, em anexo. i

Solicito que sejam tbmadas ~ devidas provi
dências.; /

Atenciosamente, Deputad6 Osvaldo Biolchi,
Presidente.

Brasília, 23 de outubro de 1997

OF. N2 CREDN/P-42197
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei n2 969195 que propõe alteração

na Lei nº 6.815/80, que define asituação jurídica
do estrangeiro no Brasil, ora em tramitação nesta
Comissão, cuida de matéria semelhante a outra já
rejeitada por este órgão técnico, incidindo, assim,
na regra prevista no art. 164, inciso 11, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Posto isso, nos termos regimentais, declaro
a prejudicialidade do Projeto de Lei n2 969, de
1995.

Atenciosamente, Deputado Benito Gama
Presidente.
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Em seu art. 3º,a Lei nº 9~491/97 c;tispõe sobre O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente,
o alcance 'de-seus dispositivos: peço a palavra-pela ordem.

-Art. 3º Não se aplicam os dispositivos O SR. PPESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
des~a lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa concede a palavra ao eminente Deputado Adylson
Ecc:lômica Federal, e a empresas públicas Motta, pedindo-o que fal~ da tribuna, p~ra que S.
ou sociedades de economia mista que exer- EXª, em nome do PPB, ~Ivad~ do convlvlo ameno e
çam atividades de competência exclusiva da agradável do companheiro Joao Natal, possa extra-
União, de que tratam os incisos XI.e XXIII do vasar ,e espelhar o sentimento de dor que vai em to-
art. 21 ~ a allnea c do inciso I do art. 159 e o dos nos.
art. 177 da Constituição Federal, não se apli- O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Pela or-
cando a vedação aqui prevista às participa- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s
çõesacionárias detidas por essas entida- e Srs. Deputados, é tarefa profundamente desagra-
des, desde que não incida restrição legal à dável para qualquer um de nós falar nessas circuns-
alienação das referidas participações.-' tâncias em que um companheiro abandona nosso

D t f d f
·· ... -, . convívio.

es a orma, ao e Imr as Institulçoes as quais .
não se aplica o processo de desestatização, por ex- . Pretendia, em apenas duas ou três ~alavras,
clusão, definiram-se também aquelas passíveis de manifestar meu pesar pessoal, mas, desafla~ por
privatização, ou seja, todas aquelas não alcançadas V: E~ e receben_do essa tarefa como uma Inc~m-
pela excepcionalidade contida no referido artigo. bencla, ouso, entao, falar em nome do meu partido,

Assim, fica claro que o objeto da proposição sob o PPB. . . .
análise foi regulamentado por diploma legal editado ' ~uero apenas dizer, Sr. PreSidente, que In-
nessa mesma sessão legislativa, considerando-se en- gressel n~s~ Casa e'~ 1987, como Deputado Fede-
tão prejudicado o presente projeto, conforme disposto ral_Constituinte. Acredito que também o Dep~ado
no art. 163, inciso I, do RICD, que transcrevemos: Joao Natal começou, nessa ~poca, sua atlVl~a~e

-Art 163 Consideram-se prejudicados' parlamentar no Congresso NaCional. E na luta dlána,
. .. _ . _ . no convívio permanente, aprendi a apreciá-lo e a ad-

I - ~ dl~c~ss.ao ou a votaçao .~e qual~ mirá-lo não apenas pela lhaneza no trato com seus
q~er projeto Identlc~ ~ outro que Ja tenha colegas, pela sua inteligência e pela sua participa-
Sido aprovado ou rejeitado na mesma ses- ção efetiva nos trabalhos desta Casa mas principal-
são legislativa, ou transformado em diploma mente, pela sua lealdade. "
legaL" Todas as virtudes podem faltar a uma pessoa,

Em vista do exposto, somos pela pl'êjudicialida- mas não justifico a ausência de uma: a lealdade. E o
de do Projeto de Lei nº 1.194, úe 1995, nos termos Deputado João Natal deu sobejas e inequívocas de-
do art. 163, I, do Regimento Intemo desta Casa. monstrações da sua lealdade, da sua amizade e da

Sala da Comissão, 22 de outubro· de 1997. - sua solidariedade com os seus companheiros.
Deputado Luciano Castro, Relator. Sr. Presidente, numa Casa onde somos critica-

o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Srs. dos permanentemente por não comparecer a este
Parlamentares, é com profunda dor que, na condi- plenário, o Deputado João Natàl; acometido de insi-
ção de velho companheiro do Deputado João Natal, diosa e cruel enfermidade, aqui esteve presente to-
transmito ao Plenário o seu passamento eu diria, dos os dias, com enorme dificuldade, com esforço
prematuro passamento. pessoal muito grande, não podendo sozinho se Ioco-

O Deputado João Natal, indubitavelmente, uma mover, sempre acompanhado de uma pessoa que o
das reservas morais desta Casa, companheiro conduzia, uma vez que chegou à cegueira absoluta
atuante, enfrentando toda a sorte de dificuldades, no final de sua atividade nesta Casa. Mas nem por
não se qU6dou, não se curvou à solerte doença que isso deixou de estar diariamente presente, cumprin-
o acometia. Ao contrário, a indômita força de João do com a sua obrigação de Deputado, honrando o
Natal fê-Io cada vez mais engrandecido, cada vez mandato que o povo de Goiás lhe confiou e que de
mais edificado, permitindo-nos o exemplo de deste- forma muito eficiente soube corresponder e dignificar.
mor, fidelidade, lealdade e companheirismo. S. Ex!! foi Deputado e Presidente de uma das

A Mesa, nesse efeito, abre os trabalhos especi- Comissões mais importantes desta Casa, a Comis-
ficamente para prestar homenagem ao inesquecível são de Constituição e Justiça e de Redação, na qual
companheiro. também tive a honra de trabalhar sob sua Presidên-
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cia. Enfim, uma daquelas pessoas que marcaram ritarismo da Revolução de 1964. Não nos esqueça-
presença. Disse aqui: João Natal veio para esta mos também de que a agremiação obrigada a mu-
Casa e vai deixar muita·saudade. Ele foi um Deputa- dar de nome por uma disposição dos Governos rnili-
do que não apenas honrou seu mandato, cumpriu a tares que obrigou a inscrição da palavra Partido ,
sua obrigação, mas um amigo que se fez no trato e mesmo tendo de mudar de nome, continuou sendo o
no convívio diário com seus colegas. mesmo símbolo, a mesma bandeira de luta que abri-

Em meu nome pessoal e no do meu partido, gou as maiores e mais combativas lideranças com-
quero dizer que estamos acometidos de profunda prometidas com a liberdade e o Estado de Direito.
tristeza e queremos, de público, deixar registrado E é em nome desse mesmo partido, Sr. Presi-
nosso sentimento nos Anais desta Casa. dente, que tenho a honra de poder prestar esta ho-

Peço-Ihe, Sr. Presidente, que essas modestas menagem ao amigo e companheiro João Natal.
palavras sejam levadas aos familiares do Deputado E ele, João Natal, permaneceu, até o final de
João Natal como uma espécie de confo.rto e de solida- sua vida, fiel a esses mesmos princípios norteado-
riedade. Nesta hora, é muito importante uma mão es~ res, qual verdadeiro ícone de fidelidade ideológica e
tendida e uma palavra amiga. E o PPB se propõe a es- evito aqui, intencionalmente, usar a expressão ·fide-
tender a sua mão e a dar a sua palavra em um gesto Iidade partidária·, pelo conteúdo pouco Iibertário que
de solidariedade à família do grande, querido e, a partir a expressão evoca.
de hoje, inesquecível Deputado João Natal.

O SR. FREIRE JUNIOR _ Sr. Presidente, peço O Deputado João Natal começou cedo sua car-
reira de homem público. Elegeu-se Deputado Esta-

a palavra pela ordem. dual em 1983 e, por dois anos, no período de seu
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. mandato, foi o titular da Secretaria de Governo,

Ex!! a palavra, coestaduano e amigo do Deputado quando o Ministro lris Rezende Machado governou o
João Natal. Estado de Goiás pela primeira vez.

O SR. FREIRE JUNIOR (BlocoIPMDB - TO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Sua atuação o guindou ao mandato de Deputa-
Presidente, srªs e Srs. Deputados, anunciada a mor- do Federal já a partir de 1987, nas três Legislaturas
te do Deputado João Natal, não posso permitir que que se seguiram, tendo sido, conseqüentemente,
qualquer motivo retire a oportunidade de homena- Deputado Federal Constituinte e Deputado Federal
geá-Io nesta Casa, nem mesmo a emoção que to- no Congresso Revisor e, ainda hoje, Parlamentar,
mou conta de meu coração ao saber do falecimento ocupando posição de destaque na elaboração dos tex-
do amigo, do grande Parlamentar, do íntegro e dedi- tos constitucionais que hoje se encontram em vigor.
cado homem público, da admirável pessoa humana Se desconsiderarmos, então, o interstício havi-
que foi João Natal de Almeida. do entre o final de seu mandato como Vereador e o

A simples menção dos dados biográficos, do início do período em que representou o povo goiano
histórico de sua vida, já nos dá uma idéia de sua de- na Assembléia Legislativa, inclusive recebendo vo-
dicação à vida pública. tos do norte de Goiás, hoje Tocantins, veremos que

Ele nos deixou agora, aos 54 anos de idade, João Natal construiu uma carreira parlamentar
quando ainda poderia, com toda a certeza, nos i1umi- ininterrupta de quatorze anos, desde 1983 até a
nar por muito tempo com o brilho do seu empenho, presente data.
da sua responsabilidade de administrador e legisla- Mas o brilho de sua lucidez não iluminou ape-
dor. No entanto, mesmo tendo falecido ainda jovem, nas as tribunas parlamentares, pois foi ele também
João Natal construiu ao longo dos anos uma carreira Promotor Público, Delegado de Polícia, Procurador
invejável, com longuíssima folha de serviços presta- do Município de Goiânia, Secretário Municipal e Se-
dos ao Estado de Goiás e ao Brasil. cretário de Viação e Obras Públicas em Goiás.

I

Iniciou-se na vida pública parlamentar na quali- Nesta Casa, sobressaiu-se na Presidência da
dade de Vereador, em Goiânia, às vésperas de com- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, no
pletar 22 anos de idade, na Legislatura que teve iní- período que se iniciou em 1991, e lá se destacou pela
cio em 1965 e foi até 1969. Em 1966, filiou-se ao en- postura íntegra e correta que sempre adotou em todas
tão denominado Movimento Democrático Brasileiro as ocasiões, não apenas quando de votações de cará-
MDB, de cuja ramificação em Goiás foi fundador. ter mais polêmico ou que envolvessem discussões

Não nos esqueçamos de que, à época de sua acirradas, com ânimos exaltados por parte de facções
criação, o MDB era o símbolo da resistência ao auto- que defendessem esta ou aquela posição.
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Os integrantes da CCJ daquela época podem Saibam D. Dahlia, Raquel Cristina, Janaína e
corroborar minhas palavras e, mais até do que isso, Ana Laura que um ser superior a todos nós move os

. podem dar seu testemunho pessoal de admiração os cordéis do fato e que somente confiantes na existên-
funcionários da CCJ que trabalharam SOb sua orienta- cia de Deus podemos passar por esse transe.
ção, todos certamente émocionados,· hoje, como eu Que se registre, Sr. Presi.dente, antes do Ievan-
estou, ao lembrar da figura daquele chefe de qualida- tamento desta sessão, a homenagem dos Deputa-
des extremamente humanas, sempre disposto a ouvir dos Federais, do PMDB de Goiás e, em especial, de
e a compreender seus subordinados com o grande co- Tocantins, a uma figura que deixou marca profunda
ração que Se tomou sua marca característica. na atuação do Parlamento, a um homem que dignifi-

Foi ele um homem tenaz diante da vida pública cou o Parlamento brasileiro, a representação do Es-
e das vicissitudea pessoais, como a doença que lhe tado de Goiás, honrou a confiança dos eleitores que
consumiu as energias. Uma doença insidiosa, que, o trouxeram para esta Casa e para cá o reconduzi-
não obstante, conseguiu combater com ânimo em ram por duas vezes mais. Que a história do Parla-
relação à vida, tendo participado das atividades do mento saiba reconhecer, em sua construção, a cola-
Parlamento até o limite extremo de suas forças. boração marcante que nos deixou o Deputado João

Todos se recordam e me emociono, Sr. Natal.
Presidente, ao relembrar esse fato de uma das O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
últimas votações de grande importância que tive- te, peço a palavra pela ordem.
mos neste mesmo plenário, poucas semanas O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
atrás, quando se ouviu a voz forte e firme de João do a palavra ao nobre Líder do PFL, Deputado
Natal bradar que a doença não o impediria de votar, Inocêncio Oliveira.
de estar aqui presente no cumprimento das respon- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
sabilidades inerentes ao seu mandato parlamentar, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na defesa ·dos interesses nacionais, que, qual com- nobre Deputado José Maurício, meus caros colegas
promisso de honra, cumpria ele apesar das dificulda- de representação popular, é com grande pesar que
des impostas pelo infortúnio da enfermidade que ocupo a tribuna para fa/ar de um homem público como
carregava. João Natal, que deixou suas atividades para se dedi-

A voz que então se ouviu deu razões mais do car exclusivamente ao objetivo maior de servir ao
que sobejas à admiração que todos por ele já sentía- povo.
mos. Se alguns ainda não o conheciam tomaram co- Sr. Presidente, meus caros Deputados, apesar
nhecimento, naquele exato instante, de que ali esta- das críticas que se fazem aos políticos e não é pró-
va um ser maiúsculo, que desafiava as próprias prio só deste País, é de todo '0 mundo, não existe
limitações para cumprir com os ditames que sua outra maneira de resolver os problemas coletivos a
consciência lhe impunha. não ser pela política.

Sr. Presidente, Sr4ls e Srs. Deputados, seu fa- Sr. Presid~nte, jovem, fllÍ para o interior exer-
lecimento enche-mede dor e emoção. Dor e emo- cer a medicina e cheguei a ter uma das maiores clí-
ção de que tento dar testemunho neste momento a nicas que um médico pode ter em meu Estado. Mas
D. Dahlia e às três filhas do casal, Raquel Cristina, me senti incapaz de resolver individualmente as
Janaína e Ana Laura, a mais nova, a quem o destino questões de meus concidadãos. Deveria, então, pro-
incumbiu a tarefa de acompanhar seu pai no vôo curar outro caminho para tratar coletivamente essas
mais triste de sua vida, no retomo de um hospital questões. E não existe outra maneira senão por
norte-americano para as terras brasileiras. meio da política.

Que palavras podem confortar essa família? Política é a arte de selVir, é a maneira de servir
Com certeza não há. desinteressadamente, é a maneira de se dedicar

Conforto, se existir algum nesta hora em que sem nenhum bloqueio. É sacerdócio.
os sentimentos se encontram à flor da pele, virá da Neste momento um homem público como o
lembrança de seu exemplo, da recordação dos mo- preclaro colega João Natal deixa nosso convívio por
mentos felizes passados em família. Conforto é algo uma enfermidade que lhe acometeu e que, nos últi-
quase obstado pela indignação contra os desígnios mos dias, o tomou um homem triste e amargurado.
do destino. Um destino que, escapando de nosso Nós, que tivemos o privilégio de conviver com S. Ex!!
controle, somente pode ser aceito como expressão no ardor de sua vida, no fulgor do seu trabalho,
da. vontade divina. quando presidiu a Comissão de Constituição e Justi-
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ça desta Casa, onde se destacou pela maneira cor- nas falar do convívio que tive durante muitos anos
reta e firme ao decidir as questões, podemos dizer com João Natal, cemo V. Ex!! Foi um convívio que
de nosso sentimento de pesar, extensivo a sua famí- engrandeceu o Congresso Nacional, por vezes tão
lia, pelo desaparecimento tão prematuro de um ho- critiCado e em que muitos, como ele, são por vezes
mem que marcou sua passagem por esta Casa de esquecidos da grande imprensa. Mas são esses os
maneira tão correta. homens que fazem a imagem do Congresso e por

Aos 54 anos de idade nasceu em 1943, mais quem ternos o maior respeito. Neste momento, no-
jovem do que eu , João Natal ainda tinha muito a bre Líder Inocêncio Oliveira, aproveito o espaço que
oferecer a seu Estado e ao País. Em todos os car- V. EXª me concede para registrar minha homenagem
gos que ocupou, sempre se destacou pela humilda- a João Natal e prestar solidariedade, que estendo
de, uma de suas qualidades fundamentais, senti- num abraço, a todos os colegas do PMDB, a sua fa-
mento daqueles que têm grandeza. A humildade é o mília e ao Estado de Goiás. Muito obrigado a V. Ex!!,
reconhecimento de que somos passageiros, de que meu caro Líder Inocêncio Oliveira.
somos apenas um grão de areia no universo infinito e O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Agradeço ao
de que isso é uma passagem para uma vida futura. nobre Deputado José Lourenço o aparte, que, por

Por isso, uma posição ocupada momentanea- certo, constará dos Anais e engrandecerá a home-
mente não me sobe à cabeça, corno não subiu na nagem que o Líder do Partido da Frente Liberal, em
de João Natal pelos diferentes cargos que ocupou. nome de sua agremiação, presta ao companheiro
Foi S. Exi' Secretário de Estado, Deputado reeleito João Natal.
várias vezes, o que demonstrou o reconhecimento Sr. Presidente, nós, homens públicos, muitas
de seu povo, Presidente da Comissão de Constitui- vezes nos dedicamos muito mais às atribuições do
ção e Justiça e de Redação, coordenador de sua cargo do que à própria família. Digo sempre que os
bancada. E em todos esses cargos sempre procurou homens públicos têm um verdadeiro sacerdócio, por-
dar o máximo de si em benefício de seus concidadã- que ao enveredar por este caminho deixa todas as
os, de seu Estado e do País, sempre com sentimen- atribuições, todas as atividades, para se dedicar ex-
to de humildade. Nesta hora, exaltamos essa quali- clusivamente à atividade maior, que é servir ao
dade do Deputado João Natal. povo. E não existe outra atividade mais gloriosa.

O Sr. José Lourenço - Deputado Inocêncio Qualquer profissão que se tenha, desde que
Oliveira, permite-me V. EXª um aparte? muito bem exercida, é boa. Augusto Comte classifi-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Concedo o cou a Matemática como a mais simples de todas as
aparte a uma figura que muito estimo, a quem con- ciÊ}ncias, seguida da Física, da Biologia, da Psicolo-
sidero e a quem devo muito, porque foi meu Líder. gia e da Parapsicologia, que é uma ciência já mais
Com muita honra fui seu Primeiro Vice-Líder por avançada. O que é a política senão a somà de todas
bastante tempo e durante a Assembléia Nacional essas ciências? Quando se procurar definir oque é
Constituinte. Por dois anos tive o privilégio de convi- política talvez se chegue à definição de que é a ciên-
ver com o Deputado José Lourenço. Aproveito a cia que engloba t6cfas as outras. A política é a arte
oportunidade para prestar uma homenagem a este de servir. Ninguém serviu mais do que o Deputado
extraordinário homem público. João Natal. Seu exemplo e seu amor a esta Casa

Concedo, com muita honra, o aparte a meu permitiram-lhe, até com dificuldades de visão, exer-
querido amigo José Lourenço. cer seu mandato em plenitude, comparecendo aos

O Sr. José Lourenço - Muito obrigado, meu órgãos técnicos, às Comissões Permanentes, às
caro Líder. Quero apenas aproveitar a manifestação Comissões Especiais, às CPI. Muitas vezes chegou
de V. EXª para prestar homenagem a um Parlamen- a este plenário com dificuldades, mas nunca deixou
tar dedicado, obstinado, corajoso, que tinha profun- faltar seu voto.
do amor por esta Casa, além da dedicação. Nem a Por isso, como Líder do PFL, partido a que
falta de visão, que poderia cercear, limitar o exercí- nunca pertenceu, tenho de dar esse testemunho.
cio do seu mandato, meu caro Líder, impediu que Faço questão de fazê-lo em homenagem àqueles
João Natal estivesse sempre presente na Comissão que têm neste Poder um verdadeiro poder. A socie-
de Constituição e Justiça e de Redação e no plená- dade tem de entender que o desenvolvimento da
rio, exercitando em toda sua extensão o mandato plena democracia só será possível por meio da esta-
que o povo goiano lhe conferiu. Nesta manifesta- bilidade política e estamos perseguindo isso. Dife-
ção de V. EXª, que é a do nosso partido, quero ape- rentemente de outros países do mundo, que chega-
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ram primeiro à estabilidade econômica para alcançar colocava para a frente. Eram enonnes seu raciocínio
a estabilidade política, o Brasil fez caminho inverso: lúcido e sua experiência. Foi o fundador do PMDB
chegou primeiro à estabilidade política e, por meio de Goiás.
dela, está chegando à estabilidade econômica. O Conheci sua história e sua luta como sua elei-
Plano Real não daria certo se não houvesse estabili- tora, quando jamais pensava em seguir o caminho
dade política no País. da poUtica. Estive na Superintendência da LBA,

Então, quando se entender que a democracia onde convivi com o já então Deputado Federal João
é, sobretudo, o amplo desempenho dos Poderes, Natal, aquele que se destacou nesta Casa, que eno-
haveremos de fazer no País uma eqüipotência de breceu Goiás, que representou tão bem seu Estado
Poderes. Aí, sim, estaremos na plenitude democráti- e que hoje leva todo o Estado.de Goiás às lágrimas.
ca que desejamos, e o Deputado João Natal foi um Estive hoje com o Ministro lris Rezende, que tam-
dos que lutaram para o fortalecimento deste Poder. bém estava Com os olhos vennelhos de chorar.
Por isso exalto a memória daqueles que defendem o A ausência do Deputado João Natal nos qua-
Poder Legislativo. Não existe democracia estável dros poUticos do País representa, com certeza,
com Poder Legislativo fraco. Por isso o Deputado grande perda para o mundo político, para o Con-
João Natal é o exemplo marcante de como um Par- gresso Nacional e imensurável perda para a política
lamentar desempenha seu mandato em defesa da do meu Estado, Goiás.
plena democracia em nosso País. À sua famnia, a Raquel, que presenciamos

Com este sentimento, quero trazer à família quantas vezes no plenário conduzindo seu pai, que
enlutada do ilustre Deputado João Natal, à sua es- já não enxergava, mas mesmo assim nunca faltou a
posa, às suas filhas e ao Estado de Goiás, que ele uma sessão; à Dahlia, a todas as suas filhas, que
tão bem representou, meus mais extensivos senti- viviam com ele a política, que se. orgulhavam dele,
mentos em nome da minha bancada, a do Partido da do orador que era; que se orgulhavam e se orgu-
Frente Liberal, meus votos de condolências e o sen- lham da reserva moral que ele é para Goiás, nosso
timento de que, com exemplos dessa natureza, ha- pesar enonne.
veremos cada vez mais de fortalecer o Poder Legis- Acredito que João deixa para este Partamento
Iativo no Brasil e, conseqüentemente, estabelecer- e é isso que desejo registrar nos Anais da Casa o
mos uma gra~ democracia, para que assim pos- exemplo de que vale a pena viver por um ideal.
samos resolver ÓS graves problemas que ainda afli- Conversei muito com João, fui sua confidente
gem nosso País, porque não os resolveremos em nas horas difíceis em que adentrava este plenário.
outro regime a não ser no de plena democracia. Quantas vezes o conduzi ao café, para um assunto

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente, interno da bancada, e nunca ouvi dele uma reclama-
peço a palavra pela ordem. ção sequer. Dizia apenas, depois de ter sido privado

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a de enxergar, que a luz vinha de dentro, vinha do es-
palavra a Sra. Deputada Nair Xavier Lobo, que falará pírito. E quantas e quantas vezes alguém dizia:
em nome da bancada de Goiás. -João, mas é difícil continuar na política sem enxer-

Antes, rogo a todos os Partamentares que, dada a gaf. Ele dizia: -Eu estou enxergando. Eu vou flC8r
iJIl)OI1ância e significação do ato que estamos pratican- lutando e ainda estou disposto a enfrentar mais uma
do, utilizem a tribuna e não os microfones de aparte. campanha-o E seria um dos mais votados, porque

A SRA" NAIR XAVIER LOBO (BlocoIPMDB- Goiás reconhece nele, nos passos quü deu e impri-
GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. miu à política do PMDB de Goiás, grandes feitos
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é com pro- para o Estado, para as Prefeituras, para os Municí-
funda dor, enorme emoção e profundo pesar que pios que respeitava e feitos para a grandeza do par-
uso a tribuna para homenagear o grande compa- tido, o grande PMOB do Brasil, que ele fundou.
nheiro, o grande político, o coordenador da nossa Como sua seguidora, colega e admiradora,
bancada. o companheiro João Natal. quero exaltar a figura do homem público que foi

João, carinhosamente, Líder de todos n6s, foi, João Natal não só no Parlamento, mas também
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o grande como Delegado de Polícia, Diretor da UFG, Verea-
inspirador que tive na política. Aquele que costuma- dor por Goiânia, partidário militante e combativo
va chamar aos brios seus companheiros nas horas companheiro na defeSa dos seus ideais. Quantas
mais graves, nas horas de crise; aquele que tinha vezes brigávamos porque ele sabia defender bem,
sempre urna palavra enérgica, uma palavra que nos até as últimas conseqüências, seu pensamento, e



34672 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

O SR. ODACIR KLEIN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ODACIR KLEIN (BlocoIPMDB-RS. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
conheci o Deputado João Natal no início da Legisla
tura passada. Fora ele eleito em 1986. Veio para seu
primeiro mandato exatamente numa Legislatura em
que eu aqui não estava. Conheci S. Exa. naquela
época e desde a primeira hora passei a admirá-lo.

Foi um Parlamentar sério, competente, dedica
do, de espírito cívico e de visão patriótica.

Muitos foram os embates parlamentares a que
assisti, muitas foram as ocasiões em que o vi nesta

convencia, porque. tinha um maravilhoso poder de tribuna parlamentar defendendo os interesses do
convencimento. seu Estado de Goiás e do País.

Pelo seu exemplo e pela lucidez do seu raeio- Naquela Legislatura, ,foi Presidente da CQmis-
cínio, quis deixar claro para todos nós, da sua ban- são de Constituição e Justiça e de Redação, a prin-
cada, que muito estamos sofrendo neste momento e cipal Comissão desta Casa. Era um momento muito
que sentiremos muito sua falta. Quando tínhamos difícil, mas S. Exa. se houve com muita galhardia,
algum problema, sua sabedoria e sua energia o re- com muita competência, com muito tirocínio.
solviam, e elas vão fazer muita falta. No início desta Legislatura, encontrei oDeputa-

Quantas vezes o Governador Maguito Vilela do João Natal com dificuldades de visão. Fora nova-
aqui vinha e despachava conosco no gabinete do mente eleito Deputado Federal e era o coordenador
nosso querido João Natal, sob sua batuta e sua Iide- . da bancada de Goiás. Eu havia sido convidado para
rança. S.Exa. deixará, portanto, muitas saudades. assumir o Ministério dos Transportes e fui procurado
Mas, como diz a Bíblia: "Na casa do Pai tem muitas por ele falando em nome da bancada de Goiás, de-
moradas". E. na morada em que estiver, tenho certe- fendendo os interesses maiores do seu Estado.
za de que ele continuará sendo Imprescindível. Lembro O Sr. Freire Júnior - Ele falava em nome de
aqui o nobre pensador gennânico Brecht, que disse: Goiás e do Tocantins.

Há homem; que trabalham um dia e são bons; O SR. ODACIR KLEIN - Registra o nobre De-
há homens que trabalham muitos dias e são melho- putado Freire Júnior que o Deputado João Natal fa-
res; há homens que trabalham muitos anos e são lava em nome de Goiás e do Tocantins, e falava
excelentes; mas há aqueles que trabalham a vida in- com muita grandeza, falava com muito espírito públi-
teira e esses são imprescindíveis. co, falava com muita dedicação, não visando à solu-

O Deputado João Natal trabalhou a vida inteira. ção de problemas menores, mas efetivamente à so-
Não houve nenhum infortúnio que fosse, até mesmo a lução de problemas comunitários.
cegueira, que o impedisse de trabalhar, que o Íf11JE!dÍS8e Quando retomei a esta Casa, saindo do Minis-
de servir, que o Íf11JE!dÍS8e de ser o sacerdote. tério dos Transportes, encontrei-o fisicamente sem

Ele lutou pela nossa classe, por aqueles que visão. Mas a falta de visão era puramente física. En-
fazem política, por aqueles que acreditam que a polí- contrei-o continuando com sua visão cívica, com sua
tica é um instrumento das mudanças, que a política visão patriótica, com sua visão da necessidade de
é o instrumento da construção da felicidade humana. defesa dos interesses de Goiás e com sua visão da

importância da defesa dos interesses nacionais.
Deixo aqui minhas homenagens pessoais, as

homenagens do povo goiano, que também repre- Dificilmente, Sr. Presidente, a maioria das pes-
sento, à sua família e nossa profunda consternação soas, na sua circunstância, teria condições de fazer
pelo passamento do grande amigo que perdemos. o que ele fazia com a maior dificuldade que um ser
Ele não era só um líder, mas também um compa- humano pode ter, que é não enxergar.
nheiro, um exemplo, uma referência para nós todos. Ele desempenhava seu mandato com desas-

sombro e dedicação, não faltava a nenhuma vota-
ção; sempre aqui estava presente. Presidia urna Co
missão, a Comissão Especial da Reeleição, e nela o
Deputado João Natal se houve com muita neutrali
dade, com muita dedicação, com muito espírito cívi
co, com muita competência.

Estamos tendo agora nesta Casa a ausência
do Deputado João Natal. Ele parte, mas nós, que te
mos visão cristã, que temos fé, sabemos que ele
está ausente desta Casa, deste plenário, dos nossos
corredores, mas estamos vivendo um momento de
separação transitória, porque certamente haverá um
reencontro.

E com visão cristã, Presidente Michel Temer,
é que tenho certeza de que o Deputado João Natal,
na concepção da parábola dos talentos, foi daqueles
que efetivamente soube administrar os talentos rece-
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bidos. Administrou-os no interesse do sf!:lu senhor,
que é o Estado de Goiás, e-sua ·população. Era seu
eleitor a população carente, os que tinham necessi
dades efetivas de uma conduta Parlamentar visando
à defesa dos interesses da população.

Do Deputado João Natal hoje nos separamos.
Ele sai deste plenário, sai desta Casa, mas tenho a
certeza de que, pela fonna como se aplicou.no inte
resse do seu senhor os seus talentos, teremos com
ele o grande reencontro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
de passar a palavra ao próximo orador e de:comuni
car aos Srs. Parlamentares que farei a leitura da s0

lução de uma questão de ordem levantada pelo·n0

bre Deputado Miguel Rossetto e pela nobre Deputa
da Maria Laura, quero associar-me às manifestações
que se revezam na tribuna em homenagem ao pran
teado Deputado João Natal.

No plano pessoal, devo dizer que tive com ele
urna convivência muito estreita. Inicialmente, foi polí
tica, que se iniciou em 1986 e que prosseguiu nos
últimos tempos, especialmente pela sua incorpora
ção a teses que no meu partido sustentávamos,
especialmente com gáudio e alegria cívica para
mim, incorporado que esteve na nossa campanha
à Presidência da Câmara.

Devo muito ao Deputado João Natal pelo quan
to fez, no plano pessoal e no Plano poIftico, por mim
e pelo meu partido. Mas deve muito esta Casa ao
Deputado João Natal pelo exemplo que nos deixa. É
um legado polftico que se iniciou em Goiás, e lá,
onde tantas vezes estive ao lado do Deputado João
Natal, pude verificar sua eficiência poIftica.

Não era daqueles que se distanciavam do elei
torado, mas, ao contrário, daqueles ciente$ e cons
cientes de que, embora em Brasília, era preciso
prestar atenção às suas bases eleitorais, pois lá se
encontrava pennanentemente nas segundas, nas
sextas, nos sábados e domingos, trazendo para cá,
depois, todas as sensações que recolhia no seu es
tado e nas suas bases eleitorais.

Corno Presidente da casa e membro da Mesa
Diretora, quero externar, em nome desta mesma
Mesa, meu preito de saudade, minha homenagem e
meu compromisso de que, ao longo do meu manda
to, relembrarei a figura extraordinária deste Deputa
do que hoje nos deixa materialmente, mas que c0nti
nuará a viver espiritualmente em nossa mente e em
nosso coração.

Torno a liberdade agora de ler uma decisão da
Presidência rel~tiva à questão de ordem fonnulada
pela Deputada Maria Laura e pelo Deputado Miguel

Rossetto. Espero que esta nossa decisão aqui for
mulada a uma questão das mais rlelevantes daque
las que tramitam pela Casa esteja guiada pela luci
dez e pelo espírito democrático que pautavam a con
duta do Deputado João Natal.

Passo a ler a resposta à questão de ordem.
·Os Srs. Deputados Maria Laura e 1\l1iguel

Rossetto, nas sessões dos dias OH e 09 de outubro
corrente, fonnularam questão de ordem relativa à
redação. do vencido oferecida pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à ProJX>Sta de E;nenda à
Constituição nl! 173, de 1995.

Alegam os aludidos Parlamentares que a
'Comissão, ao elaborar o mencionado texto, pro
moveu alterações de mérito na plrOposição não de
correntes de decisões do Plenário, extrapolando sua
competência regimental nessa fase do processo. Com
especial ênfase, questionam a reclação oferecida ao
art. 52 da proposta, entendendo que o texto dprovado
pela Comissão não reflete a decisão do Plenário no
que diz respeito ao caput do art. 39 da Constituição
Federal.

. Sintetizado o conteúdo da questão de ordem,
passa-se ao exame da matéria e à decisão.

A questão a ser enfrentada diz respeito à com
petência da Mesa para decidir a polêmica. Pode ou
não a Presidência resolvê-Ia?

Examinemos as normas regimentais:
Considera-se questão de ordem teda dúvida

sobre a interpretação deste Regimento, na sua práti
ca exclusiva ou relacionada com a Constituicão
Federal. É o teor do Regimento Interno, art. 95. '

De logo se vê e nem podE!ria ser de outra for
ma que o que se visa é pôr ·on:Jem" nos trabalhos.
Seja nas Comissões (arts. 57, XXI), seja no Plená
rio, a matéria há de ser ordenada.

Não pode haver desordem. E esta nasce pelo
descumprimento dos trâmites rE~gimentais, que é a
lei da Casa. É a que organiza, ordena, põe ordem.
Exatamente para que se impeça, com seu descum
primento, a violação do direito do Parlamentar de ver
processadas as questões segundo ordem procedi
mental estabelecida no Regimento. Sabe-se, por
meio dele, quais são as ·regras do jogo·. Se, portan
to, a Mesa, das Comissões ou da Casa, viola um
procedimento a questão é de ordem. Por isso se a
autoriza: para manter intacto o rito processual de for
mação dos atos nonnativos.

A questão de ordem não lê, portanto, para dis
cutir o mérito de matérias que l::lstão sendo positiva
das, mas para impedir que o rito procedimental seja
de molde a violar o conteúdo dat legislação.



qualquer membro da Comissão pode levan
tar questão de ordem sobre a ação ou omis
são do órgão técnico que integra, mas so
mente depois de resolvida conclusivamente
pelo seu Presidente poderá ser a questão
levada, em grau de recurso. por escrito, ao
Presidente da Câmara, sem prejuízo do an
damento da matéria em trâmite.

Portanto, o que esta Presidência haveria de
decidir seria um recurso contra a decisão do Presi
dente da Comissão, esta sim, resolvendo questão
de ordem. É. aliás. o que está no art. 17, 111, f. do
Regimento Interno. O silêncio, nessa fase procedi
mental, significou, juridicamente, assentimento.

Resta, contudo, matéria a soll!Q!ºna~." A ques
tão de ordem, tal como formulada. traz in urgência
com a redação do vencido em primeiro t mo dada
pela Comissão Especial. Ou seja: com o jmérito da
proposta de emenda à Constituição Fe~ral. Se à
Presidência não compete solucionar a m éria. pelas
várias razões já expostas, ao Plenário da~o pro
nunciar-se. A última palavra sobre a (1idãOldo ven
cido e sobre a redação final deve ser d d~pelo Ple
nário. nos termos do art. 198 do Regi nt6 Interno.

"Tal procedimento, previsto expli amente para
a redação, deve ser aplicado, analog~.. amente, à re
dação do vencido, Cflbendo ao Plen' rio, dessa for
ma, manifestar-se sobre os itens da edação contra
os quais se dá a contestação. Até p rque um turno
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A partir destas premissas, vàmos indagar: a re- pl"QOOdimento, portanto, mas é o conteúdo, o núcleo,
dação dada pela Comissão Especial {que, no caso, 'a matéria, o mérito objeto de decisão da Comissão.
substitui a Comissão de Constituição e Justiça e de Fosse outra a interpretação, a Presidên~ia dl:i
Redação) é mérito ou procedimento? Casa se converteria em redator do vencido ou reda-

Verifiquemos, para tanto, a tramitação da Pro- tor final. Bastaria que na Comissão de Constituição e
posta de Emenda à Constituição Federal em debate. Justiça e de Redação, onde se redigem finalmente
Nascida de iniciativa do Presidente da República, os projetos de lei e nas Comissões Especiais, onde
passou pela Comissão de Constituição e Justiça e se redigem finalmente as propostas de emenda à
de Redação para dizer de sua admissibilidade. Esse Constituição houvesse insurgência contra o texto fi-
é o momento em que s~ examina a forma (constitu- nal (ainda que sob o fundamento de que fora outra a
cionalidade) âa proposição. Não há, nesse instante, decisão) para que a matéria viesse à Presidência
discussão de mérito. para nova -redação do vencido- ou -redação final-,

que, no dizer do art. 197 convém repe~ir , é compe-
Em seguida, vai à Comissão Especial, onde o tência privativa da Comissão específica.

mérito é amplamente debatido. É, na verdade, mo- Mas, apenas para argumentar, ainda que não
mento em que se enforma o projeto. Daí segue para o se tratasse de mérito (e sim procedimento) há uma
Plenário, onde se vérifica novo debate sobre o mérito. questão regimental que impediria o conhecimento da

Em razão dessa última discussão e diante das questão de ordem tal como apresentada. É que foi
votações prevalecentes, há de verificar-se a redação apresentada em Plenário, depois da votação pela
do vencido. Nesse instante, volta o projeto para a Comissão Especial.
Comissão Especial, que formulará a redação, não Nos termos do art. 57. XXI. do Regimento
sem antes passar por ampla discussão com a possi- Interno,
bilidade de apresentação de emendas, questões de
ordem (se o procedimepto e'stiver sendo violado) e
votação na qual se aprova ou não a redação ofere
cida pelo Relator. Se este. aliás, for vencido na vota
ção, outro será designado para redigir o vencido.

Verifica-se que a discussão e a votação, nesse
momento. na Comissão Especial. envolve o mérito
redacional, e a competência da Comissão nessa ma
téria é privativa. tal como estabelece o art. 197 do
Regimento Interno. Essa discussão diz respeito ao
conteúdo do projeto, já que a redação visa a consoli
dar o mérito daquilo que foi votado. O que se vai
questionar na Comissão Especial é se a redação
será esta ou aquela. Por isto que há, no resultado fi
nal, vencedor e vencido. É claro que se houver falha
procedimental durante essa discussão a questão de
ordem é cabível na própria Comissão, e. depois de
resolvida conclusivamente pelo seu Presidente, a
matéria poderá ser levada em grau de recurso ao
Presidente da Câmara. a teor do art. 57, XXI, do
Regimento Interno.

Mas qual a questão de ordem que pod~ria ser .
levantada na Corrlissão? Seria possível por essa fór
mula que$tionar na Comissão Especial que aquilo que
estava sendo aprovado não era o que fora adotado no
Plenário? Evidentemente. não. Essa é matéria para
votação. Ou o Relator-proponente da redação tem ra
zão ou os ernenefantes redacionais, que se fundamen
tariam na idéia de que outra fora a decisão do Plená
rio, fariam prevalecer a sua posição. Não é matéria de



§ 9º Na, hipótese do parágrafo anterior,
-o Deputado, com o apoiamento de um terço
dos presentes, poderá requerer que o Ple
nário decida, de imediato, sobre o efeito sus
pensivo ao recurso. -

Há decisão, inclusive, nesse sentido relaciona
da à questão de ordem levantada anteriormente so
bre o processo da reeleição exatamente garantindo
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só se completa com a aprovação da redação em vidade e da importância do tema, solicito a V.Exa.
Plenário. Veja-se o art. 195. tempo para uma rápida leitura dos argumentos que

§ 1º A redação final é parte integrante me levam a recorrer da decisão da Presidência.
do turno em que se concluir a apreciação da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De
matéria. logo, se me permite, recebo o recurso de VoExa. e o

encaminharei à Comissão de Constituição e Justiça
O Plenário, por sua vez, há de solucionar a e de Redação.

pendência mediante deliberação nos termos do O 'SR JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, pela
art.183, caput, do Regimento Interno, isto é, por ordem.
maioria de votos, presente a maioria absoluta dos O S~. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deputado,
membros da Casa.

É assim porque cuidar-se-á, nesta votação, de devo dizer ,qüe, regimentalmente, não há oportunidade
saber se a redação dada pela Comissão Especial processual para V.Exa. manifestar-se.
obedeceu à vontade soberana do Plenário, expressa O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, há o
durante a votação em primeiro turno. efeito suspensivo.

Sendo assim, decido: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nós vo-
a) esta Presidência não tem como resolver o taremos o efeito suspensivo na próxima 'terça-feira.

questionamento em sede de questão de ordem, pois O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presidente,
trata-se de mérito da proposta; pela ordem. Como Líder do Partido da Frente Liberal,

b} a matéria, se não fosse de mérito, poderia eu queria...
ser examinada pela Presidência, se oferecido recur- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, so-
so contra decisão de questão de ordem apresentada bre a questão da votação...
na Comissão; O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-

c) cabe ao Plenário, soberanamente, apro'lar a do José Genoíno, ainda está com a palavra o Deputado
redação do vencido, em ambos os turnos de votaÇão; Miguel Rossetto.

d) as impugnações à redação oferecida pela O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, soli-
Comissão Especial contidas na questão de ordem cito ao Deputado Miguel Rossetto' um minuto para
são, em tese, recebidas pela Presidência como levantar questão de ordem sobre o:prccesso.
emendas de redação, devendo ser oportunamente .0 SR. PRESIDENTE (Michel- Temer) - Deputa-
formalizadas como tais. 1\ do Miguel Rossetto, permite V.Exq.. que o Deputado

Em conseqüência, a matéria figurará na Ord~m José Genoíno se manifeste agora?
do Dia para apreciação da redação do vencido.em O SR MIGUEL ROSSETTO CI S
Primeiro turno, deliberando o Plenário pelo quor'um' - aro, r.Presidente.
do art. 183, caput, assegurada a oportunidade de se O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
apresentar emendas de redação. palavra o Deputado José Genomo, para uma ques-

Esse procedimento será, doravante, observado tão de ordem.
para as matérias sujeitas a dois turnos de discussão O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem
e votação.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando apre-
Assina o Presidente. sentada à Mesa questão de ordem solicitando efeito
Está, portanto, solucionada a questão de br- suspensivo à Comissão,' é na sessão imediata que

dem oferecida. , ' se deve decidir sobre a matéria, com o apoiamento
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Conçe- de um terço dos Srs. Deputados presentes:

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Miguel Art. 95.
Rossetto.

O SR. MIGUEL ROSSETTO (Bloco/PT-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a decisão de V.Exa. merece todo o nosso fespei",.'
to, mas, infelizmente, não a nossa concordância.

Desejo anunciar, com base no art. 95, § 8º, do
Regimento Interno, que estou recorrendo aé Plená
rio, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, da decisão de V.Exa. Em face da gra-'



34676 -Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Outubro de 1997

O efeito suspensivo, com o apoiamento de um terço E agora deliberou que as decisões da Comis-
dos Parlamentares. são Espec:al serão votadas em plenário, com emen-

Agradeço ao Deputado Miguel Rossetto a das de plenário, para saber se estão condizentes
oportunidade de levantar esta questão de ordem, na com aqúilo que este Plenário decidiu.
forma de encaminhamento, com base no § 9º do art. Congratulo-me com V.Exa. Na próxima terça-
95 do Regimento Interno. feira estarei aqui não para defender V.Exa., que não

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presidente, precisa da defesa de ninguém, mas para defender
peço a palavra para contraditar. esta Instituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo a
contraditar, concedo a palavra ao Deputado Inocêncio responder à questão de ordem levantada pelo Deputado
Oliveira. José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENO(NO - Sr. Presidente, não Em primeiro lugar, quero esclarecer que recebi
há contradita! o recurso e acolhi o pedido de efeito suspensivo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- para submetê-lo ao Plenário. Simplesmente, por en-
do JoSé Genoíno, V.Exa. levantou questão de or- quanto, não há quorum para apreciação do efeito
dem, interrompendo o Deputado Miguel Rossetto, suspensivo. Ademais, a sessão de hoje é especial, va-
que lhe concedeu um minuto. Tenho que dar mos levantá-Ia, em face do falecimento do Deputado
decisão sobre ela. João Natal.

O SR. JOSÉ GENO(NO - Sr. Presidente, a Mais ainda, confesso que tive a delicadeza par-
consulta ao Plenário é de imediato. lamentar de comunicar a decisão tanto aos Líderes

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- do Governo quanto aos da Oposição. Entendi quP. fi-
do José Genoíno, tenho de decidir a questão de or- cou ajustado com os Srs. Líderes da Oposição que
dem levantada por V.Exa. votaríamos o efeito suspensivo na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cance- De qualquer maneira, respondendo à questão
do a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira, pela de ordem de V.Exa., indeferindo-a, devo dizer que
ordem, para contraditar. está acolhido o pedido de efeito suspensivo, que

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela será submetido ao Plenário, não na sessão de hoje,
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o porque no presente momento não há quorum para
Deputado José Genoíno só leu o dispositivo do deliberação.
Regimento Interno que interessa a S.Exa. É pre- O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente,
ciso lê-lo na íntegra. Reza seu texto que quando a peço a palavra pela ordem.
morte de um colega Parlamentar acontece no pleno O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
exercício do mandato, abre-se a sessão para aque- do a palavra, pela ordem, ao Deputado Miguel
les que queiram prestar homenagem e para alguma Rossetto.
comunicação excepcional da Presidência, e, imedia- O SR. MIGUEL ROSSfTTO (Bloco/PT - RS.
tamente, ela é suspensa. Então, não há o que vo- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
tara O Deputado José Genoíno só leu um artigo, te, a partir da deliberação de V.Exa., insisto na pos-
não leu o outro. sibilidade de fazer breve leitura, frente à importância

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para di- do fato, das razões que nos levam a recorrer da de-
zer que V.Exa. esgotou o assunto, respondeu à ques- cisã@ e a solicitar o efeito suspensivo.
tão de ordem. O PFL está satisfeito, consciente de que A decisão de V.Exa., Sr. Presidente, ao consi-
V.Exa. agiu como ~rande magistrado, como o intérpre- derar que não é competência da Mesa decidir quan-
te do Regimento Intemo. E, mais do que isso, preca- to ao mérito da matéria, conflita, no nosso entendi-
veu-se contra possíveis questões que possam ir a ou- mento, com o que determina o art. 17, inciso VI, da
tras fóruns. Defendeu V.Exa. a Instituição. alínea p, que atribui ao Presidente da Câmara dos

Estamos prontos para, na próxima terça-feira, Deputados ·cumprir e fazer cumprir o Regimento".
como determinou V.Exa., vir votar o efeito suspensivo. Ao eximir-se de apreciar o conteúdo da ques-

Além de ter respondido totalmente à questão tão de ordem formulada por mim pela nobre Deputa-
de ordem, V.Exa. não tolheu, em nenhum momento, o da Maria Laura, V.Exa. incorre em grave omissão,
direito de aqueles qu~ desejarem apresentar emendas convalidando, pOr força dessa omissão, atos arbitrá-
sobre a redação fazê-Io por maioria simples. rios do Exmo. Sr. Relator da PEC nº 173, de 1995, e
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convalidados, num processo de votação absoluta- aprovado em primeiro turno. É matéria que envolve
mente anti-regimental, pela Comissão Especial. procedimento, i•.-,quivocamente.

Descabe também a asserção de V. Exa. de Requeria a questão de ordem, Sr. Presidente,
que a decisão, favorável ou contrária à questão de sim, a impugnação do procedimento anti-regimental
ordem fonnulacla, implicaria imiscuir-se no mérito da que alterou o mérito da decisão de Plenário. A deéi-
matéria. V. Exa. bem sabe que a decisão que deter- são de V.Exa. de não acolher a questão fOrnlulada
minasse o retomo da matéria à Comissão, para redi- convalida na prática esse procedimento, pois acarre-
gir o vencido na confonnidade das votações ocorri- ta aos que não se confonnarem o ônus de aprovar
das em plenário. ou mesmo a que detenninasse ao emendas à redação final. É submeter a mesma ma-
Relator o expurgo das modificações operadas sem téria a duas votações, com quorum 'distinto; é sub-
base nas decisões de Plenário, no Primeiro Tumo, meter o ato jurídico perfeito a votação em primeiro
estaria embasada justamente em decisões do Plená- turno a um processo de confirmação não previsto
rio. e. por isso, legitimadas. Não estaria V. Exa. no Regimento; é subverter a ordem democrática em
exercendo juízo monocrático de mérito, mas preser- favor da maioria simples, eventual e oportunista; é
vando decisões adotadas por esta Casa, com base no criar um novo procedimento que pennite a invalida-
que estabelece a Constituição, que exige três quintos ção de qualquer decisão deste Plenário que venha a
dos votos para aprovar alterações na Constituição. contrariar a intenção do Relator ou da maioria sim-

Também é improcedente a alegação de V. pies de uma Comissão Especial cujos membros não
Exa. de que a matéria somente poderia ser submeti- refletem a vontade do Plenário.
da à Presidência em grau de recurso com base no Assim, Sr. Presidente, inconformados com a
art. 57, inciso XXI, uma vez que se trata, neste decisão de V.Exa., reconemos ao Plenário, ouvida a
caso, como comprovam as notas taquigráficas, que Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nos
a questão de ordem não foi apresentada em Comis- termos do 8It. 95, § ao, com o propósito de que seja re-
são porque a Presidência da Comissão Especial, formada a decisão ora prolatada por V.Exa, com efeito
afrontando o processo legislativo e regimental, não suspensivo na fonna do § 9lZ do mesmo artigo.
concedeu a palavra aos seus membros quando a re- Sr. Presidente, concluo fazendo uma observa-
quereram. Não houve naquela ocasião assentimen- ção, na medida em que, por detenninação de
to, mas cerceamento ao exercício do mandato parla- V.Exa., seguramente, iremos realizar o debate na·
mentar por parte do Sr. Presidente daquela Comis- próxima terça-feira. A primeira questão fundamental
são. Tanto que fonnulamos, na ocasião, em plená- que exige reflexão de todo este Plenário é a de que
rio, reclamação com vistas à anulação daquela ses- se trata de matéria absolutamente nova. Não há pre-
são, a qual ainda não foi decidida por V. Exa. cedente de situação como essa na Câmara dos De-

De outra parte, o art. 95, ao conceituar a ques- putados. A decorrência da aceitação da resposta
tão de ordem, não veda que a matéria seja levada oferecida por V.Exa. à questão de ordem por mim
diretamente à Presidência, mas, pelo contrário, as- proferida é a seguinte: estaremos criando e fonnali-
segura ao Deputado o direito de fonnular questão de zando precedente extremamente perigoso. porque
ordem sobre qualquer matéria que não figure na Or- estaremos encontrando mecanismo regimental que
dem do Dia, especialmente quando se trata da inob- pennita Q alteração do texto constitucional não mais
servância de disposição constitucional, como é o por quorum qualificado, mas por maioria simples.
caso em tela: as modifICações introduzidas na reda- Ora, Sr. Presidente, a conseqüência dessa de-
ção final não estão legitimadas pela simples aprova- cisão é extremamente grave, e não preciso salientar
ção de um texto pela Comissão Especial que contra- a sua importância. A aceitação desse procedimento
rie a decisão do Plenário desta Casa. A Constituição frustra e deturpa o texto da Constituição brasileira e
deve ser, acima de tudo, respeitada e, com base significa, portanto, matéria extremamente importan-
nessa premissa, impunha-se que a decisão de te, que exige reflexão profunda por parte dos mem-
V.Exa. assegurasse a ordem dos trabalhos de bros da Cêmara dos Deputados. É inaceitável, Sr.
modo a vedar que não seja levada a plenário, em Presidente. abrinnos precedente que pennita tama-
segundo tumo de votação, matéria constitucional nho grau de subversão"à Constituição brasileira.
que não foi aprovada por 308 votos em primeiro tur- Não podemos, por fim, aceitar que, através
no. A prática regimental associada à exigência conti- desse expediente, possamos subverter uma decisão
da no art. 60 da Constituição Federal detennina que qual~ deste Plenário, subverter uma exigência
somente seja deliberado em segundo tumo o que foi do texto êonstitucional, e alterarmos, portanto, o es-
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tatuto constitucional !'11aior deste País, através do ex- vai parar no Supremo Tribunal Federal, é inl>ortante que
pediente de maioria simpl~s. registremos nas atas toda a clareza do procedimento.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
O·SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço questão de ordem a ser respondida, mas desde logo

a palavra pela ordem. informo que o dispositivo mencionado por V.Exa. diz
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem respeito ao apoiamento de um terço dos presentes.

V.Exa. a palavra. para o efeito suspensivo. E tenha V.Exa. absoluta
O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocolPT - SP. Pela convicção como sabem os Srs. Líderes; já CQnver-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se- sei com todos 'que a minha preocupação foi exata-
rei breve. Em primeiro, pedi a palavra para reconhe- mente com a fase final deste processo, que, sei, vai
cer o cuidado d~ V.Exa. na resposta a essa questão bater àS.portas do Supremo Tribunal Federal. É uma
de ordem e para dizer aos colegas que a minha im- questão inovadora, como salientou o Deputado Mi-
paciência neste microfone foi exatamente por causa guel Rossetto. Tive o cuidado de dar uma opinião
do rigor com a leitura do Regimento. A aceitação do muito pessoal a respeito disso, de natureza jurídica.
recurso é por úm terço dos presentes para mim está Ao dar essa decisão, Srs. Parlamentares, o que quis
claro. Se um terço dos presentes aceita 'o recurso, foi fazer com que essa decisão não seja derrubada
suspende-se tudo e há parecer da CCJ, para ser no Supremo Tribunal Federal. Estou buscando este
submetido ao Plenário. efeito. Agora, sei que a palavra final, seguramente,

Como não vamos deliberar, porque não é ma- será dada pelo Supremo, se alguma' facção da Casa
téria para., deliberação e porque ela só se conclui entender de levar a matéria ao Poder,Judiciário.
quando a CCJ oferece parecer e o mesmo é votado O SR. MARCELO DÉDA - pro Presidente,
em plenário é exatamente por esta convicção que peço a palavra para uma questão de ordem.
entendo que, havendo apoiamento de um terço dos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
presentes, o recurso é acatado, o efeito suspensivo, V.Exa. a palavra.
e aí se processa a deliberação da CCJ, e a matéria O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
vem a plenário, para que este delibere. Aí, sim, na revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 195 esta~

deliberação em plenário, tem de haver 257 Srs. belece que, ultimada a fase de votação, as matérias
Deputados. são remetidas à Comissão competente, para que se

Este é o entendimento cristalino do art. 71 do proceda à redação final. O Regimento preocupa-se,
Regimento Interno, com referência àquele parágrafo em vários dispositivos, especialmente nos parágra-
que citei. fos do art. 195, erp dizer que o objeto da redação fi-

Veja bem, Sr. Presidente, não quero polemizar nal será apenas as emendas que foram aprovadas e
nem com V.Exa., nem com os Líderes. A questão de que, portanto, produziram alteração no texto subme-
ordem é da maior delicadeza. O efeito suspensivo é tido à apreciação da Casa.
fulminante. São aqueles que estão em plenário, por- Ora, Sr. Presidente, presume-se que a votação
que, se deixa o efeito suspensivo para outra sessão, na Comissão competente para a elaboração da reda-
o que vai ocorrer? Existem as mobilizações, para ção final deve se dar a partir de emendas de redação
evitar o efeito suspensivo. propostas pelo Relator, e não de uma proposta global

Na medida que a questão de ordem é respondi- de texto, corno se fora um substitutivo apresentado
da, o efeito suspensivo pàra o plenário é imediato, por- pelo Relator àquela matéria votada em plenário.
que o efeito suspensivo é mais ou menos corno a Iimi- Infelizmente, essa foi a sistemática adotada na
nar, no Poder Judiciário: é de imediato. Estando pre- Comissão Especial que aprecia a Proposta de
sente um terço, suspende-se tudo para decisão final. Emenda à Constituição n!2 173, de 1995. Não foram

É exatamente esta a razão da minha revolta, votadas as emendas de forma destacada, ,corno .
legítima, com base na leitura cristalina do RegimElnto quer o Regimento, mas foi dado um tratamento glo-
Intemo. Não íamos deliberar. íamos apenas acatar o bal à discussão do texto proposto pelo Relator, que
recurso. A deliberação, só quando se processasse o o apresentou consolidado, sem levar em considera-
recurso na Comissão de Constituição e Justiça e de ção que essa votação deveria ser feíta desfI}AlJ8.~
Redação. mente, a partir de emendas de redação propostas

Não vou polemizar com V.Exa., mas tenho cla- pelo Relator, que, obrigatoriamente, teriam de atingir
reza do Regimento Interno. E como esta questão simplesmente aquela parte que foi objeto de emen~

certamente não vai parar na CCJ, mas certamente da na Cas::.
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Então, a presente questão de ordem, Sr. Presi
dente, é no· sentido de que V. -Exa. chame o feito à
ordem, e não estou a debater a matéria a que
V.Exa. se referiu ao responder a questão de ordem
do Deputado Miguel Rossetto. O que estQu queren
do trazer à apreciação da Presidência é o fato de
que o processo foi tumultuado na redação final da
Proposta de Emenda à Constituição n2 173. Nem a
Relatoria, nem a Comissão Especial, nem o seu' Pre
sidente deram cumprimento adequado ao Regimen
to, adotando procedimento estranho àquele precei
tuado pelo Regimento, ao tratar a redação final
como uma redação global, NsubstitutivaN entre as
pas e não uma votação destacada, emenda por
emenda, naqueles pontos em que o texto foi ferido
aqui em plenário.

Portanto, a minha questão de ordem é para re
querer a V.Exa. que chame o feito à ordem e devol
va-o à Comissão Especial, determinando que, em
obediência ao procedimento disciplinado pelo Regi
mento, estabeleça-se a votação das emendas de re-.
dação uma por uma, na forma que o Relator julgar
conveniente. Esta é questão de ordem.

Pediria permissão a V. Exa. para expor mais
um ponto apenas, e que V. Exa. o recebesse como
um aditamento ao recurso oferecido pelo Qéputado
Miguel Rossetto. Estou aqui separando a questão de
ordem deste aditamento que faç<)'ao recurso do De
putado Miguel Rosseto. O aditamento é o seg,uinte,
Sr. Presidente: a essência da decisão de V.Exa. é
que a sede própria para formulação da questão de
ordem seria a Comissão Especial e não o Plenário.
Portanto, quem deveria primeiro apreciar a questão
de ordem sobre a redação final, na forma em ,que o
Deputado Miguel Rosseto a formulou, seria o :Presi
dente da Comissão Especial. É um ponto, fulcral, bá
sico, da decisão de V. Exa. Adito o recurso, pedindo
que a Comissão de Constituição e Justiça aprecie o
que vou agora formular, mas pedindo a V.Exa. tam
bém, se for o caso, que considere-o como um pedi
do de reconsideração da sua decisão.

Na forma regimental e pelo costume da Casa,
a redação final se dava na Comissão Especial,
quando se tratava de emenda constitucional. Portan
to, na forma do Regimento, a redação final ocorreu
lá na Comissão Especial.

Diz o art. 199 do Regimento:

Art. 199. Quando, após a aprovação de
redação final, S8 verificar inexatidão do tex
to, a Mesa procederá à respectiva correção,

Então, a Mesa tem competência para, sobre a
redação final apresentada, tomar uma decisão que
não deixa de ser de mérito, porque vai considerar se
há ou não exatidão do texto. logo, é uma decisão de
mérito. E a partir da sua decisão, ela pode corrigi-Ia
posteriormente, submetendo-a ao Plenário.

Ora, se é assim, V. Exa. poderia até dizer que
não era competente para resolver, mas teria de en
viar à Mesa da Casa para que ela, no seu coletivo,
avaliasse se houve inexatidão na decisão da Comissão
Especial. a quem coube elaborar a redação final.

A Mesa, se considerar inexato o texto, deter
minará sua correção e enviará ao Plenário, que po
derá,se for o caso, não concordar com a Mesa. Mas
esse seria o procedimento. .:

Portanto, V. Exa. não poderia decidir, omitindo
se de opinar sobre o assunto, mas deveria, sim, re
meter à Mesa, para que ela desse cumprimento ao
disposto no art. 199 do Regimento.

É o aditamento que faço ao recurso do Deputa
do Miguel Rossetto. Mas, se V. Exa. assim o consi
derar, é também um pedido de reconsideração com
relação ao ponto fulcral de sua decisão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o aditamento de V. Exa., que se incorpora, natural
m~nte, ao recurso do Deputado Miguel Rossetto, e
mantenho a minha decisão, respondendo à questão
de ordem de V. Exa., especialmente porque em face
do disposto no art. 120, inciso 111 do Regimento, as
emendas de Plenário serão apresentadas Nà redação
final, até o início de sua votação, observado o quorum
previsto nas alíneas a e b do inciso anterior-.

Portanto, emendas de Plenário são permitidas.
E o disposto no art. 129 a que V. Exa. aludiu, se dá
exatamente depois da redação final aprovada pelo
P·~nário.

E mais, quero salientar a V. Exa. que o fulcro
da minha decisão não é o fato de não ter sido ofere
cida questão de ordem na Comissão. O fundamento
da minha decisão é que se trata de mérito redacional.
A inovação que trago, nobre Deputado Marcelo Déda,
é exatamente de que a redação final da votação de
primeiro turno que não é o que se fazia até o pre
sente momento, se dê no plenário, até porque o Re
gimento Interno diz que um turno de votação só se
completa com a votação da sua redação final.

Fica, portanto, acolhido o aditamento de V.Exa.
e mantida a minha decisão.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem Declaro encerrada esta matéria. Naturalmente
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero recorrer esta sessão será levantada em função do falecimen-
apenas com relação à primeira questão dê ordem to do nosso companheiro, Deputado João Natal.
que formulei, qual seja, a de chamar o feito à ordem, O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente,
devolvendo à Comissão Especial para que vote peço a palavra pela ordem.
emenda por emenda. Estou recorrendo com relação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a esse ponto da minha questão de ordem. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reco- O SR. PEDRO CANEDO (PL - GO. Pela or-
lho o recurso de V.Exa., o qual encarni~harei à demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, falo
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. em.meu nome, como colega de bancada do Deputa-

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. 'Presi- do João Natal; e também em nome do Partido Libe-
dente, peço a palavra pela ordem. raI, incumbência que me foi dada pelo Líder Valde

mar Costa Neto, para reverenciar a memória do meu
O SR. PRESIDENTE (Michel Tenier) - Tem V. querido amigo, nosso colega e companheiro João

Exa. a palavra. Natal.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Tive o privilégio de conviver com S.Exa. desde
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- 1983, quando éramos Deputados Estaduais do nos-
dente, eu também havia levantado uma questão de so querido Estado de Goiás. Convivemos como
ordem à Mesa a esse respeito. Segundo depreendi Constituintes em 1988 e, agora, neste mandato.
da resposta que V. Exa. deu à questão de ordem Aprendi muito com S. Exa., Líder da bancada
não tenho cópia do texto , esta deveria ter sido le- que apóia o Govemador Maguito Vilela. João Natal
vantada na Comissão Especial. Eu não poderia as- foi para nós um verdadeiro professor. S.Exa. nos au-
sim proceder porque não sou membro da Comissão. xiliava e orientava, sempre decidindo as questões da
Ao tomar conhecimento do texto da redação apre- bancada com muita serenidade e justiça.
sentada para votação em segundo turno, diferente Exemplo de homem correto, político sério, mu-
daquilo que houvera sido votado no primeiro turno, nicipalista, muito fez pelo Estado de Goiás em todos
formulei a questão de ordem. os mandatos que exerceu.

Portanto, entendo que a minha questão de O Estado de Goiás perde com o prematuro fa-
ordem não foi respondida nem contemplada no Iecimento do Deputado João Natal. Acredito, Sr. Pre-
contexto abordado por V.Exa., até porque não sendo sidente, fazendo minhas as palavras dos oradores
membro da Comissão, apenas tive conhecimento des- que me antecederam, inclusive as de V. Exa., que
se novo texto lamentavelmente, é um novo texto. perde o Congresso Nacional um integrante de marca

Sr~ Presidente, fico constrangido de, no dia de maior, de altíssimo nível.
hoje, estar discutindo isso. Esta sessão não deveria Que a família do Deputado João Natal receba
estar enveredando para: esse lado. Deveríamos res- a solidariedade desta Casa, pois tenho absoluta cer-
peitar o Deputado ,João Natal, grande companheiro, teza de que S. Exa., durante toda sua vida como po-
mas já que o assunto veio à baila, não posso deixar Iítico, só fez elevar seu próprio nome e o nome da
de fazer este registro. Também tenho uma questão Câmara Federal, que ele representou muito bem.
de ordem, mas eu não poderia Ievantá~ nem levá-Ia à A família do Deputado João Natal pode ficar or-
discussão na Comissão, porque não sou membro dela. gulhosa da passagem desse grande homem pela

Solicito a V.Exa. que a questão de ordem de vida pública neste País.
um Deputado que não é membro da Comissão te- Era o que tinha a dizer.
nha o mesmo tratamento de resposta do daqueles O Sr. Michel Temer, Presidente deixa a
que dela fazem parte. cadeira da presidência, que e ocupáda pelo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deputado Sr. José Maurício, 11l Suplente de Secretário.
Arnaldo Faria de Sá, examinarei sua questão de or- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
demo A chega que V.Exa. fomece neste momento renova apelo a Deputados que desejam manifestar
vem em favor da nossa manifestação, ou seja, quem' pesar pelo passamento do Deputado João Natal no
não fizer parte da Comissão· poderá oférecer'eJ:Y1eil-: sentido de que se utilizem da tribuna e não do micro-
das dE} redação no plenário. Recebo sua questão de, fone de aparte. ,
ordem como uma emenda de redação que.V.Exa. . O SR. PRESIDENTe (JoSé Maurício) - Concedo
poderá discutir no plenário. 'apalavra, pela ordem, ao Deputàdo Pedro Wilson: '
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O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Pela Natal marcou sua história por atitudes de inde-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pendência política e busca de coerência programáti-
Srs. Parlamentares, em nome do Partido dos Traba- cano partido a que pertenceu e na sociedade. Nun-
Ihadores, como colega d~ bancada de Goiás, mani~ ca divergiu da sua consciência, tendo votado até
festamos nossa solidari~dade à família do ilustre De~ contra orientações da maioria na busca dos interes-
putado João Natal sua esposa, Dahlia, e suas filhas, ses de Goiás e do Brasil.
Raquel Cristina, Janaína e Ana Laura. Desejo home- João Natal, progressista, nacionalista, político
nagear também a lembrança sempre querida desse até o último momento, na semana passada ainda es-
ilustre Deputado que honrou Goiás e o Brasil no tava aqui conosco. Mas, querendo viver cada vez
exercício de diferentes mandatos. mais uma intensa vida política, não aceitou a doen-

Sr. Presidente, conheci João Natal como líder ça e Mau àté o último momento para ter uma vida
estudantil do colégio Liceu de Goiânia, no Grêmio li- digna. João Natal, articulador político; sempre bus-
terário Félix de Bulhões, onde exerceu forte Iideran- cando alianças mais progressistas. JOão Natal das
ça estudantil e participou ativamente da luta na polí- reuniões da bancada, de consensos ·abertos, trans-
tica estudantil, quando certamente plasmou a sua Ii- parentes e construtivos. Podemos afirmar aqui, Sr.
derança e a convicção de sua atuação na política Presidente, que a última atitude dele foi reunir a ban-
partidária. cada de Goiás para apresentar emendas para Goiás

Também, Sr. Presidente, registramos a profí- e o Centro-Oeste, que visavam ao bem público, bem
cua presença de João Natal na Igreja, na Vila Nova, acima dos interesses paroquiais e ao lado dos inte-
na Mocidade Estudantil Católica e em todos os movi- resses maiores do desenvolvimento econômico de
mentos nos quais teve presença efetiva e construtiva. Goiás, independente da questão partidária ou mes-

João Natal esteve também na Faculdade de mo regional.
Direito da Universidade Federal de Goiás, onde se João Natal, de independência política, lucidez
formou como bacharel depois, exerceu a advocacia até na divergência, seguia a sua ,consciência e uma
e foi forte liderança no Centro Acadêmico XI de linha política na busca de melhor solução para Goiás
Maio, na Casa da Rua 20, a Casa da Liberdade, e para o Brasil. João Natal nos deixa muitas lem-
onde houve muita resistência à ditadura. E tivemos a branças, muitas contribuições, I muita competência
participação de João Natal como liderança contra o como político, muita qualidade na busca de uma vida
arbítrio do poder militar então instalado no Brasil. de trabalho e de política digna de todo o Brasil. Cer-
Depois, como advogado, delegado e promotor em tamente, seu nome, sua histórià:, sua trajetória esta-
Goiás, teve a melhor participação. Liderança nata e rá sempre presente no rol dos políticos patriotas, dos
inteligente, João Natal ingressou na política no anti- políticos que têm o civismo, dos políticos honestos
go MDB Movimento Democrático Brasileiro sendo que contribuem para a paz, para a justiça social,
eleito Vereador e Deputado Estadual. Em seguida, para os direitos humanos, para a cidadania, para a
tornou-se Deputado Federal por três Legislaturas, já democracia e para á grandeza da Pátria brasileira.
no PMDB. João Natal permanecerá, sim, 'em nossa memória e

Gostaríamos de ressaltar a luta de João Natal será uma lembrança\querida nessa difícil fase da
para expressar bem o mandato de Deputado Federal política nacional.
pelo Estado de Goiás. Foi ele Presidente da Comissão O Sr. Vilmar Rocha - Nobre Deputado Pedro
de Constituição e Justiça e de Redação; exerceu profí- Wilson, permite-me V.Exa. um aparte?
cua liderança coordenadora da bancada goiana na O SR. PEDRO WILSON - Tem V. Exa. o aparte.
luta pelo desenvolvimento econômico e social de O Sr. Vilmar Rocha - Deputado Pedro Wilson,
Goiás, do Centro-Oeste, dos cerrados brasileiros e quero apenas me associa(às palavras de V.Exa. e
do próprio País; assumiu a Secretaria de Estado e às homenagens da Casa ao Deputado João Natal.
diversos cargos. Assim, João Natal pode ser descrito Observo que há um clima de constf'mação por
como político dedicado à vida e ao trabalho que hon- parte dos colegas de todo o Brasil. Convivi com o
ra todos aqueles que ingressam na política através Deputado João Natal na Assembléia Legislativa de
da ética e da participação. Goiás, no período de 1982 a 1986, e, nos últimos

João Natal marcou sua trajetória política com dois mandatos, aqui na Câmara dos Deputados. O
grande desempenho na Assembléia Nacional Cons- Deputado João Natal era um político na essência: in-
tituinte, defendendo pontos e interesses nacionais e teligente, habilidoso, experiente, que prestou rele-
do povo trabalhador da cidade e do campo. João vantes serviços ao Estado de Goiás. E mais: João
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Natal tinha um outro perfil, uma outra característica: O Sr. Vicente Cascione - Sr. Deputado, quero
era um político ligado ao povo. Ele tinha muita sensi- ter a honra de apartear V.Exa. para dizer em apenas
bilidade pelos problemas do povo, principalmente os trinta segundos que no meu primeiro mandato tive
mais humildes. Lembro-me bem que, quando éra- momento$ de profundo orgulho por pertencer a esta
mos Deputados Estaduais, muitas vezes ele inter- Instituição e, em detenninados momentos, uma
rompia reuniões na Assembléia Legislativa para fa- grande frustração. Às vezes, desalentado, nos fins
zer reuniões com a população da Vila Nova, bairro de tarde, ao dirigir-me ao meu gabinete, cruzava nos
onde nasceu. Essas qualidades devem ser destaca- corredores com aquele estóico homem, com sua
das. Desejo, ao cumprimentar V.Exa. pelas palavras filha a guiá-lo todo o tempo aliás, um dos exem-
adequadas em homenagem ao Deputado João Na- pios mais raros e dignificantes de homem público,
tal, associar-me também a essa homenagem que V. com sua coragem extraordinária e capacidade de
Exa. presta, aliás, homenagem do povo, dos amigos e vencer as adversidades e a dor e ele sempre tinha
da família do Deputado João Natal. Muito obrigado. uma palavra de ânimo para comigo. Não sei se vol-

O SR. PEDRO WILSON - Obrigado, Deputa- tarei a esta Casa. Mas gostaria de dizer que me sin-
do Vilmar Rocha. Incorpora as palavras de V.Exa. to honrado por ter tido como um de meus pares,
ao meu pronunciamento. dentre muitos valorosos companheiros, esta figura

Nesta quarta-feria, certamente seu corpo está extraordinária que deixa literalmente mais pobre esta
sendo transportado dos Estados Unidos para o Bra- Casa, mais do que ela já é: o companheiro João Na-
sil e para Goiás, e assim, repito, Sr. Presidente, a tal. Portanto, associo-me às palavras de V.Exa., De-
lembrança querida de João Natal neste tempo difícil putado Pedro Wilson. Agradeço-lhe a honra do apar-
do Brasil servirá como exemplo de esforço para a te concedido. Não poderia deixar de deixar registra-
construção de uma política melhor. do nos Anais da Casa minhas palavras que são um

testemunho da minha emoção e da minha dor. Muito
Ouço, com prazer, o nobre Deputado João obrigado, Deputado Pedro Wilson.

Henrique. O SR. PEDRO WILSON - Deputado Vicente
O Sr. João Henrique - Aproveito o encerra- Cascione, obrigado pelo seu aparte, que incorporo

mento do discurso de V.Exa. para também me asso- ao meu discurso.
ciar à homenagem que presta ao companheiro João Ouço, com prazer, o Deputado Marcelo Déda.
Natal. Companheiro do meu partido, o PMDB, convi-
vi com S.Exa. desde a Legislatura passada; partici- O Sr. Marcelo Déda - Deputado Pedro Wilson,
pei com ele de alguns momentos que me marcaram ouvindo o pronunciamento de V.Exa., tomO a Iiber-
muito, inclusive quando da minha eleição para a dade de realizar essa intervenção em fonna'de apar-
Quarta Secretaria desta Casa, quando tive do com- te para me associar às palavras que V.Exa. çom tan-
panheiro João Natal uma presença muito fiel ao meu ta competência tem aqui pronunciado. Tive opprtuni-
lado e que me ajudou realmente a obter aquela vitó- dade de conviver, nestes três anos, com o Deputado
ria. Depois de, no primeiro turno, disputar com o De- João Natal aqui no plenário, na Comissão de Consti-
putado Barbosa Neto, obtendo vantagem de votos, tuição e Justiça e de Redação, e na Comissão da
tive no companheiro João Natal uma pessoa muito Reeleição tive a oportunidade de conhecer a atua-
aguerrida. Especialmente pela amizade e respeito a ção parlamentar de seu conterrâneo. E, a partir des-
e~e, pelos momentos que vivemos juntos, sinto e la- sa atuação, senti grande respeito pelo perfil, pelo ci-
mento profundamente seu desaparecimento. Assim vismo, pelo espírito público e pela dedicação ao
como o meu partido, o PMDB do Piauí, quero me as- mandato que S.Exa. exerceu. Fui testemunha de vo-
sociar ao discurso de V.Exa. e transmitir a toda a fa- tos, de posicionamentos....de pronunciamentos que
mília, a todo o povo de Goiás, por meio do pronun- revelavam grande coragem cívica, a capacidade que
ciamento de V.Exa, meus mais sinceros votos de tinha João Natal. Mesmo quando minoritário em seu
pesar pelo passamento deste grande brasileiro, partido, mesmo quando contrariava os interesses do
grande Parlamentar, o companheiro João Natal. Governo, assumia a tribuna para explicitar suas po-
Muito obrigado. sições, para justificá-Ias e manter aceso o vínculo

entre seu mandato e sua base. Deputado Pedro WiI-
O SR. PEDRO WILSON - Incorporo as pala- son, creio que o maior exemplo da forma como o

vras de V.Exa. ao meu pronunciamento. Deputado João Natal exerceu seu mandato foram
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Vicente esses últimos anos. Alquebrado, com a visão perdi-

Cascione. da, submetendo-se a hemodiálise, S.Exa. não falta-



Outubro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 34683

va à responsabilidade de comparecera este plená- como Presidente da Comissão, na qual presenciei
rio, de vir a esta Casa e, muitas vezes com dificulda- uma postura democrática. O cuidado nas respostas
des visíveis até para mánter-se em pé na tribuna, às questões de ordem; a convivência com todos os
emitir sua posição, formular seus votos e dignificar o membros daquela Comissão; nunca aplicar rolo
mandato que o povo de Goiás lhe deu. Associo-me compressor contra Deputado algum. Como minoria
às palavras de V.Exa. e permita-me transmitir meus naquela Comissão, quero dar este depoimento .de
sentimentos, meu pesar à família de João Natal e um comportamento correto, neutro, e o cuidado na
ao povo de Goiás, com a certeza de que, muito mais Presidência da Comissão. Convivemos com S.Exa.
que Goiás, quem perdeu foi o Brasil e esta Casa. na sua luta pela vida e, mesmo assim, não deixou

O SR. PEDRO WILSON - Muito obrigado, de cumprir seu dever como membro da Comissão de
Deputado Marcelo Déda. Incorporo o aparte de Justiça e como Deputado participando de todas as
V. Exa. ao nosso discurso. votações. Quero somar-me a todas as manifestaçõ-

Sr. Presidente, mais uma vez manifesto nos- es neste dia de homenagem ao colega, estendendo
sa solidariedade à família, ao PMDB, nossa solida- essa homenagem a seus familiares, ao PMDB e ao
riedade ao povo de Goiás pelo falecimento de João povo de Goiás.
Natal. Sua presença como advogado e como políti- Obrigado a V.Exa. pela oportunidade do aparte.
co permanece conosco, seu exemplo e seu esforço O SR. ARLINDO VARGAS - Agradeço a
na vida política de Goiás e do Brasil servirão para V.Exa. o aparte que engrandece meu pronuncia-
que todos possamos ter, cada vez mais, ética na mento. João Natal estava visceralmente ligado à
política. O tempo passa, mas a trajetória de João grandeza desta Casa. Afastou-se de nós, mas seu
Natal ficará para sempre com todos os que lutam por exemplo é imortal. Devemos seguir o que ele pregou
uma política com decência no Brasil. para honrar e dignificar o Parlamento.brasileiro.

Sr. Presidente, este o nosso pronunciamento, No momento em que as cordoalhas de seu co-
como Deputado de Goiás, em nome do nosso Líder, ração pararam, em virtude da doença, lembro-me de
Deputado José Machado, e de toda a bancada do um poeta inglês do século XVII, John Doyle, que di-
Partido dos Trabalhadores. zia: nenhum homem é uma ilha, ninguém pode viver

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, afastado; nós somos parte da humanidade; cada
peço a palavra pela ordem. grão de areia que os rios levam para o oceano é um

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem pouco do continente que está diminuído.
V.Exa. a palavra. E eu digo que cada Parlamentar que daqui se

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem afasta é um pouco desta Casa que está diminuindo.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- E quando um Parlamentar tão importante, como o
putados, profundamente constemado, o Partido Tra- Deputado João Natal, se afasta, esta Casa fica mais
balhista Brasileiro associa-se às homenagens a um diminuída ainda.
dos mais dignos e honrados representantes do povo Por isso, no momento derradeiro de seu afas-
que teve a honra de passar por esta Casa. tamento, quando o homenageamos e também a sua

Com certeza absoluta, João Natal, em sua sim- família, posso dizer que esta Casa não deve pergun-
plicidade, foi a estrela maior desta legislatura. E tar por quem os sinos dobram. Sem dúvida alguma,
mesmo no momento em que o diabetes, doença in- os sinos dobram pela grandeza de João Natal.
feliz, roubou-lhe a visão física, fazendo com que O Sr. José Thomaz Nonô - Concede-me
não enxergasse, posso dizer tranqüilamente que era V.Exa. um aparte, nobre Deputado Arlindo Vargas?
um dos Parlamentares que mais enxergava nesta O SR. ARLINDO VARGAS - Tenho a honra
Casa, porque a grandiosidade de sua visão cívica, de conceder um aparte a V.Exa., um dos magníficos
de sua visão patriótica, de sua visão política trans- Parlamentares desta Casa.
cendia seu corpo débil e espalhava-se, transmitindo O Sr. José ThoRhlZ Nonô - Nobre Deputado
esperança a todos nós e ao povo brasileiro. Arlindo Vargas, perdoe-me por aparteá-Io já ao tér-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José mino de seu pronunciamento. Mas quero associar-
Genoíno. me a tudo que V.EXa. manifestou hoje sobre o De-

O Sr. José Genoíno - Deputado Arlindo Var- putado João Natal. Estivemos juntos no Congresso
gas, exatamente para reafirmar o que V.Exa. está di- em 1982, tive o privilégio de conviver com o Deputa-
zendo. Convivi, como membro da Comissão de do como Presidente da C9missão de Constituição e
Constituição e Justiça, com o Deputado João Natal Justiça e de Redação e, àlém de tudo, sou seu vizi-



Cf) ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
~;;J;'\ i5'utISi1il. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden

e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
rJi\J1,~ justa homenagem ao Deputado João

<companheiros que fomos durante três Legisla
t!':S"::l"\ !\ce;mpanhei diuturnamente a obstinada luta

que residia no mesmo bloco de aparta
vn'8f:;O':' ej.Je eu, nos últimos dois anos. Mesmo

com sérias dificuldades que acabaram
sua visão, o Deputado João Natal não dei

;';\':;!!s v,fI,·Ucipar das sessões, das votações. Certa
~UCUlJi(o) ot'r~I'OS Parlamentares com plenas condições

\~~ ~~rFJ. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
E)~,º a !)@!avra.
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r!lKI de apartamentÇ), podendo privar de s~a amizade talvez não exercessem com tanta determinação seu
p,':'Gsoal E! ôa de seus familiares. Para mim foi dupla mandato como S. EX}I
D-2ii'da: perda do brilhante colega, do leal companhei- Sabemos que qualquer outro Parlamentar po-
rC'. Deputado operoso; perda também de um am'i- deria ter se afastado, tirado licença, arrumado ates-
í?10 que soube construir ao longo desta convivência tados, mas ainda assim o Deputado João Natal es-
pào;íeua na Câmara dos Deputados. João Natal dei- tava presente constantemente.
xa ~obretudo uma imagem de trabalho. Na semana É um exemplo que fica para todos nós daquele
p;'isG9da ,á sem a visão, andando tropegamente, que, ainda que tenha perdido a visão em razão da
~;0r"1';3 andou no último ano nos corredores desta sua doença, tinha uma outra visão: a da suPeração
Q~3.sa em vez de optar pela cômoda licença médica, de todas as dificuldades, a de poder transpor todos
q~..K':,á!J; vezes, é usada até pelos que dela não ne- os obstáculos e estar permanentemente dando uma
CE.}~,~(ar~1, deú aqui um exemplo de abnegação e de lição de vida. Não só o exemplo político do Deputa-
'i.~·dba!h0. Pam falar neste mesmo microfone e o fez do João Natal, mas a lição de vida que nos d~u nos

piJI1COS dias tinha de se valer de uma pessoa últimos dois anos, certamente deverá calar fundo
p<,ur2\ lhe guiár até esta tribuna ,de onde falo. Mas o naqueles que, diante de qualquer problema, de qual-
ti\13~ iffsico que o acometeu jamais, em' momento al- quer dificuldade, acabam se abatendo, se encolhendo,
(cj~~rn. privou-o do amor, da dedicação e sobretudo da se diminuindo.
nGr~Hd,,!de a seu partido, o PMDB e a seus eleitores Esse exemplo de vida do Deputado João Natal
~~eJk;,;nos que tanto o reverenciaram, reconduzindo-o ficará marcado de forma contundente. Com a dificul-
~,' 1Gi'JSS~Vamente a esta Casa. É esta imagem que dade de marcar sua presença no painel de registro,
q1Je\"O I'aval" e que a Casa deve preservar do homem com a dificuldade de se locomover daqui para lá,
J<Ci'~~li) N"ltal. Daquele que, acometido por violenta dia- ainda assim S. Ex.• estava sempre presente. Cons-

sem poder andar, sem enxergar, conseguiu tantemente, usando o microfone ou telefonando para
1J8u tiiíl!J!io mais do que alguns daqui que têm boa vi- seus companheiros, discutindo esta ou aquela condi-
:~,i'jü ';, conseguiu andar mais politicamente do que ção. Por sinal, ainda na semana passada tive o pra-
~C{~'Jf;~GS ;]i:iiqui que têm boas pernas. É essa imagem zer de atender a um telefonema dele, que queria sa-
'fl;,,; :;\f~lnij", de trabalho e de dedicação que preservo e ber a respeito do projeto de lei das rádios comunitárias.
\~iU2 \J,E::a. também preservará deste grande com- O Deputado João Natal, até seu último mo-
V),.O'li',f,I·'ccn1. que foi o Deputado João Natal. mento como Parlamentar, corroborou com essa lição

() SR. ARLINDO VARGAS - Agradeço a de vida com sua vontade, garra e determinação. Por
\ilo~;«'t o aparte e encerro repetindo: a grandeza e a isso, tenho certeza de que as homenagens que vá-
'Ji2~§1<Ji tNl0rme transcendiam aquele corpo. O Deputa- rios Parlamentares prestaram hoje a S. Ex.!! são
do l\l~~al deu um exemplo a todos nós. Aos fa- poucas diante do grande homem, do grande Parla-
uvm~:!"(;"3 de João Natal as nossas condolências e re- mentar e do grande pai que foi.
pilO: D3 ;3~llüS dobram pela grandeza de João Natal. Só lamento que no dia em que se homenageia

f%':t J~RNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presi- o Deputado João Natal tenha-se aberto um espaço
~.J8ÇO a palavra pela ordem. nesta sessão que já deveria ter sido levantada e só

não o foi pelas homenagens que se prestam a S.
Ex.li para ser respondida uma questão de ordem p0
lêmica que quase deslustra a imponência do preito.

Tenho certeza de que toda sua famma; ainda
que abati<;la pelo passamento, deve neste momento
estar orgulhosa <:Ie quem foi o Deputado João Natal
pelo exemplo, vontade, superação e determinação.
Todos nós, seus amigos, correligionários e concida-

. dãos ficamos orgulhosos de um dia poder ter convi
vido com S. Ex.lI

Descanse em paz! Certamente seu exemplo
haverá de ficar entre todos nós.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GILVAN FREIRE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. também pprtas estranhas, mas estava amparado por
Ex.ª a palavra,. pelo Partido Socialista Brasileiro. sua filha e por $ua mulher.

O SR. GILVAN FREIRE (PSB - PB. Pela or- A filha deu atodos nós um exemplo comovente
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de solidariedade ao pai enfermo e, ajudada pela
Sr.as e Srs. Deputados, faleceu aos 53 anos, fora do mãe, a companheira de João Natal, fez com que ele
Brasil, buscando ajuda médica, um brasileiro chama- fosse um cego com guias. Diferentemente, ao que
do João Natal. Até aí, nada de anormal porque o me parece, é o Brasil ao qual João Natal serviu.
João Natal era também o João mortal. Neste instante, diferente dele, que buscava socorro,

Sr. Presidente, esse Deputado era um membro o País parece um tanto quanto cego, sem guia, ou con-
do Poder Legislativo do Brasil, com 32 anos dedica- duzido por guias que o levam ao abismo, diferentemente
dos à atividade política, exercendo, de forma quase de João Natal, cujas guias Ievavam-lhe esperança
completa, a escala de Parlamentar em nosso País, a Fiquei muito comovido e dividi esta comoção
começar pelo exercício do mandato de Vereador. Foi com o meu fratemalíssimo amigo e companheiro da
Deputado Estadual, Deputado Federal e foi Constituinte Paraíba, Deputado José Luiz C(erot, aqui presente,
brasileiro de 1988. que via o drama de João Natal e sUa pertinácia em

Ajudou a fazer a Carta que agora estamos ras- continuar servindo ao Parlamento, talvez renegando
gando e como jurista já deveria estar mais sofrido do o instituto de amparo ao Parlamentar, que;~ pouco
que estava com sua própria doença. É impossível, tempo, foi exposto à contestação pública. João Na-
Sr. Presidente, que um homem de formação jurídica tal, tenazmente, continuou trabalhando e não se va-
não sofra, não se constranja com o que acontece, leu do instituto, que era repulsivo demais, até para
especialmente, com o que aconteceu com João Na- lhe amparar de forma muito justa.
tal, que ajudou a elaborar a Constituição brasileira Elaborei, então, Sr. Presidente, um registro do
que, pela durabilidade que empresta ao Poder Partido Socialista Brasileiro, o qual poderia ter sido
Constituinte, é uma Carta nacional e não imagina- feito pelo Deputado Alexandre Cardoso, aqui pre-
va que, em pouco tempo, em menos de dez anos, sente, Líder da nossa agremiação, mas está sendo
estivesse assistindo ao seu desmonte. feito por mim. Eu fiz, com o meu pouco talento de

Não digo ver, porque, nesses últimos dois poeta bissexto, um pequeno poema para João Natal,
anos, João Natal estava desprovido da vista, que é a quando dos nossos primeiros contatos nesta Casa.
filha dos olhos, embora não desprovido da visão, O Sr. Alexandre Cardoso - Permite-me V.
que é filha da consciência. Ex.· um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Maurício)"- A Mesa O SR. GILVAN FREIRE - Com prazer.
pede vênia 'ao eminente Deputado Gilvan Freire para O Sr. Alexandre CardosQ.:- _peputado Gilvan
que assuma esta Presidência o decano dos nossos Freire, tivemos uma reunião hoje da bancada e, em
Deputados, o Deputado Neiva Moreira. virtude desse encaminhamento, V. Ex.f foi escolhi-

O SR. GILVAN FREIRE - Sr. Presidente, Srs. do, em nome do nosso partido, para fazer a sauda-
Deputados, estamos a render hoje as homenagens ção à história e à vida do Deputado João Natal. Mas
póstumas ao grande João Natal, um Parlamentar do na minha convivência ,com S. Ex.!!, pude fortificar um
Brasil. Ele foi um homem em cujo prontuário político pensamento que tem norteado a minha vida: o es-
se escreveu apenas a passagem por um partido só, sencial é invisível aos olhos. Isso ficou fortalecido
em um País em que é freqüente a mudança do pron- com a postura do Deputado João Natal nesta Casa.
tuário nas opções partidárias. Talvez isso queira· Ele continuou vendo aquilo qúe os olho_s não conse-
mesmo 'falar algo a respeito do caráter de João Na- guem ver, que é a dignidade e'a sabedoria.de um
tal: firme nas_ suas convicções e em suas crenças, homem que esteve sempre do lado do Brasil'e dos
políticas. Embora, noS últirnos dias, quem sabe, mui- brasileiros. Este era o aparte que queria fazer para
to angustiado por assistir, não ver" o qu~ acontecia falar da minha .admiração à força, à vida e a tudo
ao Congresso do Brasil. . ' que o Deputado João Natal deixou a nós todos, prin-

Mas, Sr. Presidente, quando cheguei a. esta cipalmente esta questão: o essencial é invisível aos
Casa, há dois arios e poucos meses, encontrei João olhos. . .
Natal procurando refazer os caminhos que fez sem a SR. G'LVAN FREIRE -' Agradeço aVo Ex." o
dificuldade, mas que, nos últimos tempos, os trilhava _. . aparte. .
corno se fossem estradas desconheçidas. Bateu nes- . 'Gostaria também de ouvir, parque sei que está,
sas portas que lhe eram tão familiares" e que pareciam ·à espera de uin aparte, o Deputado José Luiz Clerot,

, \'



o Sr. Jose Maurício, 1Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Neiva Moreira, § 2B

do art. 18 do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Neiva Moreira) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem relfisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, a sabedoria oriental nos ensi
na que ninguém tem culpa de ter nascido escravo. E
aquele que nasceu ebGi'ilt'O e aceita essa condição
não é digno de viver. O Deputado João Natal é o
exemplo da repulsa a esse aAioma.

Conheci-o nos idos de 1987, quando aqui che
gou após laboriosa, destemida e indômita atividade
Parlamentar no seu Estado.•Joâo Natal era o exem
plo da lisura, da dedicação, da lealdade e da deter
minação. Tanto que, submetido à doença cruel que
lhe trouxe a cegueira, nem por isso se abateu.
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que foi um amigo dileto de João Natal e também, Pois bem, Sr. Presidente, registro nesta Casa
como ele, Presidente da mais importante Comissão aquilo que foi uma manifestação de compaoheiris-
desta Casa, que é a Comissão de Constituição e mo diante da dor e do drama que viveu João Natal a
Justiça e de Redação. procura, muitas vezes, de um assento que noutros

O Sr. José Luiz Clerot - Deputado Gilvan tempos ele escolhia à luz dos olhos e que nos últi-
Freire, quando cheguei a esta Casa, uma das pri- mos dias o fazia apenas pelo tato ou pelo socorro de
meiras figuras que conheci foi o Deputado João Na- familiares e companheiros,
tal. E cheguei aqui ávido de presidir, desde logo, a Pareceu-me, Sr. Presidente, nos primeiros ins-
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. tantes em que o encontrei assim neste plenário, que
Encontrei como candidato o Deputado João Natal. ali estava um vaga-lume sem luz. E foi isso o que
Foi exatamente num diálogo entre nós dois, em que escrevi de forma muito simples, para não dizer até
expressei a ele que queria presidir a Comissão de simplória, e entreguei à época ao Deputado José
Constitu.ição e Justiça e de Redação e ele me expli- Luiz Clerot, que o fez chegar em suas mãos.
cou que a vez era dele, porque havia trabalhado du- O que tinha escrito para mim mesmo terminou
rante um mandato inteiro para que pudesse galgar sendo um instrumento de fé e esperança nas mãos
aquela posição. Foi dessa conversa franca, amiga, e no coração de João Natal, que me agradeceu.
entre João Natal e eu que nos tomamos amigos. O Sr. Presidente, escrevi o poema "O Vaga-
Deputado João Natal foi o grande articulador de mi- lume" e o dediquei a João Natal. Ele diz o seguinte:
nha eleição para a Comissão de Constituição e Jus- Vaga-lume que vaga sem luz.
tiça e de Redação. De nascimento balano, mas de

Vaga-lume que buscacoração goiano e de desempenho nacional, João
Natal pontificou nesta Casa sobretudo pelo equilíbrio espaços e passos

à busca de luz.
e pela firmeza do seu caráter. Tinha sangue e alma

Vaga-lume sem luz
de político e a avidez dos mineiros para articular.

que reluz.João Natal era uma figura ímpar nesta Casa. Nos
Vaga-lume da cruz

momentos mais difíceis, nos momentos de decisão,
que conduz

S. Ex.ª sempre se colocou ao lado daquilo que inte- uma luz
ressava a este País e daquilo que realmente o inte-
resse público devia determinar em todas as ações ~~~I~~a~":a
dos Deputados nesta Casa. JESUS.

Fui, junto com a Deputada Nair Xavier Lobo, vi
sitá-lo quando fez o transplante de rins. S. Ex.ª esta
va eufórico e sabia que havia encontrado um cami
nho, indicado no poema que o Deputad~ Gilvan Frei
re fez aqui, sentado neste plenário, de Orna penada
só, numa demonstração da sua verve e do seu ta
lento paraibano. A realidade é esta: hdje perdemos
João N.atal, mas fica, nobre Deputado Gilvan Freire,
o exemplo que ele deu a esta Casa presidindo a Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, arti
culando no nosso partido, sendo firme nas posições
que necessitavam de firmeza, de afirmação de cará
ter, de ética e sobretudo de disciplina partidária. Dei
xamos como exemplo esses fatos sobre João Natal
e registramos cdm pesar o seu desaparecimento.
Sua vida, além de profícua, foi inteligente e voltada
para o bem. E quem caminha pelo bem como ele ca
minhou, por certo, há de chegar onde os maiores es
tão acolhidos, se já não o fizera o Grande Pastor
das estrelas, que o deve ter recebido na noite de ontem.

O SR. GILVAN FREIRE - Agradeço ao nobre
Deputado José Luiz Clerot o aparte.
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João Natal se engrandeceu, se fortaleceu e, uma grande saudade. Ouvi V. Ex.ª se referir à sabe-
como ficou caracterizado pelas reiteradas manifesta- doria oriental e eu, descendente do povo hebreu, lhe
ções nesta tribuna, mostrou que era digno de viver, digo uma coisa simples, para que V. Ex.ª me permi-
de produzir e, sobretudo, de.dar sua grande contribui- ta fazer chegar aos familiares de João Natal: nin-
ção ao Congresso Nacional, ao povo goiano, honrando guém morre quando é lembrado. Nada mais. Peço a
sua origem baiana. Deus ,que conforte seus familiares, seus netos, seus

João Natal, orador de rara capacidade, não se filhos, ~ua viúva, seus amigos, seus seguidores e to-
abateu nem mesmo com a cegueira. Tantas vezes, das as pessoas que o respeitavam e o estimavam.
companheiras e companheiros, presidindo esta Estamo~ na terra em uma missão equivalente a su-
Casa, adiei o Pequeno Expediente porque estava bir uma escada. Um dia temos que voltar.
inscrito quase que diariamente o meu companheiro O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente, que-
João Natal. rido companheiro Neiva Moreira, ao colicluir, utilizo-

Conheci-o no velho MDB das lutas que trava- me do verbo fácil e eloqüente de Rui Barbosa. Só
mos entre 1974 e 1979, quando fui ao exílio buscar uma glória é verdadeiramente digna deste nome, e
os grandes heróis brasileiros que estavam alijados essa não -conhece a soberba nem a fatuidade. João
na diáspora que lhes impôs a ditadura. Natal foi bom amigo, bom companheito e bom pai.

E a mim me alegra falar, sobremodo neste ins- Suas filhas, que cresceram na edificação'da sua bri-
tante em que preside a Casa uma das figuras notá- Ihante carreira política, não se sentirão abatidas. Ao
veis: Neiva Moreira. S. Ex.!! acaba de me designar revés, devem sentir-se orgulhosas, engrandecidas e
para falar em nome do nosso partido, partido que fortalecidas pelos 54 anos do bem, do bom e da feli-
ajudei a fundar, partido em que permaneço e ao qual cidade que João Natal lhes proporcionou. E também
pertenço com orgulho, com a desenvoltura e com a aos seus amigos e a todos aqueles que lhe confia-
convicção dos homens que amam o seu País e se ram vários mandatos nesta Casa e na Assembléia
dedicam às causas dos oprimidos, dos marginaliza- Legislativa de Goiás.
dos e daqueles que precisam de voz e vez. E deles Essas são as homenagens mais sentidas e
nós nos incumbimos. mais tocantes do Partido Democrático Trabalhista,

Aqui assisti, reiteradas vezes, às manifestações desde seu Líder maior, Leonel de Moura Brizola,
candentes e improvisadas do verbo farto de João Na- passando pela sua segunda figura, agora presidindo
tal. Assisti a S. Ex.!! debatendo com aquela habilida- esta Casa, até o mais humilde dos seus militantes.
de de orador loquaz, competente, de tirocínio largo. Todos nós, de peito estufado e coração genuflexo,
Evidentemente sua passagem irá marcar em nossos reverenciamos a memória do Deputado João Natal.
corações e em nossa alma e a sua ausência neste O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
plenário urna saudade imperecível. Muito mais do peço a palavra pela ordem.
que uma saudade imperecível, marcará a ausência O SR. PRESIDENTE (Neiva Moreira) - Tem V.
de um Deputado não só eloqüente, não só leal, mas Ex.1I a palavra.
coerente, bom pai, zeloso homem público, bom'amigo O SR. PAULO QELGADO (Bloco/PT - MG.
e bom companheiro. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Nem mesmo a adversidade da cegueira em ne- te, Sr.as e Srs. Deputados, é com pesar que tam-
nhum momento impediu que S. Ex.1I pudesse se bém registro minhas condolências à família enlutada
abater ou se sentir combalido. E agora, na contrafa- e lamento a morte do Deputado João Natal, tanto em
ção da expressão trazida à colação da sabedoria meu nome Deputado com quem convivi por mais de
oriental, eu voltaria a rememorar o maior dos or.ado- dez anos no Congresso Nacional, desde a Consti-
res brasileiros, o mais corajoso dos nossos advoga- tuinte como no do meu partido no Estado de Minas
dos. Eu me lembro de Rui Barbosa, para assoalhar: Gerais.
-Só passarei por este mundo uma vez e as boas O Deputado João Natal cumpriu parte extensa
ações que eu possa praticar não devo adiá-Ias nem da vida pública e das atividades de homem público:

i esquecer-me delas, pois não voltarei a este caminho.- Vereador, Deputado Estadual, três vezes Deputado
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Moisés Federal, Secretário de Governo, Presidente da

Bennesby. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O Sr. Moisés Bennesby -Ilustre companhei- Lembro-me muito bem do Deputado nos deba-

ro Deputado José Maurício, na missão humana e es- tes de elaboração da Constituição brasileira, no final
piritual de enviar mensagem a' João Natal, sinto dos anos 80. E acompanhei o calvário do Deputado,
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com o qual tinha excelentes relações pessoais, Este é o registro que faço, em nome do PT de
quando S. Ex.!! teve seu estado de saúde agravado .Minas Gerais, do povo do meu Estado, que tenho a
pelo diabetes. honra de representar, e em meu nome pessoal.

Conversávamos muito sobre as vicissitudes O Sr. Neiva Moreira, § 2º do art. 18 do
dos cidadãos em desvantagem em nosso País e no Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
mundo em geral. Lembro-me de que contava a S. ciência, que é ocupada pelo Sr. José Maurício,
Ex.i , há mais ou menos trinta dias, o que tinha lido 19 Suplente de Secretário.
do grande filósofo francês Jean-Paul Sartre, que O SR. SEBASTIÃO MADEIRA _ Sr. Presiden-
também cego, depois da maturidade encontrou a in- te, peço a palavra pela ordem.
diferença dos seus concidadãos, porque esses ima- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Tem V.
ginavam que ele não mais seria capaz da extensão Ex.B a 'palavra, para falar em nome do PSDB.
do pensamento de um homem com todos os seus O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB _ MA.
sentidos em atividade. E Sartre dizia que tinha Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden-
aprendido a gostar de música, mais do que gostava, te, Sr.as e Srs. Deputados, em nome da bancada do
a partir da cegueira, e tinha aprendido a desenvolver PSDB e do Líder Aécio Neves, queremos também
outros órgãos dos sentidos pelo fato de lhe ter sido

registrar a tristeza de todos nós e o sentimento de
suprimida a visão, mas que ele sentia que o precon- perda pelo desaparecimento do Deputado João Na-
ceito era sempre o olhar dos outros sobre a pessoa tal. Não o conhecia por uma convivência de perto,
que tem dificuldade. mas as homenagens que durante todo este dia fo-

Às vezes, a pessoa que tem dificuldade não é ram prestadas à sua memória falam pela sua vida e
vítima do preconceito. O preconceito é daqueles pela sua atuação nesta Casa.
que, se considerando normais, olham com precon- Ouço com prazer o Deputado Arthur Virgílio.
ceito para aquelas pessoas que conseguem se recu- O Sr. Arthur Virgílio _ Nobre Deputado
perar e sobreviver, tendo algum tipo de dificuldade Sebastião Madeira, passei dez anos fora do
diferente daquelas que são consideradas normais. Congresso Nacional, sem ter deixado de exercitar

O Deputado João Natal enfrentou isso tudo Com minha atividade e vocação, ambas direcionadas
força pessoal. Era extremamente simpática, bonita e para a atuação política, atuação pública. Portanto,
generosa a figura do Deputado João Natal acompa- não conheci o Deputado João Natal no seu auge; já
nhado pela sua filha aqui no Congresso Nacional eu o conheci combalido, vergastado pela doença, mina-
soube inclusive que ela está para dar à luz ao neto do do por esse diabetes cruel, progressivo e absoluta-
Deputado João Natal; desejo que ela tenha um bom mente' insensível. Ainda assim, no breve registro que
parto e de pessoas do seu gabinete, que sempre es- faço ao apartear V. Ex.ª, digo-lhe da admiração que
tavam lhe dando a guarida do ombro, para que ele pu- tinha pelo Deputado João Natal, apesar do pouco
desse se conduzir nos corredores que conhecia tão convívio nos quase três anos deste .meu., mandato.
bem, tanto do ponto de vista físico como do regimental, Pouco convivi com ele, mas aprendi a' admirá-lo.
aqui na Câmara dos Deputados. Claro que ele trabalhava menos do que há dez anos,

Deputado retilíneo, coerente, fundador do ve- mas tinha sempre opiniões tão pertinentes, que mos-
lho MDB, da direção do PMDB, o Deputado João travam seu conhecimento das leis brasileiras, que
Natal, até há dez dias atuava de maneira permanen- revelavam seu amadurecimento, a ponto de, se al-
te no Congresso, quando viajou para os Estados guém de fora examinasse pela imprensa ou pelos
Unidos, e agora foi colhido por esta brutalidade que Anais da Casa a sua atuaç~o, e não sabendo por-
é a morte inesperada e prematura. Espero que Deus ventura que doente ele estava, esse alguém de fora
dê conforto à sua família, a seus entes queridos. diria que ali estava um belo Deputado, completo, ca-

Como lembrou hoje na Comissão de Constitui- paz de defender seus pontos de vista com conheci~

ção e Justiça e de Redação o Deputado José Tho- mento de causa e sempre pontilhando de espírito
maz Nonõ, o Deputado João Natal morre como aqui público suas observações feitas para Casa e para a
faleceu, neste plenário, naquele microfone, o Depu- Nação. Ainda há pouco, eu, que vez por outra pen-
tado Christovam Chiaradia: morreu trabalhando, em sava nele como penso nos meus colegas de um
pleno exercício de suas atividades, honrando o povo modo geral, dizia: há quanto tempo não vejo o Natal,
de Goiás. Isso nos enche de orgulho, como repre- que não me deparo com ele. Acostumado que esta-
sentantes do povo I5rasileiro do meu Estado, Minas va a encontrá-lo, conduzido por uma filha e cercado
Gerais. do respeito de todos nós. Mas eu dizia: há quanto
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uma homenagem aotempo não vejo Natal! Onde estará o Natal? Lia um
jornal, e lá estava uma opinião dele sobre questão
interna do seu pa'rtido, o PMDB, e tão sábia, tão lúci
da, tão sã, que eu dizia: ele deve ter melhorado, ele
deve estar melhor. Afinal de contas, a atuação febril
e a preocupação com os temas nacionais indicam
sempre que alguém está melhor de saúde, para po
der ter voltado a praticá-Ias. Nesses momentos, não
me lembrava do exemplo de um Darcy Ribeiro, que
quanto mais doente ficava, mais febril intelectual
mente se revelava; quanto mais sofrido permanecia,
mais brilhante, mais agudo se manifestava do ponto
de vista das suas lucubrações intelectuais. Por isso,
não supunha que Natal fosse seguir Darcy. Dizia:
Natal deve estar melhor. E, durante aquele momento
em que pensei nele, fiquei feliz por imaginar que al
guma coisa de bom devia estar acontecendo com
sua saúde. Eu não supunha que ele estava se enca
minhando para o final, e tampouco que ele fosse da
queles seres humanos que melhoram ainda mais
quando se encaminham para o final. Por isso, sem
tê-lo conhecido como gostaria, mas tendo ainda as
sim aprendido a admirá-lo, digo-lhe, Deputado Se
bastião Madeira, da honra que sinto ao apartear V.
Ex.!! em seu pronunciamento de homenagem à me
mória do Deputado João Natal, registrando que o
homem público, quando ele o é na inteireza, supera
as mais terríveis doenças, nada o abate, porque a
sua força vem do civismo, da sua beleza interior, das
suas idéias. E a força das idéias é muito superior à
crueldade de um diabetes, que corroeu fisicamente,
mas não corroeu moral nem intelectualmente um
brasileiro do porte do Deputado João Natal, que vai
fazer falta a esta Casa, e que hoje pranteamos com
tanto sentimento. Muito obrigado a V. Ex.!! pela hon
ra de me ter permitido ingressar no seu brilhante
pronunciamento.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Deputado
Arthur Virgílio, nós é que agradecemos a V. Ex.!! o
brilhantismo, ao expressar de maneira tão lúcida o
sentimento desta Casa em relação ao Deputado
João Natal. Eu, que sou médico e conheço a exten
são e o mal que o diabetes melito pode fazer ao ser
humano, sei do esforço, do sofrimento e dos limites
que ele tinha que transpor para continuar_tendo ~

atuação que teve nesta Casa. Isso pode nao servIr
de consolo para seus amigos, seus companheiros,
sua família e seus filhos, mas com certeza serve de
conforto o fato de saber que a vida do Deputado
João Natal, como homem, político e Parlamentar,
será imortalizada pelo trabalho que fez nesta Casa.
Poucos homens ou mulheres ao longo da sua vida

conseguem isto, isto já é
Deputado João Natal.

Agradeço à Mesa desta Casa a oportunidade,
e ao meu partido a honra de representá-lo na homenagem
ao Deputado João Natal.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LlDIA QUINAN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem

V. Ex.ª a palavra.
A SRA. LlDIA QUINAN (8Ioco/PMDB - GO.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, hoje é dia de
muita tristeza em nosso Goiás. Um dia de luto pela
morte e agora pela memória de um grande homem:
nosso colega e particular amigo João Natal.

Falar sobre João Natal é falar de luta, é falar
da vida de um homem que a dedicou, e o seu traba
lho ao bem-estar de Goiás, inclusive nas horas que,
deveriam ser de merecido descanso.

Ainda jovem foi eleito Vereador de Goiânia,
pelo antigo MDB, afastando-se depois temporaria
mente, enquanto durou a cassação política de seu
mais dileto e caro amigo, hoje nosso Senador e
Ministro da Justiça Iris Rezende, a quem sempre
se manteve como fiel escudeiro e companheiro de
todas as horas.

Companheiro de comprar todas as brigas, in
clusive aquelas contra um regime militar opressivo e
injusto, em toda extensão de conseqüências que o
ato representava.

Com esse mesmo espírito de busca da justiça
foi Promotor Público e, logo em seguida, optou pela
carreira de Delegado de Polícia, a qual pertenceu
até seus últimos dias.

Retornando à política, por ocasião da abertura,
candidatou-se em 1982 a Deputado Estadual, e,
sendo eleito, licenciou-se para ocupar, desde 1983,
o cargo de Secretário de Estado do Governo de
Goiás. Ali era o pára-choque dos descontentes, o
hábil negociador político de todas as contendas. Ali
desempenhou como sempre, com garra e ousadia a
tarefa que lhe fora conferida.

Sempre peemedebista, antes emedebista,
João Natal teve sua história política e de vida trilha
da na coerência, na dedicação às causas que abra
çava e no amor ao pr.óximo. Sonhou todos os so
nhos de liberdade que o PMDB liderou, ainda sob a
batuta do Dr. Ulysses, até os dias de hoje, dando mos
tras, mais uma vez, de sua vocação para a fidelidade.

No desempenho de seus três mandatos de De
putado Federal, tudo fez para honrar e dignificar o
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Estado de Goiás e os' eleitores que representava Goiás perde esse homem de valor, de trabalho,
nesta Casa. Sabia jógar-o extasiante jogo da políti- de seriedade, de honradez, companheiro de todas
ca: valorizava o seu quinhão nesse latifúndio exigin- as horas do Governo de Goiás. Deixo regist~ado o
do e cedendo quando era possível. Assim, chegou à pesar da bancada federal daquele Estado e, em es-
Presidência da Comissão de Constituição, Justiça e pecial, o meu, pela perda do Mmeu nego pretoM, o
de Redação, com o mesmo zelo e empenho que to- Deputado João Natal.
dos nós conhecemos da convivência diária pelos A Sra. Simara Ellery - V. Ex.!! me concede um
corredores e neste plenário. aparte?

Pelos corredores vimos, quantas e quantas ve- A SRA. UDIA QUINAN - Ouço com prazer a
zes, o retrato dessa dedicação: já fragilizado pelo nobre Deputada.
diabetes e quase cego era presente em todas e às A Sra. Simara Ellery - Também conheci nos-
mais agitadas e polêmicas discussões. so Deputado João Natal já profundamente possuído

Constituinte, defendeu o Estado de Direito, os pela diabetes. Foi grande amigo e companheiro, dei-
direitos dos cidadãos, dos funcionários públicos e xou grande exemplo. O que mais admirava em S.
tantos outros :segmentos. Deputado Federal, tam- Ex.1 eram sua coragem e postura. Era um homem
bém e2<Pressou o anseio dos goianos, as.sim como profundamente sensível. Tratava a todos com cari-
dos brasileiros, dando basta à corrupção. Deputado nho, atenção, embora fosse rigoroso com ele mes.
Federal ainda das reformas, permanecia atento e fiel mo e, às vezes, até com as pessoas que queriam
aos seus princípios de defesa dos menos favoreci- trazê-lo pelo caminho. Era incansável, competente,
dos, jamais deixando de lado a perspectiva de ade- digno, atento, cônscio das suas responsabilidades e
quação do. Estado às possibilidades e à realidade. nunca se acomodou à doença. 8empre batalhou.

Assim, em poucas palavras, foi João Natal. Di- Tantas vezes veio a esta Casa após uma hemodiáli-
fícil acreditar, Sr. Presidente, que ele não mais esta- se. Mas não deixava de aqui comparecer e também
rã entre nós. Mas quero deixar registrado, nos Anais à Comissão. Era um exemplo para seus familiares e
desta Casa, assim como a sua esposa Dahlia e suas amigos e para nós, Deputados. Incansável, perma-
filhas Ana Laura, Janaína e Raquel, uma certeza: a nentemente incansável. Mas, Deputada Lidia Qui-
de que o Senhor o tem na sua Glória como um de nan, eu havia anotado como lembrete que uma das
seus filhos queridos, por quem olhou em vida econ- imagens que tenho de João Natal é exatamente ca-
tinuará olhando pela vida eterna, porque está em minhando com V. Ex.!! e com o Senador Onofre Qui-
Apocalipse 14.13: nan pelos corredores do aeroporto, às segundas-fei-

Então, ouvi uma voz no céu, dizendo: ras, dia em que retomo a esta Casa de Salvador. Via
Bem-aventurados os mortos que, desde sempre os dois conversando atentamente, e já falan-
agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espíri- do sobre o trabalho do dia seguinte. V. Ex.li foi a últi-
to, para que descansem das suas fadigas, ma a lhe prestar homenagem. É justo que a última
pois as suas obras os acompanham. pessoa a discursar hoje nesta Casa seja a nobre De-

Que o exemplo de vida de João Natal, exemplo putada. Sua voz ecoará e seguirá até onde S. Ex.i

de luta, de enfrentar e vencer os desafios, de acredi- estiver, e será um saudoso até breve, porque logo
tar no futuro, sirva de estímulo para todos nós, Par- todos estaremos juntos. E, como disse São Francis-
lamentares desta Casa. co de Assis: MÉ morrendo que se vive para a vida

João Natal, sem poder enxergar, via com os eterna
M
. Nós o encontraremos na etemidade. A sua

olhos da mente e d~ coração um futuro melhor para saudade é a saudade de todos nós, amigos, e o res-
o nosso País. peito é do nosso PMDB.

Sr. Presidente, Goiás perde hoje um grande A SRA. LlDIA QUINAN - Deputada Simara
político, companheiro e amigo, desta Parlamentar Ellery, agradeço a V. Ex}! o aparte.
em especial. Toda segunda-feira, no Aeroporto de Ouço o Deputado Edinho Araújo.
Goiânia, emprestava a ele meu ombro direito para O Sr. Edinho Araújo - Nobre Deputada Lidia
conduzi-lo até o avião, e do avião, em Brasília, até Quinan, acompanho o pronunciamento de V. Ex.!!
seu carro, porque éramos muito amigos e tínhamos em homenagem ao nosso grande companheiro e
sempre a oportunidade de conversar sobre os pro- amigo Deputado João Natal. Tive oportunidade de
blernas nacionais e de Goiás. conhecê-lo no início da legislatura. Em nossas reu-

Na intimidade ele me chamava de Mminha nega niões 'de bancada, o Deputado João Natal pautou
pretaMe eu o chamava de Mmeu nego pretoM. sua vida por ponderações e práticas sempre muito



A diretoria do Hospital alega falta de recursos
para um atendimento digno. .

A falta de recursos, em função dos baixos valo
res repassados através do SUS, tem criado vários
problemas. Médicos de Belo Horizonte deram entra
da na Justiça Federal a uma interpelação contra o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro da
saúde Car10s Albuquerque e o Congresso Nacional.

Os médicos mineiros .apelidaram os selViços
hospitalares de roleta-russa, alegando que a decisão
de quem deve morrer e não de quem deve ser salvo
é feita por um tipo de sorteio, já que os hospitais não
podem contar com médicos,· aparelhos e leitos
apropriados por falta de recursos. '

Sr. Presidente, a parcela ,de .responsabilidade
do Congresso Nacional está, ao meu· ver, sendo cor
respondida quando o ex-Ministro Adib Jatene propôs
a recriação da CPMF e apesar dos apelos da socie
dade pela não criação de mais um imposto, aprovou
o destinando toda sua arrecadação para a Saúde.

Para o ex-Ministro Jatene, a saúde pública Vive
uma situação vexatória. 8egund.o ele ·é muito difícil
a situação enquanto gastarmos em valor real menos
do que se gastou nos meses anteriores·, e ainda
alertou que hoje está se gastando 3 bilhões a menos
com saúde do que em 95.

A CPMF, até junho, já tinha arrecadado cerca
de R$ 2,34 bilhões e as projeções apontam para um

.total no ano em tomo de R$ 6 bilhões, superando o
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - e o IPI 
Imposto sobre Produto Industrializado.

Sr. Presidente, a saúde é um direito do povo e
uma obrigação do Estado. Não podemos mais convi
ver com a saúde tão doente. O antídoto intitulado
CPMF não está sendo eficaz. É preciso aumentar a
dose de repasse dos recursos aos Estados para tirar
a saúde de vez desta caótica situação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
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claras, explicitando, freqüentemente, a sua; conduta Sr. Presidente, temos acompanhado o noticiá-
e a sua postura- pOlítica. Foi; sem dúvida, um homem rio e constatado -que a saúde brasileira está em
de coragem. N~o tenho dúvida em afirmar que o De- coma. Há poucos dias a revista Veja publicou repor-
putado João Natal deixa para todos nós o grande tagem na qual o Dr. Paulo Roberto Taveira, neuro-
exemplo de homem público, devotado, um democra- cirurgião no Hospital de Urgências de Goiânia, de-
ta da maior grandeza no tratamento pessoal, sempre clarou: ·Sou médico. Não sou um assassino·.
com muita fidalguia e cordialidade. Realmente, S. O médico abandonou seu plantão para registrar
Ex.ª deixa um espaço nesta Casa. Espero que o queixa na delegacia de polícia contra o Hospital por
povo de Goiás saiba reconhecer esse grande ho- omissão de socorro. O dito médico alegava que a unida-
mem público. Neste momento de carências, vocaçõ- de hospitalar estava negligenciando com vidas humanas.
es e ética na política, o Deputado João Natal foi um
exemplo. V. Ex.1 acompanhou a vida pública de
João Natal; tenho conhecimento da amizade que
V. Ex.1! e seu esposo, Senador Quinan, devota
vam ao Deputado João Natal. Não somente Goiás
perde essa grande figura política, mas também o
Congresso Nacional e o País, que a partir de agora
deixa de ter na sua convivência diária esse grande
homem público. Mas nós, que somos cristãos, sabe
mos que há um lugar reselVado para esse grande
homem que viveu em prol da causa comum. Para
béns a V. Ex.1! pelas palavras e a nossa homenagem
ao povo de Goiás.

A SRA. LlDIA QUINAN - Agradeço o seu
aparte, Deputado Edinho Araújo. Tenho esperança
de que nós, Parlamentares desta Casa, possamos
imitar o companheiro João Natal na sua dedicação,
no seu trabalho, na sua luta por um País cada dia
melhor.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) -.rem V.
Ex.1! a palavra. ,

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFl- !:iA..Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) -'Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, tenho insistentemente
chamado a atenção do Ministro da Saúde\para que
se proceda com urgência à revisão dos valOt:es re
passados ao Estado da Bahia, para aplicaçâo no
Sistema Único de Saúde SUS.

Desde novembro de 1995 venho apelando
para o Govemo- Federal no sentido de que aumente
o volume de recursos ao Estado da Bahia, através
do SUS Sistema Único de saúde.

A Bahia, inexplicavelmente, ocupa a 21 1 posi
ção do volume de recursos do SUS transferidos aos
Estados, apesar de ser o quarto do País em popula
ção.. Tive, inclusive, a oportunidade de apresentar
nesta Casa requerimento de indicação sugerindo ao
Poder Executivo que reveja os valores do SUS, sendo
que até o momento não mereceu nenhuma resposta.
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o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. ÁLVARO GAÜDÊNCIO NETO (PFL
PB. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, pelo assunto
que vem ocupando todos os espaços nos jomais e
demais órgãos de comunicação do Brasil e do mun
do, eu deveria hoje abordar tema relacionado à que
da nas Bolsas de Valores, que vem deixando o mer
cado econômico em pânico, causando prejuízos aos
investidores do mundo inteiro.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, será
que este assunto interessa aos amigos do cariri pa
raibano, cuja maioria investe, sim, mas no trabalho
do campo, cuidando de seus rebanhos, embora eter
namente em pânico com a perspectiva de seca, oca
sionando-lhes a falta de condições mínimas para
manter seus negócios? Esse, sim, é o assunto que
interessa ao povo daquela região do meu Estado, a
Paraíba, pois a atividade primária, que é exercida
pelos produtores de alimentos, representa o que
existe de importante, não para aqueles que querem
ganhar dinheiro fácil, através de especulaçõe.s, utili
zando títulos, papéis, para ter uma maior lucratMdade.

Mas estes investidores têm barriga e sentem
fome, Sr. Presidente. E o Brasil, lamentavelmente,
não vem dedicando uma especial atenção ao ho
mem do campo, aos seus produtores, aos peque
nos, quando poderia oferecer uma política de incen
tivo fiscal e financeira, de subsídios - todos os paí
ses fazem isso, pois até mesmo os EUA dão subsí
dios para a atividade agrícola, enquanto no Brasil
nada se faz.

Existe, sim, aqui no Brasil uma política de juros
altos, inviabilizando todo tipo de atividade, de traba
lho, agravada com o fenômeno climático EI Nino, e
o Govemo ainda se encontra de braços cruzados,
sem nada fazer.

Ontem mesmo cobrei do Líder do meu partido,
Inocêncio Oliveira, a instalação da Comissão Exter
na da Câmara, para acompanhar o fenômeno EI
Niilo e oferecer alternativas de convivência, ou
sobrevivência, Rara o nosso povo.

Com certeza, providências para as enchentes
do Sul do País já vêm sendo dadas. Para as nossas
secas, até agora nada estou vendo.

Precisamos de água, que poços sejam perfura
dos em todo o cariri e sertão nordestino. Precisamos
da contratação de carros-pipas. Precisamos da aber
tura de frentes de trabalho. Precisamos, sim, da soli
dariedade humana em favor dos que hoje sofrem.

É o que cobro hoje, da tribuna desta.Casa.

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, estatísticas não
oficiais indicam que o percentual de trabalhadores
sem carteira assinada atinge os 55% do total de nossa
população economicamente ativa.

O dado é preocupante, porquanto há menos de
dois anos, em 1995, esse índice era de 42,9%, con
forme se pode ler no Anuário Estatístico dos Traba
lhadores 1996/97, uma publicação do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos S6cio-Econômicos,
o nosso conhecido DlEESE.

É um crescimento por volta dos 30%, indicando
que um contingente de muitos milhões de trabalha
dores deixaram de receber salário mensal, deixaram
de ter em suas contas os depósitos do Fundo de
Garantia, não têm direito a vale-transporte nem a au
xílio-alimentação e, último mas não menos importan
te, deixam de contar tempo de serviço -ainda que
trabalhando - para efeito de aposentadoria.

Revolta, ainda, perceber que esse imenso gru
pamento de trabalhadores sem quaisquer direitos
sociais e/ou trabalhistas acaba por compor aquilo
que de forma oblíqua resolveram chamar de setor in
formai de nossa economia, uma definição que, im
possível negar, procura mais esconder que explicar
o que de fato ocorre.

E que, por mais curioso que pareça, os índices
de desemprego no País não são alarmantes, beiran
do aí os 5%. E isto tanto faz se se tratar do desem
prego sazonal, do conjuntural ou do estrutural. Suce
de que nossas estatísticas oficiais, sempre compro
metidas mais com o poder do que com a verdade,
entendem que o setor informal envolve, também, tra
balhadores e não desempregados.

Isto é uma imensa falácia! Os que perdem o
emprego porque sua empresa fechou as portas, ou
porque a colheita que faziam já terminou, ou: porque
máquinas as mais sofisticadas substituíram o trabalho
manual, humano, esses efetivamente desempregados
têm as mesmas necessidades físicas e sociais de to
dos os cidadãos deste País, razão por que, nã') rece
bendo sequer um mínimo, ao final de cada mês, têm
forçosamente que buscar meios de se alimentar, de
alimentar sua família. Isto Para nos prendermos ao ní
vel inicial- e vital! - dessas necessidades.
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Os camelódromos, para buscar apenas um Mas não podemos aceitar que governantes e
exemplo, aí estão mesmo para comprovar o que di- empresários se unam numa só cantilena, num canto-
zemos. Já não é mais apenas o vendedor ambulante chão funéreo, a anunciar o fim de uma era, o que
que ocupa as esquinas, as calçadas de todas as não significa, nem necessária nem socialmente, a Ii-
ruas e praças de nossas bdades. Esses desempre- quidação de conquistas que representam, dentro da
gados se organizaram em associações, em coopera- regulamentação ente capital e trabalho, a possibili-
tivas, no que seja, desde que possam pressionar o dade de uma vida não de todo selvagem para quem,
setor público a que lhes permita trabalhar - efetiva- de si, só tem a vender sua força de trabalho.
mente trabalhar - ainda que em condições as mais Era {) que tinha a dizer.
ásperas, as menos favoráveis, ainda que sem o O sR~ NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presidente,
mínimo direito ao amparo das leis trabalhistas, aí peço a pàlavra pela ordem.
incluídas as previdenciárias. O SR. PRESIDENTE (José Mautício) - Tem

Os sacoleiros são outra demonstração emble- V.Exa. a palavra.
mática de que o desemprego existe e existe de for- O SR. NILMÁRIO MIRANDA (BlocolPT - MG.
ma crescente, gravosa. Ciudad dei Este, na fronteira Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
do Brasil com o Paraguai, na prática, já' compete Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Minas
com Miami, nos Estados Unidos, 'em termos de con- Gerais, a Assembléia Legislativa, através da
sumo de massa. O espetáculo aberra nisso que a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
contravenção, o contrabando, ganha foros de ativi- do Cárcere em Minas Gerais, investigou, por 160
dade legal, já que sequer a polícia tem força -nem dias, de forma absolutamente criteriosa as mazelas
contingente humano, nem equipamento, diga-se de do sistema prisional no Estado, as omissões de suas
passagem - para coibi-lo. Ao contrário, ali reside autoridades, e, as inúmeras denúncias de maus tra-
mais um foco enlarguecido de corrupção. tos e tortura contra os encarcerados. Inúmeras fo-

ram as constatações de irregularidaQes, o que susci
E como reage o Governo? Da forma mais insó-

lita possível. Uns querem reunir lideranças sindicais tou ao relatório final da CPI um elenco de propostas
de mudanças, encaminhadas ao '/conhecimentó do

para que se aceitem providências do tipo redução de Chefe do Executivo, como autoliidade' máxima do
encargos sociais e redução de jornada de trabalho,
tudo podendo ser englobado, de forma mais ampla, Governo do Estado e responsável pela definição e
num chamado contrato de trabalho temporário que orientação da política de segurança pública conferi-
virá a ser, se implantado, a negação mesma de to- da à sociedade. Entre as várias propostas sugeridas
das as conquistas de nossos assalariados. no relatório estava à punição do~ servidores infrato

res envolvidos nas denúncias. Dentre eles era pedi-
Mais, ainda: os empresários, insaciáveis, sem- da a exoneração do delegado titular da Delegacia de

pre insaciáveis, apontam o Custo Brasil, resultado Crimes contra a Fazenda, André'Luiz da Rocha, pela
da "inflexibilidade" da legislação trabalhista, como o prática de violações aos direitos ,humanos por tortu-
responsável pelas demissões em massa, sem que- ra, assim corno a exoneração do delegado Ronaldo
rer dizer, do mesmo passo, que os demitidos aca- Jacques Camargo da Cunha da direção do Instituto
bam por ser reaproveitados, mas de maneira infor- de Criminalística por incúria administrativa, decor-
mal, isto é, sem direitos ou quase sem direitos labo- rente de participação em adulteração de laudos peri-
rais. A eles o desempre~o, a rigor, não preocupa. O ciais. Esse André Luiz foi denunciado diversas vezes
setor informal aí está mesmo para fornecer mão-de- pela Promotoria de Direitos Humanos e foi ele o res-
obra barata e, muitas vezes, qualificadas, com o que ponsável pelas torturas ao funcionário do Banco do
se sentem de alguma forma inibidas as atividades .Brasil da cidade de Betim; Sidney Kangussu, que
sindicais, Brasil afora. causou forte comoção na sociedade mineira.

Não, Sr. Presidente, não estamos discutindo as Entretanto, qual foi a decisão proferida pelo Gover-·
modificações reais, palpáveis, no mundo econômico e, no do Estado em relação aos dois policiais citados?
em decorrência disso, no mundo do capital e do traba- Em total desapreço pelo trabalho executado
lho. Elas aí estão como forma emergente e repre- pela CPI da Carceragem, pela atividade parlamentar
sentam, apenas por enquanto, as soluções que os do- e pel,? Poder Legislativo, optou-se pela injustificada
nos do capital oferecem à sociedade. Uma solução promoção do delegado André Luiz da Rocha.
que, como não poderia deixar de ser, dada sua ori- Além disso, no último domingo, em cerimônia
gem, tem tanto de irracional quanto de desumano. condecorativa realizada anualmente com a entrega
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da Medalha Santos Dumont, o Governador do Esta- Inegavelmente, o advento da Lei nl} 9.455, em
do agraciou entre os homenageados, o delegado .abril deste ano, ao definir os crimes de tortura, propi-
Ronaldo Jacques com a honraria concedida à ciou significativo avanço em tentar obstaculizar com
grandes personalidades públicas. pena de sanção a lastimável prática consuetudinária

Por seus gestos inconseqüentes, o Governa- diagnosticada nos hábitos de nossas milícias. Entre-
dor, ao invés de expurgar o ilícito impregnado nas tanto, para nosso descontentamento, prevalece o
entranhas do Estado, age como facilitador de irre- triste vaticínio do poeta Carios Drummond de Andrade:
gularidades, estimulando o delito e congratulando Os lírios não nascem das leis...
a impunidade. Era o que tinha a dizer.

Edward Peter, importante estudioso norte-ame- O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
ricano da prática da tortura na história da humanida- peço á palavra pela ordem.
de afirma categoricamente: O futuro da tortura de- O SR. PRESIDE~TE (José Maurício) ':"" Tem
pende do que a sociedade faz com o torturador. Se V.Exa. a palavra.
o Estado rigorosamente não coíbe, rechaça, re- O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
preende e pune a prática da tortura, termina por ser RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -
seu indutor. O mal propaga e se transforma em atividade Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, analisando o
rotineira, concedida e habitual. processo de preparação para a privatização das

É o que se depreende da recente biografia do Centrais Elétricas de Rondônia - CERON - tenho
Gen. Geisel, lançada pela Fundação Getúlio Vargas. visto o grau de ansiedade com que os funcionários
Dissertando, em suas memórias, sobre a manuten- observam o desenrolar dos acontecimentos.
ção da ordem pública e das prerrogativas do Estado, Cerca de dez dias atrás, foi publicada medida
o general presidente chega a afirmar: Tortura em provisória em que a Ceron, de certa forma, foi fede-
certos casos toma-se necessária para obter confis- ralizada, tudo com o objetivo de acelerar o processo
sões. Certamente para se sustentar um Estado dita- de reestruturação e reengenharia por que deve pas-
torial, derrogar direitos e suprimir garantias, torturar sar a empresa, no sentido dos ajustes necessários
é um oficio rotineiro, í'nerente e usual, no qual a polí- para a privatização. Até aí tudo bem.
cia política é ungida em transformar o dever investi- Foi publicada uma lista com cerca de 210 no-
gativo em poder punitivo, mediante torpeza. mes de funcionários que foram admitidos há cerca

Entretanto, no reino democrático, expurgar a de nove anos, que só agora, depois deste tempo
prática viciada da tortura entre tantos males coleta- todo, ficou constatado que foram admitidos de ma-
dos pela CPI da Carceragem é dever prioritário neira negai, devendo ser considerada a nulidade dos
de natureza política, ética, moral e institucional contratos de admissão.
do governante. Vejam bem, Sras. e Srs. Parlamentares, ocli-

Com suas desmedidas decisões, ofensoras ao ma emocional vivido pelos funcionários da! empresa
criterioso desempenho do Parlamento estadual, o neste momento histórico. Haja coração para agüen-
Governador agrediu sua representatividade e atingiu tar as descargas de adrenalina que dia e noite são
a dignidade de todo o povo mineiro. jogadas no organismo. Ainda mais nesta fase em

Durante os últimos anos, a ausência de lei ordi- que os jomais destacam o desemprego como sendo
nária que tipificasse o crime de tortura foi comumen- o maior dos temores· vividos pelo trabalhador brasi-
te utilizada para justificar a inaplicabilidade do orde- leiro e este espectro tenebroso também ameaça a
namento constitucional que, conforme consignação grande maioria dos trabalhac;lores do mundo. A glo-
dos incisos 3° e 43 do art. 5°, definem a tortura de balização tem esta característica, a dos vasos comu-
forma inafiançável, imprescritível e insuscetível de nicantes, ou seja, os problemas de um país passam
graça ou anistia. No bojo destas alegações, não obs- a ser problemas comuns dos outros, não estão ven-'
tante a ratificação pelo Govemo brasileiro da Con- do o que está acontecendo com mercado de ações?
venção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou No caso específico deste pronunciamento, em
Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, mediante que analiso o mérito desta proposta, que posso dizer
Decreto nº 40/91, impingia-se ao Congresso Nacio- indecente, em que os 210 trabalhadores da Ceron
nal a responsabilização pela desídia na aprovação estão com o pescoço na guilhotina para serem deml·
de norma regulamentadora, e, por conseguinte, a tidos, vejo isto como um casuísmo injustificado. Pois
culpa pela possibilidáde de punir adequadamente a após nove anos de desempenho, como é que só
prática delituosa dos torturadores. agora o Ministério Público ou quem de direito, pode



Diante do momento histórico, as privatizações
de empresas estatais é um processo irreversível.
Esta é uma nova onda mundial e certo ou errado to
dos estamos neste barco. A doutrina é lógica em
deixar na mão da iniciativa privada a gerência de
empresas, na qual as leis do mercado, os riscos, en
fim o planejamento em outros modelos poderá me
lhorar o desempenho da qualidade dos serviços.
Não discordamos. O que causa pânico é a iminência
do desemprego, sem contudo se ter outras alternativas
de trabalho.

Acredito, Sr. Presidente, que o caso em refe
rência neste meu pronunciamento deve ser revisto,
por entender que o enxugamento de pessoal nestas
empresas que se preparam para a privatização tem
muitas outras alternativas, primeiro, as demissões
voluntárias e naturais que vão ocorrendo; segundo,
as demissões estimuladas por acordos; terceiro, as
aposentadorias que serão requeridas diante destes
cenários; quarto, a dispensa dos serviços terceiriza
dos; quinto, a redução dos cargos comissionados;
sexto, a dispensa de contratos provisórios de trabalho.

É injustificável guardar-se no baú, por nove
anos, 210 funcionários, sem que houvesse um pro
nunciamento em tempo hábil, tanto na esfera admi
nistrativa, como na competência do Ministério Públi
co ou da Justiça. Parece-me urna brincadeira de
mau gosto. E não se deve fazer isto com pessoas,
com seres humanos. Resta à Ceron impedir este
processo de nulidade de contratos. E se houve erro
no passado, pele, "aturai silêncio, a empresa já
validou todos os atos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

Ex.1I a palavra.
O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, um dos princi
pais argumentos do Governo FHC para entregar a
Companhia Vale do Rio Doce para a iniciativa priva-

Outubro de 1997 DrAmo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 34695

entender da ilegalidade da admissão dos servido- da era que a Companhia, livre dos impedimentos bu-
res? Como os administrado~es anteriores, em tempo rocráticos e das limitações de recursos, poderia tra-
hábil não detectaram o erro de processamento das zer mais desenvolvimento para o Brasil, proporcio-
contratações? Por que foram empossados? Consi- nado pelos investimentos resultantes das entradas
derar a posse dos servidores nula não fere os direito de novos capitais externos. .
implícitos de qualquer trabalhador brasileiro, mesmo Passados apenas cinco meses de sua privati-
aqueles que não tenham carteira assinada? Esta nuli- zação, podemos constatar que esta afirmação foi
dade pura e simples elimina, em conseqüência, os in- urna das muitas Ieviamades que o Presidente FHC ten-
teressados na obtenção dos seus direitos trabalhistas? tou vender para sociedade, cornop~ de governo.

A atual direção da Vale do Rio Doce já come
çou a·rfazer demissões em massa. Até o final do ano
estão previstas mais de 3 mil. Só no meu Estado, o
Maranhão, o Sindicato dos Ferroviários prevê a de
missão de até novecentos funcionários, sendo que
desde o início da privatização da Vale já foram demi
tidos setecentos funcionários.

Funcionários que, em sua grande maioria, es
tão na Qompanhia há vários anos, muitos com mais
de 25 anos de serviço.

É importante lembrar que a Vale, quando foi
privatizada, já havia passado por um processo de
·enxugamento·, para utilizar um termo de que os tec
nocratas gostam tanto. Passou de 23 mil funcionários
para 15.300.

O que está acontecendo com a Vale do Rio
Doce é o que vimos acontecer com as outras esta
tais já privatizadas. E em nenhum momento o Go
verno FHC estabeleceu programas ou projetos de
proteção aos empregados das estatais. Ao contrário,
tentou vender a ilusão de que nada iria mudar, e se
mudasse seria para melhor, numa tentativa de dimi
nuir a resistência a sua política privatista.

O mesmo não podemos falar quanto à postura
do Governo em relação aos empresários. Todas as
facilidades foram criadas para os atuais donos da
Vale.

É necessário que os trabalhadores se mobi
lizem, organizem greves para garantir seu emprego
e um salário justo. Não é possível ficar à mercê da
direção de uma empresa que desconsidera total
mente a voz e as reivindicações dos trabalhadores.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
(BlocoIPMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, nessa oportu
nidade ocupo a tribuna para, ainda tempestivamente,
contestar as afirmações do nobre Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh no tocante ao seu pronunciamen
to sobre o desaforamento do processo a que responde
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O líder da guerrilha rural José Rainha Junior, acusa- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
do de co-participação numa chacina ocorrida na cí- Ex.!! apalavra.
dade de Pedro Canário, em meu Estado. O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB -- SP.

Srs. Deputados, infelizmente somos forçados a Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
admitir que o nobre colega, advogado de renome, Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, ocupo hoje esta
especializado em defender o Sr. José Rainha nos tribuna para parabenizar o jornal O Estado de
inúmeros processos a que responde perante as Va- S.Paulo pela oportunidade e objetividade do artigo
ras Criminais desse Brasil varonil, cuja folha corrida ·Crise na agricultura cortou 3 milhões de empregos·,
somente no Estado de São Paulo é de dar inveja a editado no caderno ·Economia & Negócios· do dia
muitos ·profissionais· do ramo, usou desta tribuna 25 de Outubro próximo passado.
para mais uma vez atacar indiscriminadamente o Meus nobres Deputados, V. Ex.as são teste-
instituto do Tribunal do Júri, na tentativa de obter a munhas de que tenho sido um eterno batalhador das
fórceps uma absolvição para o seu cliente e guru causas e dificuldades por que tem passado a agri-
ideológico. cultura brasileira.

Ao afirmar, nesta Casa, que-os assistentes da lnva:riavelmente, toda semana ocupo esta tribu-
acusação haviam inserido no processo um volumoso na, ora para alertar o Governo sobre injustiças con-
abaixo-assinado contendo rubricas de toda a cidade, tra o produtor rural, juros exorbitantes cobrados nos
inclusive de possíveis jurados (se é que realmente financiamentos ou refinanciamentos para custeio da
isto aconteceu), o nobre Deputado, em seu louvável produção, falta de uma definição clara quanto a polí-
mister, deixou patente o jus espemiandi daqueles tica agrícola, perda do espaço e do prestígio que a
inconformados com a justa condenação de um líder área agrícola desfrutava no passado, comparando
useiro e vezeiro em afrontar as normas legais admiti- com os dias atuais, em decorrência desta menciona-
das e em uso numa Nação ainda democrática. da falta de definição de política agrícola, ora para re-

Qualquer neófito em direito sabe muito bem conhecer e aplaudir medidas adotadas em beneficio
que os membros de um Conselho de Sentença po- do setor.
dem, democraticamente, manifestar suas opiniões, No artigo publicado constata-se com clarividência
porém, sujeitos aos mandamentos do Código de a importância estratégica da agricultura brasileira.
Processo Penal, que os impedem de participar do É o maior empregador do País, com 26% dos
julgamento sobre o qual emitiram opiniões antecipa- postos de trabalho. Em seguida vem a prestação de
das, sejam elas contra, ou a favor. serviços, com 19,1%, e a indústria, com 12,2%, con-

Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o forme dados de 1995 do IBGE.
certo é que, influenciados pela forte pressão do MST Dos 4,5 milhões de desempregados existentes
e seus simpatizantes, o Tribunal de Justiça do Esta- no pais, 3 milhões foram expulsos do campo. Qual-
do do Espírito Santo, ad c;autelam, resolveu desafo- quer crise havida na agricultura, Sr. Presidente e no-
rar o julgamento para Vitória, Espírito Santo, contan- bres colegas, resulta na ampliação do maior proble-
do inclusive com o apoio ostensivo do Dr. Marco An- ma nacional, a falta de empregos.
tônio Gomes, integrante da assistência de acusação, O Diretor do Departamento de Planejamento
cujas declarações, favoráveis ao desaforamento do Ministério da Agricultura, Antônio Lício, diz no re-
para a Capital ou qualquer outro lugar, foram objeto ferido artigo que a questão do emprego toma-se dra-
de farta divulgação pela imprensa local e nacional. mática na região Nordeste, onde a agricultura em-

Por derradeiro, Srs. Deputados, não podemos prega diretamente 8,5 milhões de pessoas - 40% de
deixar que o manto da impunidade, costurado ponto a toda a população economicamente ativa - e se en-
ponto por aqueles que querem ver um assassino Iiber- contram as maiores dificuldades para a expansão da
to e comandando outras invasões criminosas, acoberte atividade pela via tradicional.
urna realidade incontestável: dois corpos, crivados de ~.gundo este mesmo diretor, o campo respon-
balas, estendidos nas terras produtivas de Pedro Ca- de por oito dos dez maiores criadores de renda e
nária, e órfãos dessa infame guerrilha rural imploram e emprego no setor prod~tivo: Agricultura (lavouras e
suplicam que, eln Vitória ou onde queira o nobre De- pecuária), Confecções (artigos de vestuário), Indús-
putado, finalmente seja feita justiça. tria do Café, Abate de animais, Laticínios, Beneficia-

Assim determina a lei, o bom senso e a ordem. mentQ de Vegetais, Agroindústria do Açúcar e do ÁI-
O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi- coai, Serviços Domésticos, Indústria de Óleos Vege-

dente, peço a palavra pela ordem. tais! Madeira e Mobiliário.
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Portanto, dev~ o Governo indicar ao set,or agrí
cola os meios desoll..icionar '0 problema do desem
prego, desde os.novos instrumentos de política e de
comercializaçãó ante a globalização até as novas
áreas de cultivo.

É lógico que só isso não basta, mas estaremos
dando o primeiro passo.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - T~m V.

Ex.1! a palavra.
O SR. ENIO BACCI (BlocoIPDT - RS. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, estudo do Governo bra
sileiro, através do Ministério do Trabalho, mostra que
a maioria das crianças entre 10 e 14 anos que
trabalham no Brasil não são remuneradas 
aproximadamente 1,9 milhão de crianças.

Certamente a pobreza é uma das causas prin
cipais do trabalho precoce das crianças brasileiras.

O trabalho infantil afeta a freqüência escolar,
prejudicando, pelo cansaço, a capacidade de con
centração e gerando altos índices de repetência.

Este mesmo relatório revela que 80% das
crianças que trabalham não têm nenhum diá de fol
ga e muitas são levadas a abandonar a escola.

Precisamos buscar um conjunto de medidas
para que as famílias se conscientizem de que .0 tra
balho precoce não é solução para os problemas,
mas apenas a educação poderá viabilizar um futuro
melhor para nossas crianças.

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

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a' grande im
prensa noticiou ontem que o Ministro da Educação,
Paulo Renato, teria sofrido constrangimento na Pa
raíba, durante solenidade de lançamento da Campa
nha Toda Criança na Escola, quando o Governador
José Maranhão cobrou do Governo Federal uma
compensação de 34 milhões de reais que o Estado
deverá perder com a criação do Fundo de Desenvol
vimento da Educação Fundamental e de Valorização
do Magistério.

Na verdade, a questão foi superdimensionada
pelo noticiário, uma vez que o Governador apenas
comunicara ao Ministro da Educação o desejo de
obter do Governo um tratamento igual ao que está

sendo oferecido ao Rio de Janeiro, que perderá cer
ca de 300 milhões dê reais com a criação do Fundo,
mas será beneficiado com nova rolagem da sua dívi
da pública.

A Paraíba, Sr. Presidente, embora seja um Es
tado pequeno, de orçamento limitado e de arrecada
ção comprometida com obras de infra-estrutura, de
verá transferir para o Governo Federal recursos da
ordem de 150 milhões de reais por ano, do Fundo de
Estabilização Fiscal, ou seja, metade do que reco
lherá o Rio de Janeiro, e valor que representa o pa
gamento de duas folhas de pagamento do funciona
lismo, o que levou o Govemador paraibano a consi
derar a melhoria da qualidade do ensino e o aumen
to de salários dos professores corno ·uma solução
tremendamente perversa", pela forma como se im
põe aos Estados.

Por este motivo, o Governador José Maranhão
apelou ao Governo Federal para repor - de forma
compensatória - pelo menos os 34 milhões que o
Estado da Paraíba deverá perder com a criação des
se fundo educacional, cujos méritos ninguém discu
te, pelo largo alcance social da medida, mas que se
discute pela forma como prejudica as finanças da
queles Estados de economia já combalida, como a
Paraíba.

No discurso que fez, o Ministro Paulo Renato
revelou que os índices de evasão escolar na Paraíba
atingem 62,6%, argumento que reforçou a tese do
Governador de que o Estado já não pode mais se
comprometer com os recolhimentos sem que receba
uma contrapartida que venha minimizar as suas des
pesas com educação.

São evidentes estas conseqüências, espelha
das na própria situação educacional da rede pública
da educação do País, vítima da ação predatória de
vários governos. O retrato em preto e branco está
expresso nos números:

a) mais de 4 milhões de crianças de 7 a 14
anos estão fora da sala de aula, em todo o território
nacional;

b) mais de 50% dos alunos da 1l!' série não
chegam à segunda;

c) de cada cem crianças que iniciam atividades
na 1<1 série, apenas dezoito chegam ao oitavo ano
do ensino obrigatório;

d) sessenta e oito por cento dos eleitores brasi
leiros têm apenas quatro anos de escolaridade.

São dados que nivelam por baixo a situação do
ensino público no País e que exigem providências
como a que agora está sendo tomada pelo Governo
através do Programa Toda Criança na Escola. O
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que discutimos não é o programa em si, mas a fór- . "Siva, aplicada ao seu faturamento bruto. Qs seus dé-
mula que achata ainda mais as finanças dos Esta- bitosfiscais puderam ser parcelados em até'i2 pres-
dos para retirar recursos para um setor carente. tações mensais. A sua escrituração fiscal e comer-

Popularmente falando, diríamos que o Govemo cial foi genericamente dispensada, desde que manti-
usa um cobertor curto. Quando cobre a cabeça dei- vessem um livro caixa e os documentos lançados
xa os pés do lado de fora.' É necessário que se en- em boa ordem e apresentassem, anualmente, uma
contrem soluções mais objetivas e compatíveis com declaração simplificada, relativa aos fatos geradores
as necessidades de cada Estado. particularmente dos impostos e contribuições abrangidos.
aqueles mais pobres, que não dispõem de recursos Outro benefício concedido foi a isenção do im-
sequer para tocar suas obras essenciais. . posto de renda incidente sobre as distribuições feitas

Assim, reitero, Sr. Presidente. que não· houve pelas microempresas e pelas empresas de pequeno
constrangimento nem desatenção, mesmo porque o porte aos seus sócios ou aos seus titulares.
Governador José Maranhão, como anfitrião e como A concessão das referidas vantagens repre-
homem público fidalgo e responsável pela própria sentava, há muito tempo, uma necessidade pr.emente
natureza, jamais hostilizaria um visitante tão ilustre, e inadiável. .
que na oportunidade representava, inclusive, o Pre- Muitas unidades produtivas que, até então, só
sidente da República. conseguiam atuar na clandestinidade, sem acesso

Estamos aqui, pois, dispostbs a colaborar, a ao crédito bancário, à participação em licitações, às
discutir e a encontrar saídas, visando beneficiar o vendas em consignação, às aquisições com paga-
setor educacional sem prejudicar os Estados. mento a médio e longo prazos, estão hoje gozando

Era o que tinha a dizer. dessas regalias. E tudo isso a custos operacionais
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presi- muito baixos.

dente, peço a palavra pela ordem. Por volta de 1,7 milhão de pequenas empresas
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem já optaram pelo sistema. Estima-se que 170 mil em-

V. Ex.- a palavra. presas deixaram a economia informal e regularizaram
O SR. EURípEDES MIRANDA (BlocoIPDT - sua situação junto ao Fisco.

RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - O alívio da burocracia fiscal não beneficiou
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, prestes a apenas as empresas abrangidas, mas também a
completar um ano de existência, a Lei n.S! 9.317, de própria administração pública, que - além de ter lo-
S de dezembro de 1996, merece ser avaliada por grado ampliar o universo contributivo, pela adesão
esta Casa quanto aos benefícios trazidos às peque- de boa parte da economia informal ao Simples - ob-
nas e microempresas. teve, ao mesmo tempo, uma redução dos custos da

Somente em id~embro do ano passado - oito administração dos tributos.
anos após a promulgaÇão da Constituição - passou- Não nos resta pois, Sr. Presidente, outra alter-
se a dispensar àquelas unidades produtivas o trata- nativa senão a de t~r nossos encômios ao Gover-
mento previsto no art. 179 da LelMaJor. no Federal e ao Congresso Nacional pelo acerto e

Ao apresentar a medida provisória que deu ori- pela eficácia das medidas tomadas, que estão tor-
gem à Lei do Simples, o Governo Federal mostrou- nando mais ágil e dinâmico o desempenho de nossa
se finalmente senlSível às necessidades ·das pequenas economia, diminuindo a forte tendência ao desempre-
e microempresas. --'i go que assoJa o País e os custos e aborrecimentos

Com efeito, não se ficou, desta vez, apenas no \ que a burocracia fiscal tem trazido para os médios e
âmbito de normas genéricas. A Secretaria da Receita \pequenos contribuintes.
Federal baixou, ainda em dezembro, as Instruções O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente,.peço a
Normativas de nqmeros 67,74 e 75, dando efetividade palavra pela ordem.
aos benefícios concedidos. Da mesma forma proce- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
deu a Diretoria de Arrecadação e de Fiscalização do V. Ex.1 a palavra.
INSS, editando a Ordem de Serviço n.S! 152, também O SR. AIRTON DIPP (BlocoIPDT - RS. Pela
ainda no final do ano passado. ordem. Pronuncia c seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Assim, desde o início do ano em curso, as pe- dente, Sr.as e Srs. Deputados, em recente manifes-
quenas e microempresas que aderiram ao Simples tação no Grande Expedi~nte, analisei a proposta de
estão pagando seus impostos e contribuições de for- reforma da Previdência Social, a PEC 33196, que, ao
ma simplificada, através de alíquota única, progres- meu ver, tem um único e exclusivo objetivo: destruir
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a previdência pública, privatizando-a para estabele
cer a previdência privada nas mãos dos grandes
bancos e instituições financeiras. •

A privatização do setor vai permitir um negócio
de 200 bilhões de dólar~s, provenientes da poupan
ça popular de milhões de brasileiros.

Denunciei também, aqui neste plenário, o de
sejo do Governo Federal de acabar com a aposen
tadoria por tempo de serviço e substituí-Ia pela apo
sentadoria por tempo de contribuição.

Outro alerta que fiz, por ocasião desse pronun
ciamento, foi quanto à necessidade de que a Previ
dência Social adote medidas estruturais na sua or
ganização, a fim de acabar com fraudes e sonegaçõ
es e possibilitar a entrada de bilhões de reais que
são perdidos por falta de uma boa admin!stração.

Provei com números que a Previdência Social
não apresenta déficit financeiro, mas sim superávit,
e que poderia conseguir um equilíbrio de caixa ainda
maior se tomasse medidas intemas de combate efe
tivo à sonegação e às fraudes. Exemplificando: se o
INSS aumentasse o número de fiscais para 10 mil,
poderia ter um acréscimo de arrecadação de R$ 10
bilhões ao ano.

No tocante às dívidas com o INSS, o quadro
também é terrível. Atualmente, a cobrança judicial
destes débitos chega a R$ 40 bilhões, através de
meio milhão de processos em andamento. Por falta
de procuradores autárquicos para cobrar judicial
mente o total da dívida ativa do INSS, alguns bilhões
de reais não estão sendo cobrados e deixam de in
gressar nos cofres do instituto.

Colaborando com esta linha de raciocínio, a úl
tima edição do Jornal do Aposentado traz uma re
portagem com dados encaminhados pelo Deputado
Federal Arlindo Chinaglia, do PT de São· Paulo, à
Frente Parlamentar da Previdência Social e que
mostram o descalabro das dívidas junto ao INSS.

Segundo este levantamento, apenas cem em
presas paulistas devem ao Instituto Nacional do Se
guro Social o valor da venda da Vale do Rio Doce:
R$ 3,1 bilhões.

Diante destes números, Sr. Presidente e Srs.
Parlamentares, fica evidente que não há necessida
de de qualquer reforma na Previdência Social, e
muito menos será preciso acabar com direitos dos
aposentados, pensionistas e trabalhadores da ativa.
Basta uma reforma no próprio INSS para que a Pre
vidência Social encontre o caminho do crescimento
e desenvolvimento pleno.

O SR. CARLOS NELSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS NELSON (BlocoIPMDB - SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já de algum
tempo o legislador tem cuidado de estabelecer re
gras disciplinadoras quanto ao provimento de cargos
púbÚcos, sobretudo aqueles de livre nomeação, que
dispensam certame de aferição de qualificação,
competência e mérito. São as funções de confiança
e os c~rgos em comissão, instituídos de modo a per
mitir que a autoridade pública investida de mandato
ou por esta designada possa cercar~se de agentes
identificados filosófica e programaticamente com
seus projetos. Em essência, embora sendo cargos
de provimento livre, o bom senso recomenda que o
preenchimento destes seja sempre presidido pelo
critério da qualificação. Mesmo porque, afastado o
requisito da competência, a designação não serve
aos firis'a que se deve destinar, mas apenas atende
o interesse pessoal do favorecido. Além do mais, por
efeito conseqüente, resulta fatalmente em prejuízo
para os objetivos da autoridade responsável pela de
signação, póis disporá de auxiliar incapaz para o
bom exercíéio das tarefas que lhe .couber.

Entretanto, constato com' profunda deçepção
que a prerrogàtiva vem sendo mal utilizada. Não só
se verifica, em incontáveis casos, a absoluta falta de
critério para a designação de ~uxiliares diretos para
o exercício de cargo~ e funções {ia maior relevância,
como dissemina-~e a "prática do nepotismo. Sem pu
dor algum, espalha-Se" por este País, nas diversas
esferas e hierarquias do :serviço público, a prática do
favorecimento a parentes. Há casos, do amplo co
nhecimento público, em que 1amílias inteiras são pri
vilegiadas com nomeações espúrias, sob o cínico ar
gumento de que, p~ra o exercício de funções de
confiança, ninguém será mais fiel que alguém do cír
culo familiar. Ora, se' ~ designação por si só é ato
condenável, o argumento utilizadb para justificá-Ia
soa com o sentido de deboche.

Essa mazela da nossa vida política tem inco
modado o legislador ciQSO de suas responsabilida
des e consciente da necessidade de restabelecer a
moralidade no exercício da função púqli~. Por isso
mesmo, são inúmeras as propostas de ilustres inte
grantes do Congresso Nacional no sentido de colo
car fim a essa liberalidade. Tais iniciativas buscam
restringir as nomeações de familiares no âl'T!bito dos
órgãos ou entidades aos quais se vinculem as· auto
ridades. Assim, busca-se vedar, por exemplo, que o
Prefeito indique a esposa, o filho ou o irmão para
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cargos da estrutura administrativa do município, co, de Presidente e Vice-Presidente da República;
transformando o bem público em instrumento a ser- Governador e Vice-Governador; Prefeito e Vice-Pre-
viço do interesse pessoal, no que significa, mais do feito; membros do Poder Legislativo; magistrados;
que uma "ação entre amigos·, uma "ação em família". membros de Tribunais ou Conselhos de Contas; Mi-
O mérito das proposições que visam conter esse abu- nistros -de Estado; I Secretários Estaduais e Munici-
so é indiscutível, e me solidarizo com a preocupação pais ou titulares efe,pargos de nível equivalente: pro-
dos seus autores. curadores-gerais·do Ministério 'Público e chefes da

Mas, sem embargo do mérito, da qualidade e Advocacia Geral da União ou da Defensoria Pública.
da oportunidade dessas proposições, considero-as Finalmente, estarãe;> sujeitos também a tal vedação
ainda insuficiente, tendo em vista que o vício de pri- parentes de ocupantes de cargos ou funções de di-
vilegiar familiares com cargos públicos parece disse- reção imediatameóte subordinados a Ministros de
minar-se pelo corpo da instituição pública, à seme- Estado, Secretários I=staduais e Municipais e equi-
Ihança de uma infecção generalizada. Já não se valentes, além de titulares de outros cargos especifi-
bastam, algumas autoridades, de designar auxilia- cados em lei. P~r último, trata nossa propositura
res, com essa liberalidade exacerbada, nos limites corno exceção o servidor público ocupante de cargo
tio poder sobre o qual exercem o controle, mas am- ou emprego de provimento efetivo que, parente ou
pliam e estendem seus tentáculos a outras instituiçõ- familiar de qualquer daquelas autoridades tituladas
es da mesma esfera de governo. Nesse caso os ob- nos vários inciso~ do § 7º, venha a ser designado
jetivos são outros, não menos condenáveis e perver- para cargo em comissão no órgão ou entidade em
sos. Destinam-se tais designações, em linguagem que estiver lotado.
sem sofismas, a cooptar representantes. Seja para Seguro de que n30 pairam dúvidas quanto à
efeito de inibir, no plano imediato, atitudes de inde- clareza e aos o4jetivos de nossa proposta, aliás já
pendência ou alguma rebeldia diante de determina- referendada por dezenas de ilustres colegas, o que
da circunstância, seja, em outra hipótese, para asse- sinceramente me honra, ofereço-a corno contribui-
gurar adesão a interesses futuros. Aliás, se disso ção ao esforço moralizador do exercício da função
não for cuidado agora, quando se inaugura o dispo- pública, acreditando que possa estar concorrendo
sitivo que permite a candidatura à reeleição de de- para a preservação do respeito às instituições e para
tentores de mandato na esfera do Executivo, estare- a valorização da democracia. Como, ademais, não
mos seguramente diante do risco de um vergonhoso tenho dúvida de que esta Casa e o Congresso Na-
festival de cooptações, pelo mercenarismo da troca cional corno um todo estejam igualmente sintoniza-
de favores, construindo um cenário de verdadeira dos com as aspirações da sociedade, das quais nos-
promiscuidade. Esta nova circunstância, entretanto, sa proposta deriva e em cujo seio fui buscar inspira-
apenas acirrou as minhas aflições, que já procedem ção para concebê-Ia, apelo aos prezados colegas
de longa data quanto a esse uso abusivo da prerro- para que a examinem sob a luz da razâo e sem re-
gativa de nomear. Por isso, decidi apresentar ao cri- núncia ao solene compromisso que nos trouxe a
vo dos nobres colegas a proposta de emenda à este Parlamento, que é o de honràr e dignificar o
Constituição com enfoque para o seu art. 37 que mandato, agindo em consonância com a voz da
visa ampliar os controles e tornar mais abrangénte a cidadania.
vedação à prática do nepotismo, aliás, atendendo O SR. MOISÉS BENNESBY - Sr. Presidente,
aos justos reclamos da sociedade. Essencialmente, peço a palavra pela ordem.
nossa proposta coíbe a nomeação de parentes de
autoridades para cargos em comissão de qualquer O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
dos poderes da respectiva esfera de govemo. Como Ex.!!! e palavra.
tal, para ficar num único exemplo, obsta que o Chefe O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO.
do Executivo Municipal designe, para cargo em co- Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
missão da estrutura administrativa da Prefeitura, a Presidente, Sr.!ls e Srs. Deputados, quero coogratu-
esposa de Vereador. A vedação alcança cônjuge, lar-me com o Governo Federal pela proposta de re-
companheiro ou parente, por consangüinidade, ado- forma tributária apresentada pelo Secretário Executivo
ção ou afinidade, até o segundo grau inclusive, de do Ministério da Fazenda, Dr. Pedro Parente, em ses-
moeo a escoirnar a hipótese do mais leve deslize. são da Comissão de Reforma Tributária desta Casa,
Por outro lado, inscreve nas prescrições restritivas no dia 17 de setembro último.
os familiares, -na graduação a que me referi há pou- Embora a proposta ainda esteja formulada de

maneira preliminar e não corresponda a um projeto
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acabado, tendo o objetivo de suscitar discussões, Haveria incidências adicionais de um imposto
como esclareceu o D~. Parente, ela representa enfim seletivo sobre produtos específicos, como fumo, be-
uma sinalizàção de qUe o Governo pretende errpenha.r-se bidas, combustíveis, comunicações e energia, e um
numa reforma triJutária imposto sobre venda a varejo, com alíquotas unifor-

Pois o projeto oficial de emenda constitucional, mes por Estado, para permitir que os entes subna-
que recebeu o número 175/95, arrasta-~e há dois cionais ainda detenham algum poder tributa!lte, o
anos e está moribundo, sem perspectivas de aprova- varejo de mercadorias ficando para os Estados e o
ção, de um lado porque o Governo deixou de empe- de serviços para os Municípios.
nhar-se por sua sorte, de outro lado porque são ta- A principal vantagem de tudo isso estaria na
manhos os conflitos de ordem federativa que ele en- eliminação das contribuições- em cascata, PIS, Co-
seja, que é muito difícil vislumbrar-se uma saída que .fins e Contribuição sobre Lucro Líquido, diminuindo
agrade a todos. automaticamente o Custo Brasil e aliviando os em-

O novo balão de ensaio govemamental signifi- presários dessas malsinadas figuras, que só foram
ca uma pá de cal sobre o projeto anterior, mas como inventadas para bur1ar os mecanismos de partilha dos
ainda é apenas um esboço, não um projeto acaba- Fundos de Participação de Estados e Municípios.
do, significa também que o Governo não tem pressa Acontece, nobres Parlamentares, que entre os
em fazer nenhuma reforma tributária, dá-se por sa- pequenos e grandes problemas que essa oportuna
tisfeito com as mudanças que tem efetuado em nível Proposta de reforma suscita encontra-se um proble-
infra-eonstitucional e remete a reforma tributária para maenorme, a questão federativa.
o século XXI. Sr. Presidente, Sr.!!s e Srs. Deputados, essa

Apesar de não ser uma iniciativa imediatista, a proposta praticamente concentra quase todo o poder
proposta entusiasma porque permite enxergar uma tributante nas mãos da União, embora seus autores
luz no fim do túnel, enfim, alguma coisa aparente- tenham tido o cuidado de sugerir a criação de um
mente viável para simplificar e dar maior racionalidade fundo provisório que assegure, durante algum terl1X>, para
ao nosso sistema tributário, obsoleto e excessivamente todo o mundo, níveis de receitas equivalentes aos atuais.
corllJlexo. Mas não é um fundo provisório que garantirá a

A proposta restringe-se à modernização da tri- vitalidade permanente da Federação, Srs. Deputa-
butação do consumo, não cogitando da renda nem dos, pois a autonomia tributária é uma prerrogativa
do patrimônio, mas é justamente esse o nó de nossa essencial da soberania política e não há unidades
problemática tributária. federadas dignas desse nome se lhes for amputado

Nessa área do consumo, temos tributos nume- o poder tributante.
rosos, dois deles incidentes em cascata. São cobra- Por outro lado, interessam-me particularmente
dos nas três esferas federativas, sujeitam-se a su- as repercussões da reforma tributária na vida dos
perposições e a diferenças de critérios e de objetivos pequenos e microempresários, que são os grandes
de política pública que deixam os contribuintes aluci- geradores de emprego em nosso País. Vejo aí uma
nados, sobretudo aqueles que operam em várias vantage,m, do lado da provável adaptação, por inicia-
unidades federativas ou nacionalmente. tiva da União, do IVA ao sistema do Simples, quando

É nisso que a proposta entusiasma, porque hoje a maioria dos Estados se recusa a engajar-se no
simplifica e racionaliza. Passaríamos a ter um im- Simples, mas vejo uma possível desvantagem, de ou-
posto federal sobre o valor adicionado com alíquota tro Iado,·-com a sobrecarga aos.varejistas, que advirá
única abrangendo a totalidade dos bens e serviços, da sobreposição do IVA, do IW e do imposto seletivo.
submetido a legislação única e gestão única, facili- É este o alerta que eu queria deixar e que re-
tando a harmonização com outros países, eliminan- percute a preocupação de nossas bases eleitorais
do a querela sobre origem 'e destino e a chamada que vivem.naS unidades federadas: primeiro, que as
-guerra fiscal", que tem gerado tantos transtornos. discussões sobre a reforma fiscal devem submeter-

. O imposto sobre o valor adicionado, que cans- se, com o máximo cuidado, ao imperativo constitu-
ta já ter sido adotado por mais de cem países, e que cional pétreo que é o princípio federativo, sabendo-
é universalmente apreciado pela sua produtividade e se que não há Í>oder político local ou regional que se
eficiência, pelo fato de favorecer o investimento e as preze sem ter capacidade própria de geração de re-
exportações e pela s~a mecânica que"facilita os cru- cursos; segundo, uma atenção prioritária deveria ser
zamentos da fiscalização, passaria a constituir a dedicada a simplificar a vida e aliviar a carga fiscal 50-

principal incidêncil;l sobre o consumo. bre os pequenos e microempresários. sem cuidar desses
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dois pilares, a discussão será vã e nã.o poderá ter
nosse apoio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIPENTE (José Maurício) - Tem V.

Ex.ª a palavra.
O SR. WILSON BRAGA (PSDB- PB. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.ªs e Srs. Deputados minha presença na tribu
na é motivada por um acontecimento de significado
muito especial para a vida cultural do meu Estado,
no momento em que a Universidade Federal da Pa
raíba pre$t~ uma homenagem singular a uma das
maiores expressões da inteligência paraibana.

Trata-se, no caso, do Dr. Cláudio Santa Cruz
Costa, professor de Economia daquela instituição
superior de ensino e que foi, há cerca de cinqüenta
anos, um dos fundadores do curso de Economia da
Unive.rsidade paraibana.

Nascido na cidade de Conceição, no alto ser
tão paraibano: o Prof. Cláudio Santa Cruz Costa
bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela
tradicional Faculdade de Direito do Recife e logo se
notabilizou pelos seus elevados conhecimentos em
Economia, tornando-se o primeiro titular da cadeira
de Economia do curso de Economia da Universidade
Federal da Paraíba.

Autor de livros e trabalhos diversos sobre a
ciência econômica, o Prof. Cláudio Santa Cruz
Costa integrou a plêiade dos grandes economistas
que, ao lado de Celso Furtado e tantos outros, foram
responsáveis pela difusão de teorias e doutrinas que
permitiram a formação de um pensamento econômi
co voltado para o desenvolvimento autônomo do
País e para a preservação da soberania nacional.

Como professor foi Diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade Federal da
Paraíba e PresidentEt do antigo montepio do Estado,
hoje IPEP, no qual teve oportunidade de prestar
grandes serviços aos servidores públicos do Estado.
Na política militou no PSB no tempo do inesquecível
Otávio Mangabeira, sendo Presidente do Diretório
Regional.

A dimensão intelectual do Prof. Cláudiq Santa
Cruz Costa e a sua formação moral e profissional
levaram a Universidade Federal da Paraíba a home
nageá-lo, nesta data, 29 de outubro, conferindo-Ihe o
título honorífico de Professor Emérito da instituição
superior de ensino, como reconhecimento oficial pe
los relevantes serviços prestados ao ensino superior,
na Paraíba e na região nordestina.

Por esse motivo, com grande orgulho, como
paraibano e seu conterrâneo de Conceição também
fui seu aluno na Faculdade de Direito dà Paraíba ,
registro o acontecimento como forma de integrar
esta Casa do Congresso Nacional na homenagem
justíssima que a Universidade paraibana presta ao
seu grande e ilustre membro do seu corpo docente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

Ex.· a palavra.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.·s, Srs. Deputados, constantemente a imprensa
noticia casos de assassinatos em massa, nos Esta
dos Unidos, bem como dos chamados serial killera,
ou seja, assassinatos em série.

Como se trata de um país em que se aplica a
pena de morte, que, segundo alguns, tem enorme
poder de inibição, esses fatos seriam, realmente, de
causar espanto.

Entretanto, por incrível que pareça,. isso se
deve exatamente à existência da pena de morte.

Para ~acilitar o raciocínio, exemplifiquemos: o
ladrão entra num banco, onde se acham muitas pes
soas, apenas e tão somente com o intuito de roubar
dinheiro. Aponta a arma para todos. Digamos que,
diante da reação de um guarda, ele atira e o mata.

Pode acontecer, também, que, devido ao ner
vosismo, a arma dispare até mesmo acidentalmente
e mate alguém. Ora, o criminoso sabe que pelo sim
ples fato de alguém ter morrido em decorrência do
assalto (voluntária ou involuntariamente), ser-Ihe-á
aplicada a pena de morte. Como ele só tem uma
vida, compreende na mesma hora que tanto faz ma
tar um como dez que estará condenado à morte da
mesma forma. Aí passa a atirar a torto e a direito, e
muitas vezes há dezenas de vítimas nesses assaltos.

O mesmo acontece nos casos de estupro. O
agente vai estuprar uma mulher, e no auge da vio
lência ou do orgasmo, mata-a. Sabendo que, quan
do for preso, estará irremediavelmente condenado à
morte, passa a matar inimigos e desafetos, por pou-
co mais ou nada, sem dó nem piedade. '

Estas são as verdadeiras conseqüências da
pena de morte. Em vez de intimidar e evitar o crime,
estimula-o.

O mesmo pode ser aplicado no nosso País
cQm relação à lei doS chamados crimes hediondos.
Nunca tivemos no Brasil a figura dos crimes impres
critíveis, inafiançáveis, sem direito a livramento con-
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- Sr. Presidente, peçodicional. A pedra angular de todo o nosso sistema O SR. RICARDO IZAR
punitivo sempre esteve, situada, na Mprogressão da a palavra pela ordem.
penaM e na "ressocialização do criminosoM. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem

Trata-se de uma novidade introduzida pela V. EX§ a palavra.
Constituição de 1988, donde saiu a referida lei, de- O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Pela or-
signada por penalistas e juristas em geral como MIei demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
hedionda

M
. Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna comuni-

Através dela, o réu sabe que, uma vez conde- car que, na qualidade de Presidente da Comissão de
nado, ficará mofando na cadeia, sem nenhuma pers- Defesa do Consumidor, realizei audiência pública
pectiva de melhoria ou de evolução prisional, até o para discutir a Mperda dos rendimentos da poupança
último dia da condenação. E, se receber uma pena durante' o Plano Collo~, com o objetivo de propiciar
acima de trinta anos, terá que permanecer preso um debate no qual o Governo pudesse dar esclareci-
trinta anos corridos. mentos sobre a operação que foi feita naquela época.

Da mesma forma, se, pelo acúmulo de crimes Para falar em nome do Banco Central e repre-
e de penas for condenado a duzentos, trezentos sentando o Dr. Gustavo Franco, veio o Procurador-
anos de cadeia (tanto faz), a pena não poderá ultra- Geral do órgão, Dr. José Coelho Ferreira, e fez parte
passar os trinta anos. da Mesa também o representante do IDEC (Instituto

Por isso vimos, na prática, que a aplicação de Defesa do Consumidor), Dr. Josué de Oliveira.
dessa lei produziu efeitos contrários. Aumentaram os Todos sabem que naquela época havia um descon-
crimes e rebeliões nas penitenciárias, aumentaram trole total da inflação e uma grande ciranda financei-
as plurirreincidências, multiplicaram-se os crimes co- ra. Pois bem, para tentar conter a inflação e estancar
metidos pela mesma pessoa (chego até a duvidar a ciranda financeira, o Governo houve por bem blo-
que esteja havendo aumento da criminalidade, porque, quear as cadernetas de poupança. É óbvio que isso
pelo que se vê, o que está ocorrendo é aumento no nú- trouxe graves conseqüências para a população, pois
meré> de crimes, com uma quantidade cada vez maior a maioria das pessoas tinham uma poupança, ainda
de crimes cometidos pelas mesmas pessoas, enquanto, que pequena - todos nós sabemos que a poupança
se houvesse aumento da criminalidade, o quadro seria sempre foi um investimento que repr~sentava um fu-
de aumento do número de crimir:lOSOs, apenas). turo mais tranqüilo. Foi justamente esta palavra,

E foi exatamente em decorrência dos estudos tranqüilidade, que foi tirada de todo cidadão. O
de psicologia criminal, que ensina a necessidade de Governo bloqueou todas as cadernetas, e milha-
se dar sempre esperança ao encarcerado; acenan- res de poupadores foram lesados em seus rendi-
do-lhe com a perspectiva de receber prêmios (direito mentos. Atualmente existe no Brasil cerca de 110
de visitas, direito de sair uma vez ou outra, direito de milhões de cadernetas de poupança, representando
freqüentar cursos, etc.), comutação de pena, redu- uma das aplicações financeiras mais populares do
ção de pena, prisão semi-aberta, prisão aberta e, fi- País. Não é novidade que a maioria dos brasileiros
nalmente, livramento condicional, que o Governo re- constitui na poupança uma forma de garantia do di-
solveu alterar a lei, adotando nova política. nheiro contra os efeitos corrosivos da inflação. É no-

O projeto de lei que ora se acha em tramitação tório que estamos vivendo uma época totalmente di-
no Congresso Nacional representa uma evolução. ferente, na qual a inflação está 'em baixa, mas o ce-
Nada mais certo. Nada mais correto. Nada mais con- nário econômico há sete anos era totalmente dife-
sentâneo com uma boa política criminal. rente e intranqüilo.

A prova disso está em que, de iniciativa de um A Comissão de Defesa do Consumidor não po-
jurista de primeira ordem Ministro Nelson Jobim , deria ficar indiferente a este fato; pois constantemen-
tem recebido apoio de todos os meios jurídicos bra- te somos procurados por pessoas que foram vítimas
sileiros. Só é condenada, e com rara violência, por desse bloqueio querendo saber quando é que vão
integrantes dos meios políticos e policiais, de um receber ps seus rendimentos da época.
lado, e jejunos em criminologia, por outro. Com o objetivo justamente de dar uma satisfa-

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, confia- ção à população é que resolvi convocar essa au-
mos em que a evolução e o progresso não sejam diência pública, e tentar dentro do possível dar algu-
vencidos pelas forças reacionárias, como, infeliz- ma esperança a esses poupadores, que na sua
mente, costuma acontecer. maioria são pequen-os.-"A Comissão está atenta e

Era o que tinha a dizer. disposta a colaborar no que for preciso, pois de for-



A maior lição de Zemin foi a da humildade e a
coragem de reconhecer equívocos e rever posíções,
a partir da evolução da conjuntura mundial. Quando
se tem sob sua responsabilidade mais de 1 bilhão de
pessoas, não se pode brincar com o futuro e a espe
rança delas, não se pode fazer experiências inúteis,
teimar em manter dogmas e posições do passado
apenas por orgulho de não reconhecer que tenha
havido equívocos.

Na sua corrida rumo ao futuro, a nova China
conta com um fator importantíssimo, que é a expe
riência vitoriosa de Hong Kong. As pessoas e as em
presas daquele ímportante centro financeiro e co
merciai asiático estarão se integrando no esforço co-
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ma alguma este órgão que presido poderia se omitir lJIum dos chineses para levar o país à primeira posi-
diante deste episódio que aflige l1Jilhar~s de pes- ção no cenário internacional.
soas. Tenho certeza que. esse debate trou~e infor- E qual a fórmula aprovada e o caminho esco-
mações e esclarecimentos a todas as partes envolvi- Ihido pelo maior partido do mundo? Exatamente a
das, colaborando de forma concreta nessa relação competição. Inclusive com investimentos estrangei-
de consumo, pois um poupador é antes de tudo um ros, que deverão ingressar no país através de proje-
consumidor. tos diretos ou da privatização de milhares de empre-

O SR. RUBEM MEDINA - Sr. Presidente, sas estatais e tomar as demais competitivas, me-
peço a palavra pela ordem. diante um processo de reestruturação interna.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem A advertência do grande líder chinês cai como
V. EXª a palavra. uma luva para os partidos de esquerda do Brasil que

insistem em continuar reféns de seus dogmas e do
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pela or- atraso e merecedores da indiferença da sociedade.

dêm... Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Como pode um partido que se considera de esquer-
dente,' Sras. e Srs. Deputados, a maior advertência da admitir rever seus dogmas e sua posição e reco-
à postura equivocada das esquerdas brasileiras foi nhecer que a experiência chinesa vale também para
dada esta semana por um chinês setuagenário. E o Brasil? Como trocar o slogan abaixo as privatiza-
não se trata de um chinês comum. É nada mais

ções pelo reconhecimento de que o País precisa tor
nada menos do que Jiang Zemin, de 71 anos, Presi-

nar-se competitivo internacionalmente?
dente chinês e Secretário-Geral do Pqrlido Comunis-
ta cargos para os quais foi indicado Pelo seu ante- No atual cenário internacional não há possibili-

dade de um país viver isolado em suas fronteiras. Écessor e mentor político Deng Xiaoping, recente-
mente falecido. inadmissível conservar como num museu um con

glomerado de empresas públicas e privadas sem
O Presidente Jiang Zemin falou para os con- competitividade e inoperantes, disfarçando seus pre-

gressistas do maior partido político do mundo sobre juízos nos privilégios alfandegários e nos subsídios
o futuro de seu país, com mais de 1 bilhão de habi- oficiais, cujo ônus acaba sendo dividido por toda a
tantes, e seu discurso acabou se transformando sociedade brasileira.
numa peça oratória de importância mundial. Durante décadas, uma grande parcela da hu-

A linha básica de seu pronunciamento foi sobre manidade investiu no sonho de querer reduzir as de-
. a economia e trouxe um recado explícito aos seus sigualdades de renda através da utopia socialista. A

compatriotas: privatizar milhares de estatais, fazê-Ias experiência chegou a ser tentada em alguns países
passar por profundos ajustes que pode compreender que ocupavam um território equivalente à metade do
até mesmo redução do quadro de pessoal. Ele admi- planeta. Terá sido apenas coincidência o fato de em
tiu que essa reestruturação das estatais chinesas todos eles à exceção de dois a população ter derru-
trará dissabores transitórios para alguns compatrio- bado seus governastes e restaurado a competição?
tas, mas será irreversível, pois recol1hece que a me- Não se trata de simples coincidência. Na verdade,
dida abrirá caminho para novas oportunidades no futuro. esses países fizeram um balanço do caminho per

corrido e constataram o tempo perdido.
A Alemanha, por exemplo, faz um esforço de

sumano e investe bilhões de dólares para levar à po
pulação da parte oriental o nível de vida já conquis
tado pela competitividade da parte ocidental.

Com sua desastrada experiência socialista, es
ses países acabaram pagando um elevad.ó preço
para ajudar o mundo a se decidir pelo melhor cami
nho. Felizmente, esse é o balanço que vem sendo
feito pela China. Uma verdadeira autocrítica que espe
ro seja seguida pelas correntes e partidos políticos que
ainda não tiveram a humildade de reconhecer seus
equívocos e a incoerência de seus dogmas.

O exemplo e o sucesso do modelo chinês cer
tamente frutificará. Ainda há tempo. O Brasil final-
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mente caminha para uma solução de união com
uma dissidência inexpressiva , implementando um
projeto nacional cujo marco inicial foi o plano de es
tabilização dos preços e que prossegue com progra
mas de investimentos que vêm transformando o per
fil do País, estimulando o crescimento sustentado,
gerando emprego, renda e bem-estar para a maioria
da população brasileira.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB 
MG. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, voltamos,
mais uma vez, a bater, cad~ vez com mais força, na
tecla da questão preocupante da segurança de vôo
e da desregulamentação do transporte aéreo nacional.

E o fazemos, Sr. Presidente, convictos de que
estamos contribuindo decisivamente para a modern
ização da aviação civil brasileira, juntamente com a
melhoria das condições de segurança de vôo e, fi
nalmente, somando esforços para que o usuário te
nha, cada vez mais, um melhor tratamento das com
panhias aéreas, buscando preços e tarifas compatí
veis, que lhe permitam um fácil acesso ao mercado
da aviação civil.

Recentemente, Sr. Presidente, no âmbito da
Comissão de Economia e da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, participa
mos de uma audiência pública que se revelou profí
cua em informações, esclarecimentos e novas estra
tégias para que possamos atacar o problema.

Num estágio posterior, encaminhamos requeri
mento à Comissão de Economia concernente à cria
ção de grupo de trabalho para tratar de assuntos re
lacionados a segurança de vôo e desregulamenta
ção do transporte aéreo nacional, que certamente
trará novas contribuições ao propalado tema.

Trata-se, Sr. Pr~sidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, de criar condições objetivas sistematicamente
estruturadas para discutir intensamente o temário
proposto, agora respaldado pela força políticà de um
grupo de trabalho especializado, no âmbito desta
Casa.

Contamos com os. nossos pares, aqui no Con
gresso Nacional, para que os trabalhos do grupo re
cém-eriado frutifique rápido e eficazmente, permitin
do-se a emergência de propostas que trarão mudan
ças substanciais na aviação civil nacional.

É fundamental, também, que os trabalhos de
. senvolvidos sejam amplamente respaldados por as-

sociações de classes, usuários e especialistas, Cl'JB
vão enriquecer os debates e trazer novos apmteg :E1.0'

tema, de forma aberta e democrática.
Estamos esperançosos, Sr. Presidente, de q!jtj

os resultados produzidos por este grupo GOnstiluICwll
em marco histórico, como contribuição decisiva 8. t~'iD'

esperada modernização da aviação civil nacional.
'O SR. CORAUCI SOBRINHO ~ SL Presid~n~<'í,

peço a palavra pela ordem.
0,. ~R. PRESIDENTE (José MalJríGil))'~ Te!'1tl

V.Exa. a palavra.
O·'SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL ~ 8P. Pela.

ordem. Pronuncia o seguinte cii~urso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a presença da Prim8irli!.~Dama

Ruth Cardoso, Presidente do Comunidade Solidária,
na Conferência sobre o Trabalho da Criança, aberta
quarta-feira, dia 29 de outubro, em Oslo, na !\lonJe,
ga, ,demonstra que o Poder Público brasileiro final
mente "resolveu enfrentar a exploração d,] n!(ó'f~iJ!ú'

sem subterfúgios, sem maquiar a realidade.
Durante muito tempo o Brasil negm! as ®\fi(1§rrij~

cias dos problemas nesta área, afastando~sB
ros intemacionais que discutiam questões que aret'2\~

vam A imagem externa e mesmo 8. (;redjbm,jl2d~ (lo
País.

Antes de embarcar para a Noruega, QC'Jnjf}8~

nhada do Ministro do Trabalhoj Paulo P8.iva:, 12\ ~j0!

Secretário dos ~ireitos Humanos, José t3r''''I~üfi, D.
Ruth Cardoso reconheceu qué SU8.S pH~8~nç8. n~

Conferência de Oslo:demonstrará ao rnlJndo fl dii;ipD~

sição do Governo brasileiro de assumir suas !1"3spf])n~

sabilidades na luta pelQ fim dlf\ e){ploraçqç, ,[j(3 I~fijewfi'

ças no territórionacional:...
É gratificante e aletltador ver nossa Pfirrl'9i1'a~

Dama na linha de frente desta batalha que àefem~e
os direitos do menor. Já era hora de alguém com Gl

autoridade moral de 'O Ruth assumir a lidó;)j'!"'JfiF'l C!"J

movimento pelo fim da exploração do trabalho irrfii''1cn~

til. Afinal, a omissão criminosa do Poder P(!bliço 1l!3S~

ta área ao longo dos anos colocou o Brasil no topo
do ranking das nações que desrespeitam os mais
elementares direitos da criança, entre os quais [l

direito à educação.
A herança desta omissão é dramátic.a. Dt2K!QS

do próprio Ministério do Trabalho GlJnfinnam qt~~

16,1% das crianças brasileiras entreI (1 e .~ 4 12If1f]S,

ainda são exploradas economicamente, muita§ 't!<!?'

zes realizando trabalhos degradantes, ah'!.sl1iK!a('j «jü/3

bancos escolares.
Os programas oficiais para combater este pro~

blema gravíssimo ainda são parcos e muito tírnidos,
muito embora devamos reconhecer os mérito§ d~



Advogado e professor, de formação liberal,
João Natal foi também político por vocação, identifi
cado com os postulados democráticos, quando me
lhor pôs em evidência sua formaçãq humanística,
destacando-se pela firmeza dos princípios que
defendia.

Sua constante identificação com os ideais de
mocráticos e a defesa dos direitos humanos o levou,
ainda moço, a uma atuação 'Ctfil~tacada nos movi
mentos de resistência universitijria, ingressando,
posteriormente, nos quaoros do anligo MDB e proje
tando-se, de logo, como uma das figuras marcantes
do partido em seu Estado, Goiás, ~ lado de outros
bravos companheiros.

Em 1965, elegeu-se Vereador de Goiânia, pelo
PMDB, cumprindo seu primeiro mandato legislativo.
Da Câmara Municipal saiu, posteriormente, para a As
sembléia Legislativa, em 1983, pelo PMDB. Em 1987,
o povo goiano o elegeu Deputado Federal. Ele atuou,
com destaque, nos trabalhos constituintes. Na Legisla
tura seguinte, participou do Congresso Revisor. Em
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atuação do Comunidade Solidária e de outras inicia- pre fui - e continuo sendo - um defensor intransi-
tivas isoladas, como a bolsa-escola. gente da universid~de pública, que precisa ser con-

O Programa Bolsa-Escola, por exemplo, adota- servada, pois não podemos perder o seu enorme
do pioneiramente pelo Governo do Distrito Federal, acervo cultural e cientifico. Coloco em dúvida e
deve e precisa ser ampliado, pois os seus resultados questiono, sim, o sistema, que, no frigir dos ovos, fi-
têm sido satisfatórios. O problema é que em muitas nancia o ensino de quem pode pagar, aumentando,
áreas mail? distantes das regiões metropolitanas não ano a ano, o fosso social.
há escolas para que o sistema seja adotado. Enquanto o Brasil não redirecionar suas priori-

A coragem de D. Ruth de abordar a questão do dades na área educacional, seremos obrigados a
trabalho infantil ilegal e imoral sem camuflar a gravi- conviver com a exploração do trabalho infantil nas
dade aa situação e de levar o debate do problema lavouras de cana e do sisal, nas carvoarias e até nas
ao âmbito internacional é muito oportuna. Revela regiões metropolitanas;
que, pelo menos de sua parte, há vontade política Ao lado da pric>ridade ao ensino básico - medi-
para promover as mudanças estruturais que a solu- da já anunciada pe~o atual Governo, mas que preci-
ção definitiva desta vergonhosa dívida social exige. sa ser agilizada -, .() fim da exploração do trabalho

.Neste aspecto, uma das mudanças inadiáveis está infantil exige novas iniciativas com este objetivo,
na eduça~o., principalmente em ,parceria com a sociedade civil,
. A f~gil estrutura física do sistema de ensino que também deve assumir suas responsabilidades
básico nacional ea escassez de recursos para re- nesta questão. .
munerar dignamente professores e outros profissio- O SR. PAES DE ANDRADE - Sr. Presidente,
nais do setor são, sem dúvida, o grande desafio que peço a palavra pela ordem.
precisará ser vencido para o País pôr fim à explora- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
.ção d<? trc;l.balho infantil. V. Ex! a palavra.

O ~tadobrasileiro cometeu, principalmente a O SR. PAES DE ANDRADE (Bloco!PMDB -
partir dos anos 60, a heresia de priorizar os cursos' CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -
superi,Ores, ~rn detrimento do ensino básico. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara

O Brasil ,ainda tem milhões de analfabetos, dos Deputados e em especial o meu partido, o
mas em 1996, segundo o próprio Ministério da Edu- PMDB, se viram privados hoje do concurso de um
cação e Cultura - MEC, foram gastos R$ 4,2 bilhões dos seus mais dignos e atuantes membros, o Deputado
com o ensino superior, contra R$ 1,3 bilhão com o João Natal de Almeida, que faleceu ao 54 anos de idade.
ensino fundamental, que vai da 1" à 81! séries.

.A heresia está no fato de o País, através desta
estratégia.equivocaáa, financiar os alunos mais
abastados," que 'têm condições de chegar à universi
dade pública porque antes puderam estudar em
bons colégios particulares, esquecendo-se de facilitar
e incentivar o ingresso dos pobres no ensino básico.

O nefasto reflexo deste equívoco pode ser vis
toa.'olhO·nu. Basta dar uma voltinha pela USP, pela
UFRJ, 'pela UnB, pela Unicamp, pela UFPR, pela
UFPE e por aí afora, onde a garotada não paga um
tos~ão. aliem paga é o contribuinte, inclusive os pais
das crianças'pobres, que muitas vezes substituem
'os bancos escolares pelo trabalho.

Nos'estaciona~entos das universidades públi
cas, podem ser vistos carros novinhos em folha, não
raro importados, que não são dos professores, cujos
salários estão arrochados. São dos alunos, a maioria
oriunda de famílias abastadas.

Não coloco em dúvida nem questiono, com tais
cqnside,ações. a importância das universidades pú
blicas, que são indispensáveis para a Nação. Sem-
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1.2 COM PARECERES, a.UANTO AO MéRITO;
CONTRÁRIOS (Art. 133) : . >

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA·.
COMISSÃO. ART. 24, 11 '. .-'.' "

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 'DÊ
RECURSO: ART. 58,§10 .' .. o

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART•••.,.
combinado com ART.132,§2°, '.

N° 699195 (AGNELO QUEIROZ) • Cria O~
Federal de Artistas e TécnicosemEs~
de Diversões· CONFATED, bem como',.
Conselhos Regionais, e dê' '~
providências. '" .. : .•

PRAZO· 3° dia: 30-10-97 '~"
.ÚLTIMO DIA: 03-11-97 ' .. 0:'

". :.' '~ . '1

1991, retomou à Câmara Federal, pelo PMDB, exer- 11· RECURSOS:
cendo o mandato com a maior correção e voltado sem
pre para os superiores interesses nacionais.

Homem público dos mais diligentes, João Natal
prestou ao Estado de Goiás serviços relevantes, não
só como Parlamentar, mas, igualmente, na área do
Executivo. Antes de eleger-se Deputado, foi Promo
tor Público em Goiânia (1970). Na legislatura de
19831985, licenciou-se da Assembléia Legislativa
para exercer o cargo de Secretário do Governo de
Goiás. Foi, posteriormente, Secretário de Viação e

. Obras Públicas.
Formado em Direito pela Universidade Federal PROJETOS DE LEI:

de Goiás, João Natal logrou, a seguir, os títulos de
pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal.

No exercício parlamentar, sua atuação foi tam
bém significativa. Foi Segundo Vice-Presidente da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (ANC), no
biênio 19871~88. Pertenceu a Comissões das mais
importantes desta Casa, ocupando cargos destaca
dos nas Comissões de Finanças, de Constituição e
Justiça e de Redação e Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização, entre outras, oferecendo N°, 1.695196 (RICARDO IZAR) - .VecIa ..
contribuição valiosa aos trabalhos Iegislat~o,e po",1rtan":- agremiações político-partidârias a cobrar19a..
do-se sempre com integridade e firmeza, qu1:Npra"m contribuiçtões ou descontos em folha.

do
, «~ pagamen o de servidores pÍlbUcôl....

traços marcantes seucarater.::::::,~, adm' . t - d" t .. . , ,
~ Ims raçao Ire a e IndIreta, e~

É, portanto, a um compantleiro de tão acentua- ....~ paraestatais. r " , .. '
dos méritos que hoje rendemos nossa comovida ho- P~Q.. 3° dia: 30-10-97 . , ,,~'
menagem, lamentando que sua morte prive a Câma- ÚLTIMODIA;, 03-11-97 j

ra dos Deputados e o meu partido o PMDB, do seu .~

concurso patriótico e operoso. Ao registrar a perda N° 1.958196 (JO~O CÓSER) • Fixa .I/mit...'~:,"
irreparável do Deputado João Natal, associo-me ao carga de material a ser transportada'._
sentimento de pesar de seus colegas Parlamentares aluno. (Apensado: PL nO 1.976196;\do .~
de Goiás, e estou certo de interpretar, também, igual Chicão Brígiçlo). ' ,;'<i

sentimento de todos os que integram o PMDB. PRAZO· 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

IV - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Nada
mais havendo a tratar, vou revantar a sessão, nos
termos do inciso 11, do art. 71 do Regimento Interno,
antes, lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 30,
às 14 horas, haverá Sessão Ordinária da Câmara
dos Deputados, com a seguinte Ordem do Dia:

TRABALHO DE COMISSÓES

AVISOS

N° 2.137196 (ALDO ARANTES) • ,~
p~rágrafo ao artigo 6° da Lei nO 8.62SJ, de 25.
fevereiro de 1993. 'que "dispOe"'Sotire '.
regulamentação dos 'iJ~
constitucÍl?nais relativos a--reforrrià '.....
previsto~ no Capitulo 111, ·Titulo .. VII;, •
Cónstituição Federal". (Apensado: ~ Pt. '"
2.992/97, do'Dep. Aldo Arantes). '

PRAZO ~ 3° dia: 30-10-97

út.TIMO DIA: 03-11-97

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

N° 3.132197 (MURILO PINHEIRO) - Disp08 lObhto.
horários para se ministrar aulas de educIlIjIO
física. . .'

, I
.~...
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PRAZO - 3° dia: 30'-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.317/97 (WIGBERTO TARTUCE) - Estabelece a
obrigatoriedade da inclusão da disciplina
Ensino Bíblico nas escolas de ensino
fundamental.

PRAZO· 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.449/91 (PEDRO CANEDO) - Torna obrigatória a
inclusão da disciplina Preservação e Obtenção
da Saúde nos curriculos escolares do ensino
fundamental.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART. 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
OOART.·144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 734/95 {JARBAS LIMA} - Concede a dedução de
doações, de caráter assistencial, para efeito de
Imposto de Renda, nas condições e limites que
estabelece.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 1.179195 {OSVALDO BIOLCHI} - Concede
isenção de. Imposto sobre Produtos
Industrializadós (IPI) - nas aquisições de
veiculos feitas pelas Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAEs.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO D.IA: 03-11-97

N° 1.706196 (JORGE ANDERS) - Cria o Fundo de
Controle de Reparação Ambiental em Águas
Territoriais Brasileiras, e dá outras
providências.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N°· 2.371/96 (ROBERTO PESSOA) - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do imposto de Importação a
motocicletas destinadas exclusivamente à
atividade de transporte autônomo de
passageiros (mototáxi), e dá outras
providências.

PRAZO· 3°.dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.032/97 (LíDIA QUINAN) - Dispõe sobre
incentivo fiscal a doações de empresas para
clÍllicas de drogados.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS -

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

PROJETO DE LEI:

N° 2.231/96 (SOCORRO GOMES) - Dá nova redação
ao artigo 25 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, que "dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras
providências.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). As seguinte proposições:

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 557/97 (JAIR BOLSONARO) - Solicita.plebiscito
sobre a aplicação de trabalho forçado.

PRAZO· 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-~q

N° 558197 (JAIR BOLSONARO) - Solicita plebiscito
sobre a aplicação da pena de morte.

PRAZO - 3° dia: 30-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97



•RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

• Outubro de 1997·

Outubro de 1997

Data Dia da Semana
30 58·feira

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Hora Nome
15:00 Jaime Martins
15:25 Saulo Queiroz
10:00 Waldomiro Fi.oravante
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10:25 Dalila Figueiredo
10:50 Teimá de Souza
11:15 Augusto Viveiros
11 :40 Antonio Feijão
12:05 Luiz Alberto
12:30 Giovanni Queiroz
12:55 Salatiel Carvalho
13:20 Roberto Valadão

ORDEM DO DIA DAS COMIssÕES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DA AMAZÔNIA·E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAU T A Nº 19/97

"susta o Decreto nQ 1.775, de 08 de janeiro de
1996, que estabelece normas sobre a
demarcação de terras indígenas".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

c . Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões.:

Local : Plenário 15 Anexo 11
Data: 30 de outubro às 10:00 horas 3 _

A • Requerimentos
1 - Requerimento nQ 25/97 - do Sr. Asdrúbal

Bentes - que "requer a realização de audiência
pública para discutir o regulamento dos
serviços de repetição e de retransmissão de
televisão ancilares ao serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com as presenças dos Srs.
Ministro das Comunicações, Dr. Sérgio Mata e
o Secretária da Secretaria Executiva da
Ministériõ das Comunicações, Dr. Renato
Navarro Guerreiro. 4 -

B • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 5 
233/96 - da Sr. Gilney Viana e outros - que

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 891/95 - do Sr. Antônio
Feijão - que "dispõe sobre o ressarcimento,
pela União, dos custos decorrentes dos
subsídios concedidos às empresas
eletrointensivas localizadas na Amazônia
Legal, que a partir da edição da lei nQ 8.631,
de 4 de março de 1993, recaíram sabre as
Centrais Elétricas do Norte do Brasil SIA 
ELETRONORTE, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA 1?ELAES
PARECER: favorá~el·

PROJETO DE LEI NQ 2.359/96 .- do Sr. Luciano
Pizzatto . - que "dispõe. sobre áreas de
compensação da reserva legal prevista no

. artigo 16 da Lei nQ 4.771, de 15 de setembro de
1965 - Código Florestal e suas modificações".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NQ 2.643/96 - do Sr. Antônio
Feijão - que "acrescenta § ~Q ao art. 4Q e altera
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RECEBIMENTO DE EMENDAS

A V I S O Nº 14/97

Início.: 30/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - Sessão

o § 1Q do art. 52, do Decreto. 517, .de 8 de maio
de 1992, que regulamenta o art. 11 da Lei n2

8.337, de 30 de dezembro de 1991, e regula a
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana 
ALMCS, permitind~ a industrialização de
produtos destinados ao mercado externo pelo
sistema de "drawback" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HILÁRIO COIMBRA
PARECER: favorável

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

1 - PROJETO DE LEI N2 3.173/97 - do Senado
Federal - que "Dispõe sobre os documentos
produzidos e os arquivados em meio eletrônico
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

A V I S' O Nº 13/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS

HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 1, Anexo 11

PAUTA Nº 26/97
(REMANESCENTE)

Início.:27/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 31 Sessão

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N2 3.461/97 - do Sr. Jaques
Wagner e outros - que "Cria o Sistema de
Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço
de Radiodifusão Pública, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

PROJETO DE LEI N2 3.589/97 - do Sr.
Valdemar Costa Neto - que "Modifica a Lei nll

9.472, de 16 de julho de 19,97, que dispõe
sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento
de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nll 8 de 1995, visando a permitir
o uso de central privativa de comunicação
telefônicq com fins cooperativos por usuários
de baixo poder aquisitivo".
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

PROJLTO DE LEI Nll 3.692/97 do Sr. Vicente
André Gomes - que "Dispõe sobre a publicação
das listas de assinantes da Internet".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 396/96 - do Sr. Lael Varella e outros - que
"dispõe sobre a Política Agrícola e Fundiária".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.06.97
aos Deputados José Genoíno e Sérgio
Miranda

PAU T A NQ 28/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI Nll 895-Al95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a
inclusão de parágrafo único no inciso f\I ";U
art. 82da Lei nll 8.906, de 4 de julho c...: 1994 -
Estatuto dà Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
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PARECER: pela constitucionalidade, jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
juridicidade, técnica legislativa deste e do previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição".
substitutivo da Comissão de Trabalho, de RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
Administração e Serviço Público e, no mérito, FERREIRA
pela aprovação do Projeto de Lei nll 895/95, PARECER: pela constitucionalidade,
principal, nmf termos do substitutivo juridicidade e técnica legislativa
apresentado, e pela rejeição do substitutivo da VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Comissão de Trabalho, de Administração e Nilson Gibson.
Serviço Público

PAU T A N2 31/97
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE LEI NQ 2.036/91 - do Senado
Federal (PLS nQ129/91) - que "aplicam-se à
Fundação Norte Fluminense de
Desenvolvimento Regional - Fundenor - e à
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale, as disposições da
Lei nQ8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Sílvio Pessoa.

2 - PROJETO DE LEI NQ 2.210/96 - do Senado
Federal (PLS nQ31/96) - 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,
juridicidàde e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

PAU T A N2 51/97
(REMANESCENTE)

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENtíSSIMA
(ART. 155 DO RI)

1 • PROJETO DE LEI Nll 2.211/96 - do Senado
Federal (PLS nll 32/96) - que "institui o
Estatudo da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento

PAU T A Nº 55/97
A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 235/95 - da srª. Vanessa Felippe e outros 
que "suprime-se o termo "civis" do artigo 19 do
Ato das Disposições Transitórias".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nQ461/97,
apensada; e pela anti-regimentalidade da
Proposta de Emenda à Constituição nQ479/95,
apensada

PAU T A Nº 66/97
(REMANESCENTE)

A • Proposi.ção suj~ita a disposições
especiais (art.~02 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃ9 ESPECIAL

1 - PROPOSTA OE EMENDA À CC "'TITUIÇÃO
NQ 275/95 - do .sr, João Thomé IIl1estrinho e
outros) - que "a!tera o artigo 199 da
Constituiçãp Federal, dispondo sobre a
destinação .de recursos núblicos para o
financiamento e custei.o das ações de saúde".
RELATOR: peputado ALMINO AFFONSO
PARECER REFOÀ~ULADO: pela
admissibilidade, com substitutivo
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Vicente Arruda e Milton Temer em
·26.11.96.

PAU T A Nº 74/97
I

A • Proposição sujeita à apreciação·
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI NQ 1.368-8/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "determina a alienação
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PAU T A N2 91/97'

PROJETO DE LEI N2 2.775-A/97 - do Sr.
Sandro ~abel - que "altera a redação do inciso
111 do art. 12 da Lei nº 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que 'dispõe sobre o
Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins"'.
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de. Trabalho, de
Administração e Serviço Público, com emenda

1 -

do

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 308/96 - da Srf. Jandira Feghali e outros 
que "dá nova redação ao parágrafo 22do artigo
17 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

de bens imovels de propriedade do RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
Departamento Nacional de Obras contra as BARROS FILHO
Secas - DNOCS, destinados a residêRcia de PARECER: pela constitucionalidªde,
seus servidores, através de linha de crédito juridicidad,e e técnica legislativa deste e do
especial aberto pela CEF - Caixa Econômica substitutiv.ç> da Comissão de Viação e
Federal". Transportes, nos termos do substitutivo
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA apresentado; e pela inconstitucionalidade da
PARECER: pela constitucionalidade, subemenda apresentada pela Comissão de
juridicidade e técnica legislativa deste, do Finanças eTributação
sustitutivo da Comissão de Trabalho, VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.09.97
Administração e Serviço Público e das aos Deputados Raul Belém, Alzira Ewerton,
subemendas da Comissão de Matheus Sdhmidt , Sérgio Miranda e Marcelo
Desenvolvimento Urbano e Interior Déda.
VISTA: Concedida em 04.09.97 ao Deputado P~A U T A N2 84/97
Aloysio Nunes Ferreira. (REMANESCENTE)

PAU T A N2 76/97 A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PAU T A Ne 77/97
A - Proposição sujeita à apreciação
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 -

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROJETO DE LEI N2 4.676/94 - do Senado
Federal (PLS nS! 160/93) - que "que dispõe
sobre a distribuição de processos a
magistrados designados para os Tribunais
Eleitorais e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela inconstitucionalidade

PAU T A N2 80/97
A - Proposição sujeita à apreciação
conclu~iva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI NS! 1.176/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nS! 1.174/95) - que
"estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras
providências".

Á • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

T~AMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROjETO DE LEI N2 256/91 - da SrI Jandira
Feghali - que "regulamenta o disposto no inciso
111 do artigtr 221 da Constituição Federal,
referente à regionalização da programação
artística, cultural e jornalística das emissoras
de rádio e TV e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, nos
termos do substitutivo apresentado
Vl8TA:Concedida em 16/10/97 ao Deputado,
Jarbas Lima.
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PAU T A Nº 94/97
A • Proposição sujeita à apreci.ação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ
123-0/89 - que "disciplina a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis, nos
termos do parágrafo único do artigo 59 da
Constituição".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, boa·técniea legislativa e,
no mérito, pela aprovação do Substitutivo
VISTA CONJUNTA: Concedida em 02.04.97
aos Deputados Vilmar Rocha e Nilson Gibson.

PAU T A Nº 95/97
A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ
180/97 - do 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,
juridicidade, boa técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo apresentado

PAU T A Nº 96/97
A· Redações Finais:

REJi.ATOR: Deputado NILSON GIBSON

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nQ

431/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO PROGRESSO DE
RUSSAS LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Russas, Estado do Ceará".

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nQ

460/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio POUSADA DO RIO

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

QUENTE LTDA. para explorar serViço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Caldas Novas, Estado de Goiás".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº
464/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a concessão da
REDE TOCANTINS DE COMUNjCAÇÃO
LTOA. para explorar serviço de radiodifusão
S0nàra em onda média na cidade de Porto
Nacional, Estado de Tocantins".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nQ

469/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO CIDADE JANDAIA LTOA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Jandaia do Sul,
Estado do Paraná".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº
470/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a concessão
deferida à EMPRESA PORTOALEGRENSE
DE COMUNICAÇÃO' LTDA. para explorar
serviço' de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nQ
471/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade RÁDIO DIFUSORA
VALE DO ITAJAí LTOA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Itajaí, Estado de Santa
Catarina."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nQ
473/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia
- que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de IIh~us, Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Ilhéus, Estado da
Bahia".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nQ

474/97 - da Comissão de qência\e Tecnologia
- que "aprova o .ato que renoya a concessão da
RADIO CORNELlO PROCOPIO LTOA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na .cidade de Comélio Procópio,
Estado do Paraná". ' ..

/

PROJETO DE LEI nQ 4.123/93 - do Sr.
Waldomiro FioFavante - que "altera o art. 1Q
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. 1."

• j'

., _. , PAU T A Nº 97/97
..... -,' Proposição sujeita a disposições
.~.i.: (art. 251 do RI)
'';'''.. . TRAMITAÇÃO ESPECIAL

~ . ' .

, .•:, "OFICIO Nll 123/97 • do Supremo Tribunal
, :.. 'Federal -que "solicita licença prévia, nas
:t.,' termos do artigo 53, parágrafo 1Q

, da
,: .. ~ ,',. Constituição Federal, para apreciar denúncia
, : .o"recida contra a Deputada Federal DAVI

. ALVES SILVA".
. ..RELATOR: Deputado DARCI COELHO
. PARECER: pela não concessão da licença.

PAU T A Nº 98/97

A' ...'Pi'~posições sujeitas a apreciação
conclu.iv8 das Comissões:
"; URGENCIA CONSTITUCIONAL

(art. 223, § 12 da CF}

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI!
449197 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
,Comunicação e Informática (Mensagem
~$2194) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Visão de
Uberlândia Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,!
ria cidade de Uberlândia, I;stado de Minas
Gerais". .
RELATOR: Deputado NEY LOPES

. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

~.;' PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI!
468197 -da Comissão de Ciência e Tecnologia,

. Comunicação e Informática (Mensagem
243/97) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube Rio da Ouro Ltda.,

": ;para explorar serviço de rádiodifusão sonora
'., ' em onda média, na cidade de Jacobina,
4l!,.:Eltado da Bahia".

:,.,,;, .RELATOR: Deputado NEY LOPES
, . 'PARECER: pela constitucionalidade,

, ,~juridicidade e técniCàlegislativa.
~. ,~.' .'

aO. ..PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO" NR
, ,483/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

4·

5-

6-

7-

Comunicação e Informática (Mensagem nl!
289/92-PE) - que "aprova a ato que renova a
permissão da Rádio Barriga Verde Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll
484/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nR
353/92-PE) • que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio O Povo Ltda.,
atualmente denominada Empresa Jornalística
O Povo S.A., para explorar serviço de
radiodifusão sanara em freqüência modulada, .
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa,.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!l
485/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem oI!
399/92-PE) - que "aprova a ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Sertão Central
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sanara em anda média, na cidade de Senador
Pompeu, Estada do Ceará".
RELATOR: Deputada ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI!
486/97 - da Comissão de Ciêr.tcia e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nl!
408/92-PE) - que "aprova a ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Entre Rios Ltda.,
para expla'rar serviço de radiodifusão sonora
em onda :média, na cidade Santo Antôliio do
Sudoeste, 'Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll
487/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nl!
552192-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio e Televisão
Tãpajós Ltda., para-- explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,"
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na cidade de Santarém, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO

8 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ
488/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nQ

608/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio. Globo de
Brasília Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Brasília, Distrito Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

9 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
489/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nº
634/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Mulher Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Araraquara, Estado de
São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa"

10 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
490/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2

655/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Padre
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV
Educativas para explorar serviço de
radiodifusão educativa de sons e imagens, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

11 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ
491/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2
714/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Lages Ltda.,
para explOrar serviço de radiodifusão de sons e
imagens. (televisão), na cidade de Lages,
Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

12 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
492197 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2

845/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cidaâe Estéreo
Show Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidadeçle São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade;
juridicidade e técnica legislativa.

13 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl!
493/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
853/94-PE) - que "aprova o ato que .. renova a
concessão outorgada à Fundação Dom Avelar
Brandão Vilela, para explorai·' s~rviço de
radiodifusão sonora em onda médla"ria cidade
de Teresina, Estado do Piauí".'
RELATOR: Deputado NILSON GIBSÓN
PARECER: pela' . constitúciônalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

14 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
494/97 - da Comissão de Ciênçjae.,Teçnologia,
Comunicação e InforfT\ática, .. (~~n~a!iJ~m. 'lº
859/94-PE) - que "aprova o atp q!Je:renova a
concessão outorgada à Rádio· EmiSsora Batovi
Ltda., para explorarséfviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São
Gabriel, Estado do Rio Grande do SUI'I, ,
RELATOR: Deputado NILSON G1BSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

15 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
495/97 - da Comissão'de Ciência e 'Tecnologia,
Comunicação e Info'rmática ".(Mensagem n2

872194-PE} - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada,·à Sociedade Rádio
Cultura São Vicente Ltda., para" ·":explorar
serviço de radiodifusão sonora em brida média,
na cidade de São Vicente, Estado de São
Paulo". ". > '

RELATOR: Deputado NilSON GIBSON
PARECER: pela c6nstitudionalidade,
juridicidade e técnita legislativa;· .

JI .;,',

16- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
496/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nQ
1.216/94-PE) - qu) "aprova o ato que renova a
concessão 9a Rádio Gu.ararema Ltda., para
explorar serviçoi.de rad,ioditusão sonora em
onda média, na cidade dé São José, Estado de
Santa Catarina",
RELATOR: Deputado/NILSON GIBSON

r:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!!
505/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n!!
1.324/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Leme Stereosom
Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Leme,
Estado de São Paulo".

PROJETO DE DEÇRETO LEGISLATIVO N!!
504/97 - da Comissã<;> de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll

1.145/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Frei João Batista
Vogel - O. F. M. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Anápolis, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativà.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl
503/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll

56Q/96-PE) .. que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rede MS Integração de
Rádfoe Televisão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sdnora em freqüência
modulâda, na cidad,e de Campo Grande,
Estado (iO Mato Grosso do Sul".
RELATOR Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pel;! constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
502197 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nº
482196-PE) - que "aprova o' ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Itumbiara Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora

,em onda média, na cidade de Itumbiara,
Estado de Goiás".
RELATOR: DeputadQ ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

25 ..

24 ..

23 -

22 ..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII
501/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll

462196-PE) - que "aprova o ato que renova a

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII
500/97 - da .Comissão de Ciência e Tf'l:nologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll

455/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da S/A Rádio Pelotense para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul". .
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII
499/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll

1.534/95-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Tiradentes Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!!
498/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n!!
1.153/95-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Santarém Rádio e TV Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santarém, Estado
do Pará".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE' DECRETO LEGISLATIVO N!!
497/97 - da C6missão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n!!
25/95-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de
Araraquara Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Araraquara, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
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PARECER: pela constitucionalidade, concessão da Rádio Porta Voz de Cianorte
juridicidade e técnica legislativa. Ltda., para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidade'de Cianorte,
Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

20 -
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26 -

27 -

28 -

29 -

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON )0-
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
506/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2
2/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Paraisense Ltda.,
pera explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Sebastião
do Paraíso, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO 31 -
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
507/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2
6/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Radiodifusão Águas Claras
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Catuípe,
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO 32 -
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
508/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2
9/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Sociedade de Juiz de.
Fora S/A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ADH~MAR DE
BARROS FILHO 33 -
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica .Iegislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
509/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n2
11/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio Clube
de Varginha Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO 34 -
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO' DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
510/97 - da Comissão de Ciência e TecnolQgía,
Comunicação e Informática (Mensagem nº
12197-PEr - que "aprova o ato que renova. a
concessão da Rádio Difusora Caxiense Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em andá.. média, na ·cidade de Caxias dos Sul: 
Estado do: Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE'
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
511/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nº
53/97-PE) - que "aprova o ato que renova a .
concessão da Rádio Sociedade Cerro Azul
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cerro
Largo, Estado do Rio Grande do Sul'~

RELAT<DR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
512197 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nº
122197-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão de A Gazeta do Espírito Santo 
Rádio e TV Ltda., para explorar S!3rviço de
radiodifusão de sons e imagens (tv), na
cidade de Vitória, Estado do ESRí~ito Santo".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa....
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
513/~~~· a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni ação e Informática (Mensagem n2
123/97- :,'E) ~ ,que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Osório Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade. de Osório, Estado do
Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ADHEMAR:· DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
514/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nº
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128/97-PE) - que "aprova o ato que renova a Passarinhos Ltda., para explorar, sem direito
concessão da Rádio Colonial Ltda., para de exclusividade, serviço de radiodifusão
explorar serviço de radiodifusão sonora em sonora em freqüência modulada, na cidade de
onda média, na cidade de Três de Maio, Arapongas, Estado do Paraná".
Estado do Rio Grande do Sul". RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO -
BARROS FILHO PARECER: pela constitucionalidade,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
juridicidade e técnica legislativa.

35 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll
515/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll
264/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à SPS Rádio e
Publicidade Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Torres,
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

39 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll
519/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll
565/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Rio Negrinho Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Rio Negrinho,
Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

PAU T A NQ 99/97

36 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll
516/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll
272/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Pioneira Stéreo Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidadé e técnica legislativa.

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI Nll 1.668/96 - do Poder
Executivo - que"altera o Título XI do Código
Penal, que trata dos crimes contra a
Administração Pública".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas

37 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2
517/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll

343/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Estância Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Lourenço,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

38 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 3
518/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nll
348/97-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à FM Cidade dos

PROJETO DE LEI Nº 1.674/96 - do Poder
Executivo - que "altera dispositivos do
Decreto-lei nll 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal)".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela constitucionalidade,
jlJ~idicrdade, técnica legislativa e, no mérito,
p~la aprovação, com emendas.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 59/95 - da Sra. Rita
Camata - ~ acrescenta parágrafo 9ll ao art.
129 do C' -Lei nll 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - ...go Penal".
RELATOF-,. SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
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4-

5-

6-

PENAL
PARECER: pela constitucionalidade,

. injuridicidade, falta de técnica legislativa .e, no
mérito, pela rejeição

PROJETO DE LEI Nº 132/95 - das Sras. Maria
Laura e Màrta 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.

P~OJETO DE LEI Nº 243/95 - da Sra. Raquel
Capiberibe - que "dispõe sobre o crime de
abandono de gestante".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº ~ .030/95 - do Sr. Fell
Rosa - que "REVOGA O PARÁGRAFO 32 DO
ARTIGO 161 DO DECRETO-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de" 1940 - Código Penal".
(Apensados os Projeto de Lei nQ1.108 e 1.171
de 1995)
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nQ

1.108/95, apensado, e pela
constitucionalidade, injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei nQ1.171/95, apensado.

crime".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela injuridicidade e falta de
técnica legislativa.

PAU T A Nº 100/97

A- Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI NQ 4.053-A/93 do Sr.
Renato Johnsson - que "dispõe sobre a ml1!ta
incidente sobre os débitos das Prefeituras
Municipais para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço-FGTS e dá outrá::.
providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, nos
termos do substitutivo adotado pela Comissão
de Finanças e Tributação

A V I S O Nº 32/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 30.10.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1i Sessão

A - Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

B- Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7 - PROJETO DE LEI N2 1.747/96 - do Sr. Ciro
Nogueira - que "aumenta a pena para os
crimes hediondos".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
PARECER: pela injuridicidade e, no mérito,
pela rejeição

8- PROJETO DE LEI N2 4.557/94 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre o combate ao
narcotráfico por meio de pesquisa de suas
operações financeiras e confisco do produto do

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N2 3.259-A/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "determina a forma de
debêntures de emissão das sociedades
anônimas de capital aberto e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SíLVIO PESSOA

PROJETO DE LEI NQ 4.731-A/94 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "regulamenta a profissão de
Tecnólogo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MACONI PERILLO

PROJETO DE LEI NQ 36-A/~5· do Sr. Luiz
Gushiken - que "dispõe sobre a livre
organização de Grêmios Estudantis e dá outras
providências".
Apensados: Projetos de Lei nºs 1.662196;
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4-

1.06e/95:
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nº 138-A/95 - do Sr. Beta
Mansur - que "acrescenta parágrafos ao artigo
841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado SíLVIO ABREU

5 - PROJETO DE LEI Nº 281-B/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre o uso e a

.conservação do solo e da água no meio rural".
Apensado: Projeto de Lei nQ 1.71 0/9f>'
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

6 - PROJETO DE LEI Nº 330-B/95 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a
regulamentação do Profissional de Educação
Física e cria seus respectivos conselhos
federal e regionais".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

7 - PROJETO DE LEI Nº 380-A/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas de
serviço na Administração Pública Federal, no
período que menciona, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

8 - PROJETO DE LEI Nº ·389-A/95 - da Sra.
Vanessa Filippe - que "altera a redação do §
12, do art. 389, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

9 - PROJETO DE LEI NQ 428-8/95 -. do Sr.
Laprovita Vieira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade dos fabricantes e importadores
de veículos automotores abastecerem o
mercado com peças de reposição, pelo prazo
mínimo de dez anos, a contar da data da
descontinuação da produção ou importação do
veículo".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

10 - PROJETO DE LEI N!! 1.017-B/95 - do Sr.
Jorge Anders - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação pelas fábricas E;!
montadoras de sistema antiassaltoem veículos
automotores tipo táxi".
Apensado: Projeto de Lei n!! 1.041/95.
RELATOR: Deputado JARBAS 'LIMA

11 - PROJETO DE LEI N!! 1.130-A/95 . . Feu
Rosa - que "dispõe sobre;. c. \! .ão da
contribuição do Técnico de Adm'- -tão nos
casos que menciona".
RELATOR: Deputado MATH~·.JS':'" ':HMIDT

12 - PROJETO" DE LEI N!! 1.180-B/95 - do Sr.
Fernando Gonçalves - que "dispõe sobre a
inserção, nas fttas de vídeo gravadas,
destinadas à venda ou aluguel no País, da
seguinte mensagem: "Faça sexo seguro. Use
Camisinha"."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

13 - PROJETO DE LEI Nº 1.300-A/95 - do Sr.
Sandro Mabel - que "torna obrigatória a
colocação de "slogans" e dísticos nas
embalagens de produtos brasileiros de
exportação".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABOIA

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

14 - PROJETO DE LEI Nº 3.296/89 - do Sr. Paulo
Ramos - que "dispõe sobre o livre acesso a
praias, rios, lagos e .lagoas, e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

I

15 - PROJETO DE LEI N!! 4.102-A/93 - do Senado
Federal (PLS nº 152191) - que "regula a
garantia constitucional da inviolabilidade de
dados; define crimes praticados por meio de
computador; altera a Lei n!! 7.646, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de
programas de computador e sua
comercialização no País, e dá outras
providências".
RELATORA: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL

16 - PROJETO DE LEI·N!! 1.238-B/95 - do Senado
Federal (PLS nº 69/95) ,_ que "altera a Lei nQ

5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe
sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e
militar em serviço da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O Nº 33/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão
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1 - PROJETO DE LEI Nº 3.650/97 - do Poder 4 - PROJETO DE LEI Nº 3.671/97 - do Sr. Serafim
Executivo (MSC 1.052/97) - que "aJtera a Lei n2 Venzon, que "altera o inciso XIII do art. 92 da
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que
sobre a vigilância sanitária que ficam sujeitos institui o Sistema Integrado de Pagamento de
os medicamentos, as drogas, os insumos Impostos e Contribuições das Microempresas
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, outros e das Empresas de Pequeno Porte - 'SIMPLES
produtos e dá outras providências". e dá outras providências".
Relatora: Deputada ALCIONE ATHAYDE RELATOR: Deputado UMA NETTO

A V I S O Nº 34/97

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início.: 29/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

DE EMENDAS AO

5- PROJETO DE LEI Nº 3.673/97 - do Sr. Wilson
Cignachi, que "altera a alínea "f' do inciso XII
do art. 92da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

1 - PROJETO DE LEI N2 2.'889/97 - do Sr. João
Paulo Cunha - que "proíl;>é a cobrança de
estacionamento nos parqLl'es privativos em
estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços".
Relator: Deputado CUNHA UMA

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

A V I S O Nº 16/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 29/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1» Sessão

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O NQ 32/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 27/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4i Sessão

A· Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art.,54,11):

2-

1 -

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI Nº 443-A/95 - do Sr. Elias
Murad, que "dispõe sobre pagamento de
indenizações pelas Sociedades Seguradoras
autorizadas a operar em seguros privados, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI Nº 3.119-A/97 - do Sr.
Albérico Filho, que "dispõe sobre incentivo
fiscal às microempresas e às empresas de
pequen10 porte do setor de informática".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

PROJETO DE LEI Nº 3.164-A/97 - do Senado
Federal (PLS n2 221/96), que "determina o
tombamento dos bens culturais das empresas
incluídas no Programa Nacional de 3-
Desestatização".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N2 4.894-A/95 - do Poder
Executivo (MSC nº 1.261/94) (em apenso o PL
n2 1.792/96) - que "dispõe sobre a
Ouvidoria-Geral da República e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N2 2.806-A/97 - da Sra.
Esther Grossi - que "acrescenta dispositivo à
Lei n29.424, de 24 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado EUJÂCIO SIMÕES

PROJETO DE LEI N2 3.388-A/97 - do Sr.
Jaques Wagner - que "dispõe sobre a
construção de muro de proteção contínuo nas
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ROBERTO

perigosas em COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBLICO

pontes, viadutos e curvas
rodovias federais".
RELATOR: Deputado Luís
PONTE

8 - Da Análise do Mérito:

4 - PROJETO DE LEI NI! 1.149-A/95 - do Sr. Luis
Mainardi - que "estabelece forma de tributação
na importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

5 - PROJETO DE LEI N2 2.909-A/97 - do Sr.
Edinho Bez - que "propõe modificações na Lei
n2 8.181, de 28 de março de 1991, que dá nova
denominação à Empresa Brasileira de Turismo
- Embratur, e dá outras· providências,
introduzindo o Fundo Nacional do Turismo e
sua gestão pela referida empresa".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

A V I S O NQ 40/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 23/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 411 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENT,E RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI NI! 3.347/97 - (PL nl!
3.597/97,apensado) • do Sr. João Coser - que
'''torna obrigatória a emissão de documento
informativo das condições de trabalho
irisalubres e periculosas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA
CUNHA

A V I S O NQ 23/97 A V I S O NQ 41/97

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
.SUBSTITUTIVO
Início: 28/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 27/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

1 -

2-

PROJETO DE LEI NI! 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 ouutras
providências"
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

PROJETO DE LEI N2 2.461/96 • do Sr.
Domingos Dutra - que "Estabelece pen~.io

especial aos dependentes ,.: ~s vítimas :~e

violência pela posse de ;,,;a e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABiLlO

1 -

2-

3-

4-

PROJETO DE LEI. N2 1.841-Al96 - do Sr.
Wilson Cignachi -que "altera a redação do
artigo 60 da Consolidação das "teis do
Trabalho - CLT'.
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI NQ 2.336-A/96 - do Sr.
Fernando Ferro - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de avaliação
periódica de s'aúde e análise'laboratorial para
trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos,
seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI NQ 3.653/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre as perlcias
oficiais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI NQ 3.677/97 • do Sr. Valdir



AOEMENDASDE

PROJE;TO DE LEI Nº 1.562/96 - do Sr. Luiz
Moreir,!!- - (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 COLATIO

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início: 30/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

1 -

A V I S O Nº 42/97

PROJETO DE LEI Nº 3.678/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre o
ingresso de candidatos casados nos cursos de
formação das escolas militares".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
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Colatto - que "altera o inciso IV do art. 9º da Lei A V I S O Nº 44/97
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe
sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES

5-

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 29/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

A V I S O Nº 27/97

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO. .

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN-
DAS APRESENTADAS .·POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO .

1 - PROJETO DE LEI Nº 1.634/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede
estabilidade por um ano ao trabalhador
transferido".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

AVISO Nº 43/97

RECEBIMENTO DE
SUBSTITUTIVO

Início.: 24.10.97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 411 sessão

EMENDAS AO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 30.10.97
Prazo: 5 sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.453/97 .: do Sr. Serafim
Venzon - que "obriga as agências de viagem e
turismo a fazerem seguro para seus clientes e
dá Ql,Itras providências"
RELATOR:Deputado PHILEMON RODRIGUES

1 -

2-

PROJETO DE LEI NQ 3.440/97 - do Sr.
Mendonça Filho, que "altera o art. 895 do
Decreto-Lei nQ5.452, de 1Qde maio de 1943 
Consolidação (ias Lei do Trabalho - CLT'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI Nº 3.517/97 - do Sr. Israel
Pinheiro, que "institui normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos de obra e
serviços de engenharia, e dá outras
próvidências".
RELATOR: ZAIRE REZENDE

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO
PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 13:30 ÁS 18:30

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes ---·-----6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas --·-----7052
Serviço de CPls------------------------------------7055
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ATOS DO PRESIDENTE

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
junho de 1990, resolve conceder exoneração, "de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n.o 8.112, de 1
de dezembro de 1990, a JOSÉ MESSIAS DE
SOUZA, ponto n.o 10.469, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro Perma
nente da Câmara"dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Terceiro secretário, a partir de 20 de
outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alíriea a, do Ato da Mesa n.lI 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item I, da Lei n.2 8.112, de 11
de dezerroro de 1990, a MANOEL ROSENDO
PEREIRA, ponto n.o 12233, do cargo de Assessor
Técnico, CNE-14, do Quadro Pennanente da Câmala
dos Deputados, que exercia no Departamento de
Comissões, a partir de 7 de outubro do corrente ano.

Câmala dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

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.lI 205, de 28 de
junho de 1990 resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n.2 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a MARIA HELENA
RIBEIRO DE SOUZA, ponto n.2 11.512, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Líder do Partido Comunista do
Brasil.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1l1,

item I, alfnea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da lei n.lI 8.112, de
11 de dezembro de" 1990, a NATALINO FIOROTI,
ponto n.2 12.4OO, do cargo de Assistente Técnico de

Gabinete, CNE-09, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Giibinete do
Terceiro secretário.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesan.2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com o
artigo 13, § 62 , da Lei \'.l.o 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a nomeação de ROSÂNGELA MARIA BRITO,
pala exercer o cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Médico, Padrão 36, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
1" alín9fl a, do Ato da Mesa n.2 '205;de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.lI 8.112, de 11 de
qezembro de 1990, resolva nomear, na fonna dos
artigos 92 , item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combi
nados com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13 de
novembro de 1990, ADRIANA LOBO DE CARVALHO
para exercer cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Médico, Padrão 36, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, em vaga
decorrente da aposentadoria de Melanio de Paula
Barbosa, por Ato do Presidente de 28 de março
de 1995, publicado no Diário Oficial da União de 3
de abril de 1995, urna vez que Rosângela Maria Brito,
nomeada para o citado cargo, não tomou posse no
prazo iegal.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.lI 205, de 28 de junho
de 1990" e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na formii dos
artigos 9l1, item I, e 10 da citada Lei n.lI 8.112, combi
nados com o"artigo 28 da Resolução n.2 30~ de 13
de novembro de 1990, CARLA ALMEIDA CAVAL
CANTE para exercer cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição fonoaudi6logo, Pa
drão 36, do Quadro Permanente da Câmara dos
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Deputados, em vaga decorrente da aposentadoria Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, em
de. Hélcia MaMá Antunes, por Ato dó Presidente de vaga decorrente da posse em·outro cargo público de
13 de outubro de 1994, publicado no Diário Oficiai Anne Elisabeth DArce Vasconcelos, por Ato do
da União de 18 de outubro de 1994. Presidente de 18 de novembro de 1993, publicado·

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de no Diário do Congresso Nacional de 19 de novem-
1997. - Michel Temer, Presidente. bro de 1993.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo lI!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.1! 205, de 28 de junho
de 1990: e o artigo 61! da Lei n.1! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma dos
artigos 91!, item I, e 10 da citada Lei n.1! 8.112, combi
nados com o artigo 28 da Resolução n.1! 30, de 13
de novembro de 1990, GERSON COSTA RO
DRIGUES FILHO para exercer cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atlibuição
Médico, Padrão 36, do Quadro Pennanente da
Câmara dos Deputados, em vaga deconente da
ap6sentadoria de Anália Fernandes Viana, por
Ato do Presidente de 2 de setembro de 1993,
publicado no Diário Oficiai da União de 9 de setem
bro de 1993.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo lI!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n.1! 205, de 28 de
junho de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9l!, item 11, da Lei n.1! 8.112, de 11 de dezembro de
1990, LAURO LOPES PINHEIRO para exercer, no
Grupo de Trabalho' para Consolidação da Legislação
Brasileira, o cargo de Assessor Técnico, com remu
neração equivalente ao CNE-07, criado pelo Ato da
Mesa n.1! 68, de 10 de julho de 1997..

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Témer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.1! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 61! da Lei n.1! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nornear, na forma dos
artigos 9l!, item I, e 10 da citada Lei n.1! 8.112, combi
nados com o artigo 28 da Resolução n.1! 30, de 13
de novembro de 1990, URIO CÉSAR MANETA para
exercer cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Médico, Padrão 36, do

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo lI!, item
'1, alínea a, do Ato da Mesa n.1! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n.1! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nornear, na forma dos
artigos 92, item I, e 10 da citada Lei n.1! 8.112, combi
nados com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13
de novembro de 1990, MÁRCIA ROBERTA ACIOLl
ARAÚJO para exercer cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Médico, Padrão
36, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
em vaga decorrente da posse em outro cargo público
de EIisabeth Machado Vieira Mariz, por Mo do Presidente
de 8 de fevereiro de 1994, publicado no DiárIo do
Congresso Nacional de 9 de fevereiro de 1994.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

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.1! 205, de 28 de
jur.ho de 1990, e o artigo Gl! da Lei n.1! 8.112, de 11
de dezembro de· 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 91!, item 11, da Lei n.1! 8.112, citada, MARIA 'oE
LOURDES ALMEIDA CARDOSO para exercer, no
Departamento de Comissões, o cargo de As~ssor

Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 42 do Ato da
Mesa n.2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado
com o Ato da Mesa n.1! 5, de 16 de fevereiro de
1995.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo lI!,
item I, alínea 8, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 61! da Lei n.1! 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 91!' item 11, da Lei n.1! 8.112, citada, MA-
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RIA HELENA RIBEIRODE SQUZA para exercer, no
Gábinéte' do' Terceiro SeCretário, o cargo .~ Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 32 do Ato da Mesa n.2 15,- de 26 de maio
de 1987, observada a nova denominação dada pelo
artigo 12 da Resolução n.2 4, de 13 de junho de
1991, combinado com o artigo 32 do Ato da Mesa n.2

47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 29 de outubro de

1997. - Michel Temer, Presidente.

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
junho de 1990, e o artigo 62 da Lei n.2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 92, item 11, da Lei n.2 8.112, citada, NATALINO
FIOROTI para exercer, no Gabinete do Terceiro Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 32 do Ato da
Mesa n.2 15, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo artigo 12 <;ta Resolução
n.2 4, de 13 de junho de 1991, combinado com o ar
tigo 32 do Ato da Mesa n.2 47, de 7 de outubro de
1992.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere:o artigo 1l1,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 62 da Lei n.1I 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 92, item 11, da Lei n.2 8.112, citada,
PAULO ROBERTO RAMIRO pára exercer, no
Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 311 do Ato da Mesa n.1! 15, de 26 de maio
de 1987, observada a nova denominação dada pelo
artigo 311 do Ato da Mesa n.1I 47, de 7 de outubro de
1992.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 111,

item I, alínea ,!, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de
junho de 1990,resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei n.1I 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ROSÂNIA MARIA VIOl. para exercer, no
Grupo de Trabalho para Consolidação da Legislação
Brasileira, o cargo de Digitador, com remuneração
correspondente ao CNE-13, crikdo pelo Ato da Mesa
n~II68, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997.~ Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6llda Lei n.1I 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, reso~e nomear, na forma dos
artigos 92, item I, e 10 da Çitada L~ n.2 8.112, combi
nados com o artigo 28 da Resolução n.2 30, de 13
de novembro de 1990,,· SALETE DA SILVA RIOS
para exercer cargo da Categoria Funcional de Anal
ista Legislativo - atribuição Médico, Padrão 36, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, em
vaga decorrente da aposentadoria de Gilda Moscoso
Rubino, por Ato do Presidente de 22 de março de
1994, publicado no Diário Oficial da União de 28 de
março de 1994.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997, - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da,Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1li,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de
junho de 1990, e o art., 611 da Lei n.1I 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
92, item 11, da Lei n.1I 8.112, citada, SANDOVAL DE
JESUS SANTOS para exe~r','no Gabinete do Líder
do Partido Comunista do Brasi!, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputado~, transformado
pelo art. 311 do Ato da Mesa n.1I 15, de 26 de maio de
1987, observada a nova denominação dada pelo art.
12 da Resolução n.1I 4, de 13 de junho de 1991, com
binado com o art. 311 do Ato da Mesa n.1I 47, de 7 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Deputado RUBEM MEDINA, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n.2 15197
Em 29-10-97

Ao Deputado FRANCISCO HORTA:
Projeto de Lei n.1l 3.164-A/97 - do Senado Fed

eral (PLS n.1l 221/96), que "determina o tombamento
dos bens culturais das empresas incluídas no Pro
grama Nacional de Desestatização".

Ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI:
Projeto de Lei n.1l 443-A/95 - do Sr. Elias Mu

rad, que "dispõe sobre pagamento de indenizações
pelas Sociedades Seguradoras autorizadas a operar
em seguros privados, e dá outras providências".

Ao Deputado UMA NETTO:
Projeto de Lei n.2 3.119-A/97 - do Sr. Albérico

Filho, que "dispõe sobre incentivo fiscal às mi
croempresas e às empresas de pequeno porte do
setor de informática".

Projeto de Lei n.2 3.671/97 - do Sr. Serafim
Venzon, que "altera0 inciso XIII do art. 9º da Lei n.2

9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 11l, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.1l 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n.1l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar VALFREDO VIEGAS DO
VALLE, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição T&nica Legisla
tiva, Padrão 45, ponto n.1l 2.620, e DIVERCINA DE
FREITAS UMA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente
de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto n.Il ·3.328,
para substituírem, suc;essivamente, o Chefe da
Seção de Telex, FG-05, da Coordenação de Apoio
Parlamentar, da Diretoria-Geral, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 22 de outubro do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado MALULY NETTO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n.2 25197

Em 29-10-97
Ao Deputado MILTON MENDES
Mensagem n.2 349/97 _. do Poder Executivo 

que "Submete à ,apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n.ll 2.078, de 16 de
dezembro de 1996, que renova a permissão outor
gada à Rádio Emboabas de Minas Gerais S.A., origi
nalmente Sociedade Rádio Emboabas de Minas
Gerais ltda., para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São João Del Rei, Estado de
Minas Gerais".
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alínea a, do Ato da Mesa n.1l 205: de 28 de junho de Ao Deputado NELSON MEURER
1990, e o art. 61l da Lei n.1l 8.112, de 11 de dezembro Mensagem n.1l 738/97 - do Poder Exé'Cutivo~~-

de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9!l, item 11, que "SUbmete à apreciação do Congresso NªciQnaJ o
da Lei n.1l 8.112, citada, SHIRLEY LÚCIA DA SILVA ato constante da Portaria n.1l 147, de 11 de ~rço da
FONSECA DO VALLE para exercer, no Grupo de 1997, que renova a permissão outorgada à Rádio
Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira, Atenas Uda., para explorar, sem direito de exclusivi-
o cargo de Digitador, com remuneração correspon- dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
dente ao CNE-13, criado pelo Ato da Mesa n.1l 68, modulada, na cidade de A1fenas, Estado de Minas
de 10 de julho de 1997. Gerais".

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de Ao Deputado PAULO LUSTOSA
1997. - Michel Temer, Presidente. Mensagem n.1l 574197 - 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 Rádio Cacique de
Guarapuava Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná".

Ao Deputado ROMEL ANfzlO
Mensagem n.1l 707197 - que "Submete à apre

ciação do Congresso Nacional o ato constante do··
Decreto de 13 de junho de 1997, que renova a con
cessão da Rádio TV do Maranhão ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Luís, Estado do Maran
hão". - Maria Ivone do Espírito Santo, Se
cretária.
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

O Deputado ARLINDO CHINAGLlA, Presi
dente desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n.S! 10/97

Em 29-10-97
Ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA:
Proposta de Fiscalização e CóritroJe.-n.1! 78197,

do Sr. Cunha Bueno, que "Propõe que a Comissão
de Fiscalização Rnanceira e Controle solicite ao
Tribunal de Contas da União fiscalização especial
junto à Casa Civil da Presidência da República, para
apurar a regularidade da aquisição de seguros por
parte da Presidência da República".

Contribuições das Microempresas e das Empresas Ao Deputado MILTON TEMER
de Pequeno Porte - SIMPLES, e dá outras providên- Proposta de Fiscalização e Controle n.!! 79/97,
cias". do Sr. Ricardo Comyde, que "Propõe que a

Projeto de Lei n.1! 3.673197 - do Sr. Wílson Comissão de Fiscalização Rnanceira e Controle fis-
Cignachi, que "altera a ~Iínea f do inciso XII do art. calize os Ministérios da Cultura e das Comuni-
9l! da Lei n.1! 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que cações, e a Telecomunicações Brasileiras S/A -
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Im- TEL'EBRÁS, referente à denúncia veiculada pelo
postos e Contribuições das Microempresas e das Jomàl O Globo do último dia 21 de setembro de que
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, e dá essas. entidades, através de Ministros, Senador da
outras providências". Repúbpca e demais agentes públicos teriam partici-

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. - pado deüm esquema fraudulento de repasse de ver-
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária. bas federais para a Prefeitura Municipal de Flori-

O Deputado RUBEM MEDINA, Presidente anópolis, no Estado de santa Catarina".
desta Comissão, fez a seguinte: Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. -

Distribuição n.S! 16197 Marc~ Figueira de Almeida, Secretário.

Em 29-10-97 COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
Ao Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Projeto de Lei n.1! 7.837/86 - do Senado Fed- O Deputado MALULY NETTO, Presidente

eral (PLS n.1! 138/83), que "dispõe sobre a dis- desta Comissão, fez aseguinte:
tribuição eventual de lucros e empregados".

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. - Redistribuição n.1! 13197
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária. Em 29-10-97

Ao Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
Projetó de Lei n.1! 3.577/97 - do Sr. Tuga

Angeramí - que "Proíbe a diVl./lgação, pelos meios
de comunicação 'social, do nome e qualificação das
vítimas de crimes·hediondos e contra os costumes,
do ofensor enqucin'to indiciado em inquérito policial e
de testemunhas çjés~s crimes".

Ao Deputado IVAN VALENTE
MENSAGEM N.ll. 1.159/95 - do Poder Ex

ecutivo - que "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de
13 de outubro de 1995, qoe renova a concessão
da Rádio Meridional Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão, nal cidade de Cachoeira do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul". - Maria Ivone do
Espírito Santo, Secretária.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2!! VIce-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSOBlCE
2!! Secretário:
NELSON TRAD - PTBIMS
3!! Secretário:
PAULO PAIM - PTIAS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2l! WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA-PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Lider: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Líderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice) José Santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Lima Netto
Álvaro Gaudéncio Neto Marilu Guimarães
Antônio dos Santos Mendonça Filho
Antônio Geraldo Mussa Dernes
Aracely de Paula Ney Lopes
Benedito de Lira Osório Adriano
Carlos Melles Paes Landim
César Bandeira Paulo BoJTIhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço. Werner Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Uder: ALDO ARANTES

PSB
Uder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlce-Uderes:
Pedro Valadares (1 2 Vice) Ricardo Heráclio
Vicente André Gomes

José Coimbra
José Borba

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde
Robério Araújo

Benedito Gl.lÍmarães
Romel Anízio

Lamartine Poseflá
José Janene

José L:inhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Lider: ODELMO LEÃO

Vlce-Lrderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 ViCe)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

PTB
Lider: PAULO HESLANDER

Vlce-Líderes:
Alcides Modesto
Ênio Bacci
Euripedes Miranda
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fas5arella
José Genoíno

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Líderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abí-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Mansa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
ReginaLino

Ricardo Rique
Roberto Valadão

RobsonTuma
Rubens Cosac

Simara Ellery
Tetê Bezerra

Salvador Zimbaldi
Narcio Rod~gues

Nelson btoch
Osmânio Ffereira

Veda Crusius
CandinhoMattos

Mario Negr~monte
José Aníbal

Alzira Éwerton
Welson Gaspanni

Luiz Piauhytino
Fátima Pelaes

PSDB
Lider: AÉCIO NEVES

Vlce-Lkleres:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feijó
José Thomaz NonO
Femando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira

Vice-Líderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz C1erot
Lídia Quinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira



PaNgrafo ., 8ft. li - RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

UDERANÇA DO GOVERNO

Uder: LUCS EDUARDO MAGALHÃES

VIce-Lfdere8:
Elton Rohnelt (111 VIce) AntOnio carlos Pannunzio
Sandro Mabel Paudemey Avelino
Rodrigues Palma



Arlindo Vargas
Murito Domingos

Raquel Capiberibe

PL

PSB

PTB

1 vaga

Félix Mendonça
Nelson Marquezelll

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

coMIssÃo DE AGRICULTURA
E POLfrlCA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 VICe-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2l! VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
3l! VICe-Presidente: Ar;Itonio do Valle (PMDB)

Titulares

PFL Etevalda Grassfde Menezes Eujácio Simões

Fadrinho·Abrâo

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

Gilntly VI8Ila
Luciano Zica

Nelva Moreira
1 vaga

AÍltoriio Jorge
CunhaLirna

Davi Alves Silva
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

EmRioAssmar
Mário Martins

1 vaga

AtilaUns
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
Osmir Lima

Raimundo Santos

PPS

Augusto Carvalho

PSDB

Bloco (PMDIWSDlPSL)

PPB

AJzIra Ewerton
HIIárfo CoImbra
Luiz Fernando
MoIsés 8ennesby
8aIQmão Cf'\JZ

CéIla Mendes
Elton Rohnelt
Murllo Pinheiro
OsmIr Uma
ZlIa Bezerra

Benedito Guimarães
Carfos Airton
Paudemey Avallno
VaIdenor Guedes

ElcIone Barbalho
José Prlante
NanSouza
Pinheiro Landlm
1 vaga

BJoco(PT,PDT,PCdoB)

Eurfpedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PMN
Bosco França 1 vaga

Secretário: Molzes Lobo da CUnha
Local: Plenário 114, BJoco das lideranças às qúartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZONIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Prlante (PMOB)
12 VICe-Presidente: Pinheiro Landlm(PMOB)
2l! VIce-Presidente: Carlos Airton (PPB)
3l! VIce-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Antônio Jorge
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luis Eduardo
Maria Valadão
saulo Queiroz

DércioKnop
Fernando Zuppo

GiovaMi Queiroz (POT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Vakleci OlIveira (PT)

AécIo da Borba
Arl Magalhães

'Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

, JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

AdeJson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PP8

PSDB

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darefsio Perondi
Maurfcio Requião

Mauro Lopes
Paulo Lustosa
Sandro MabeI

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Antonio do Valle
Amiando Costa
Dejandir DaI~uaJe
Etevalda GrassI de Menezes
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinottl
otávio Rocha
Ronaldo santos
3 vagas

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre eeranto
Car10s Melles
Elton Rohne1t
Jaime Fernandes
Roberto Footes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Car10s Cardinal (POT)
~nio Bacci (POT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (POT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro FIOravante (PT)

C1eonênclo Fonseca
D1lceu Speraflco
HugoBlehl
NeI80n Meurer
Roberto BaIeetrI
RomeI Anlzlo
Wagner do Nascimento
1vaga



Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
·COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: cesar Bandeira (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Tftumres Sup~n~

PFL

Moisés Lipnik

Gervásio Oliveira

PTB'

PSB

Philemon Rodrigues

Ricardo Heráclito

PPB

Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres
AryKara José Janene
Cunha Bueno Lamartine Posella
João Iensen Nelson Meurer
Laprovita Vieira Paulo Lustosa
Roberto Campos Roberto Balestra
Vadão Gomes Romel Anízio
1 vaga Valdenor Guedes

PTB

Luiz Alberto (PT) José BOrba
Murilo Domingos Philemon Rodrigues
Paulo COrdeiro Rodrigues Palma

PSB

1 vaga JoãoColaço

PL

Bloco (PMDBlP.SOIPSL)

Bloco (PTJPDTlPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípecles Miranda (PDT) ~ito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tiklen Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)
Walter Pinheiro (PT) Milton Mendes (PT)
Wigberto Tartuce (PPB) Paulo Delgado (PT)

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) Ivandro Cunha Lima
Asdrubal Bentes João Thorné Mestrinho
Djalma de Almeida Casar José Aldemir
Fernando Diniz Ml'lrquinho Chedid
Freire Júnior Pedro Novais
Henrique Eduardo Alves Roberto Valadão
José Luiz Clerot Rubens Cosse
Silvio Pessoa Zaíre Rezende
2 vagas 2 vaga

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria lvone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vtee-Presidente: Freire Junior (PMDB)
~ Vice-Presidente: Moisés Bennesby (P8DB)
32 Vtce-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplen~

PFL

celso Russomano

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

PSDB

Alzíra Ewerton

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
RoIand Lavigne
VllmarRocha

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Uma
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Henrique Eduardo Alves
JQSé Priante

Moacir. Micheletto
Pinhêiro Landim

Riq:trdo Rique
SaÍ"Íliva Felipe
Wagner Rossi

3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSDB

Alberto Goldman
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marehezan
OCtavio Elisio
Roberto Santos·
Salvador Zimbaldi

Carlos Apolinãrio
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedro lrujo
Roberto Valadão
3 vagas

Arolde de Oliveira
cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo BOrnhausen
Vic Pires Franco
1 vaga



Bloco (PTI PDTI PedoB)

Cândiao Mendes
Edson Silva
Luiz Máximo
Mareone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Coriolando Sales (PDT)
Haroldo Sabóia (PT)
José Genoíno (PT)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Marcelo Déda (PT)
Matheus Schmidt (PDT)
Nilmário Miranda (PT)
Sergio Miranda (PedoB)
Silvio Abreu (PDT)

Franco Montoro
José Carlos Laçerda

Max "Rosenmann
NestOr Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Vicente Arruda
1 vaga

Enio Bacci (PDT)
Hélio Bicudo (PT)

Israel Pinheiro (PTB)
Joana Darc (PT)

Marta Suplicy (PT)
Pedro Wilson

Sand'ra Starling (PT)
Severiano Alves (PDT)
Wolney Queiroz (PDT)

Chicão Brigigo
Femando Gabeira
ReginaLino
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russornanno
Flávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

Bloco (PTI PDTI pedoB)

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

PPB

Inácio ArrUda
MarrosLima

Teté Bezerra
1 vaga

Antonio Balhmanr:l
Itamar Serpa

Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

PPB

PSB

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 41..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Nilson Gibson

Adylson Motta
AryKara

Bênedito Domingos
Bonifácío de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigbertci Tartuce

PTB

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

PSB

1 vaga

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Luciano Pizzatto

PTB

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Duilio Pisaneschi

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, safa 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)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
2!1 Vice-Presidente: celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

PL Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia
Laura Cameiro
Neiva Moreira
SameyFilho
Vanessa Felippe

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Albérico Filho

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Freire Júnior

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi
1 vaga

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
Wilson Cunha

1 vaga

Carlos Nelson
Nan Souza

Oscar Gordoni
2 vagas

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTI POTI PCdoB)

José Unhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

Herculano Anghinetti
2 vagas

Vicente Cascione

Humberto Costa (PT)

PTB

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-AAnexo 11
Telefones: 3.18,-,8285
Fax: 318-21~0

COMisSÃo DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO1 vaga

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Oipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânia dos Santos

PTB

PPB

Albérico Cordeiro

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani santos

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

PV

EmOio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noroóha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
FaX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
22 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Femando Lopes (POT)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
g2 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

litulares Suplentes

PFL

Femando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

1 vaga

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Yeda CrusÍI,IS

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PPB

Bloco (PU PDTI PCdoB)

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Lamartine Posella
1 vaga

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Máíio Martins
Rita Camata

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Cameiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Femando Gabeira (PV)
Franco Montaro

Welson Gasparini
'2 vagas

PSDB

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Dalila Figueiredo
fiavioAms
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Femando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

prB

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade Gilney Viana Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo



Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Local: flIenário 112, Bloco das· Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: 8everiano Alves (PDT)
1ll VICe-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
211 Vice-Presidente: Esther Grossl (PT)
311 VICe-Presidente: Maurfcio Requião (PMDB)

Tftulares Suplentes

PFL'

Titulares

Augusto VIVeiros
João carlos Bacelar
Júlio casar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva

. Saulo Queiroz

PFL

Suplentes

A1dlr Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Maurício Requião José Luiz C/erot
8everiano Alves (PDT) Lidia Qulnan
Zé Gomes da Rocha Rita Camata
1 vaga Wagner Rossi

PSDB

Ollceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant
Yeda Crusius

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

PSDB

Adelson Salvador
EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Fernando Ribas carli (PDT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Oéda (PT)
Vanio.dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Augusto Farias
Dotores Nunes
José Linhares

1 vaga

Daiila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
.Jaima Fernandes

Jairo carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Carlos Santana

Humberto Costa (PT)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroYves

Ademir Lucas
Alexandre Santos
AavioAms
João Faustino
1 vaga

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

EstherGrossI (PT)
Padre Roque (PT}
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

PTB PTB

PSB

Álvaro Valle (PL) Gonzaga Patriota

secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1ll Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
3ll Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

Aécio de Borba (PPB) Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

João Colaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTJPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cídinha Campos (PDT)
Arlindo Chinag/ia (PT) Luciano Zica
Femando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Míranda

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: AI'Iindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2ll VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

TRu~res Sup~nms

PFL
Affonso camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino

OCtavio Elísio
Paulo Feijé

Vlttorlo Medioli

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinh~iro

Oscar Andrade
Paulo Bomhausén

Nelson Marquezelli

DércioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Dejandir Dalpasquale
Edinho Bez'

Simara Ellery
2 vagas

José Borba

Fausto ~artello

Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Marcos Lima
Ricardo Rique
3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinicius

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

Candinho Mattos
Luiz Femando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

SUas Brasileiro
SiMoPessoa

1 vaga

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

PSDB

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommal Feijó

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
Rubens Cosac
1 vaga

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira -10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Derzi (PPS)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2ll Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

TRu~~ Sup~nws

PFL

COMIS~ÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONA~

Presidente:
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 VIC8-Presidoote: José Thomaz Nonõ (PSDB)

TRu~~ Sup~nms

PFL

José Coimbra

Valdemar Costa Neto

Antonio Jorge (PPB)

PTB

PL

1 vaga

Giovanni Queiroz (PDT)

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque



~loC9 (PMDBIPSDIPSL) Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Athur VirgRio'
Elias Murad
Feu Rosa
Franco MontDro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Bloco f-PTI PDTI PCdoB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Cláuaio cajado
D~ Velascci (PRONA)
Genésio Bemardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
Wagner Rossi
2 vagas

Haroldo Lima
Helid Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
A1eeste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Karnia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

Edison Andrino
Etevalcta Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Carneiro
Tilden Santiago

PPB

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

PTB

Etevalda Grassi de Menezes
José Coirnbra

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinícius de Campos
Ursicino Queiroz "
2 vagas

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione ~rbalho

José A1demir
Lidia Qui"an
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bez
1 vaga

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

PFL

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Ca"meiro
Roland Lavigne

2 vagas

Armando Costa
Chicáo Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSDB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Rairnundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

Pedro Valadares

PSB

Ricardo Heraclio
A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
Pedro Yves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Vicente Andre Gomps

Luiz Buaiz

PL

Alex/indre Cardoso

José Egydio



Secretária: Jorge.Henrlque Cariaxo d~ Arruda .
Local: PlenárIo. sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
FaX: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO

PresIdente: Osvaldo BIoIchi (PTB)
19 Vlce-Presld8flte: Arlindo Vargas (PTB)
2ll Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3ll VICe-Presidente: Zair$. Rezende (PMDB)

Titulares SU~tes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

COM'SSÁO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
19 VICe-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2!l Vice-Presidente João Maia (PFL)
3ll VICe-Presidente Leõnidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontés
ZlIaBezerra

Barbosa Neto (PMDB)
CéliaMend~

JairoAzi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMOB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edlnho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chadid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

Annando Abilio
De Velasco (PRONA)

Valdir CoIatto
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel castro

Osmir Uma
PauloBauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Arlindo Vargas (PTB)
Joio MeUão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
ZiJaVezerra

Noel de Oliveira .
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
sandro MabeI
Zaire R~ende

1 vaga

PSDB
PSDB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

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

Emefson OCavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Agnélo Queiroz (PCdoB)
Chico Vigilante (PT)
Jair Meneguelli (PT)
José Pimentel (PT)
Maria Laura (PT)

Benedito Domingos
Ef8Ido Trindade
Miguel Rossetto (Pf)

. Vak;lenorG~

PPB

Alberto GoIdman
AmaJdo Madeira

Domingos Leonelli
FeuRosa

Tugá Angerami

Aldo Rebefo (PCdoB)
GilneyViana

Renan Kurtz (PDT)
WaIdomiro FIOravante (PT)

1 vaga

ArI Magalhães
Ámaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Le6nidas Cristino
Marcus VICente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vittorio MedioU

PPB

Arnon Bezerra
Basílio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo PIres

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

1 vaga

Osvaldo BioIchI

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto MartelJo

Jorge Wilson
NeifJabur

NUton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretária: TaRta Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/69901700417007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

José Egydlo Welintón Fagundes
secretário: Ruy Ornar Prudência da SUva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Henicllo
e outros

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. ,180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: sandro MabeI (PMDB)
1!l Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3!l VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Proposição: PEC-8195

Titulares Suplentes

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Ciro Nogueira carlos Alberto Campista
Cláudio Cajado CoraUCi Sobrinho

Ciro Nogueira Hilário Coimbra Roberto Pessoa
Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson Marquezelli PUDB

1 vaga
José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo HermeS Parcianello

Armando Costa sandro Mabel 1 vaga
Moreira Franco
zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes 2,~pas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Lima

1 vaga PSDB

Alexandre Santos 'béclCunha

Antônio Balhmann
Nelson Otoch Eduardo Coelho '

Welson Gasparini
PT

Fernando Ferro Joã<;>Çoser'

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes '

Sandra Starling PDT

1 vaga José Maurfcio
EnioBacci

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior
Pedro canedo Eujácio Simões

Coriolano Sales

Bloco (PUPSDlPSC)

Hélio Bicudo
Milton Temer

Eujácio Simões

PPB

PDT

Antônio carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Bloco (PFUPTB)

PSDB

PUDB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV~ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA) ,

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Átila Lins
Jairo carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

Proposição: PEc-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
1!l VICe-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
3!l VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
LocaI:,Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBIPUN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso.
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, sala 169·8
Telefones: 318-706317066



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS' 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO AR..,. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)
311 VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItulares Suplentes

PFUPTB
Bloco (PUDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
3 vagas

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
111 VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
211 VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
311 VICe-Presidente: Israel Pinheiro (~B)

Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares

PFL

5 vagas

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino
Octávio Elísio

.Roberto Santos
Zulaiê Cobra

PPB

BlocO (PT. PDT, PCdoJ;t)

PSDB

Corauci Sobrinho
Laura CarnEijro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz cartos Hauly
Marconi Perillo
SiMoTorres
Yeda Crusius

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Carlos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
laire Rezende
1 vaga

Eujácio Simões

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PUDB

carlos ApoIinário
carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

carlos Airton
EmflioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

POT

Ênio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta

João Paulo
1 vaga

Cunha Uma (PPB)
Roberto Brant

Airton Dipp

carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

AntOnio Brasil
2 vagas

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo 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
N9 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059Proposição: PEC 20-A/95 Autor: Eduardo Jorge

Israel Pinhero

Almino Affonso

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PFL



Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Confúcio Moura
2 vagas

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio MedioU

Vicente André Gomes

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Bloco (PPBlPL)

Serafim Venzon

PT

PDT

PSDB

Wagner Rossi
2 vagas

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169·B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2º Vice-Presidente: Romrnel Feijó (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Carfos Santana
João Coser

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Cameiro Luciano Pjzzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)

. 2l! Vice-Presidente:
3l! V"1CEl-Presidente: LeOnidas Cristina (PSDB)
Relator:'

Titulares

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

GilneyViana
Ivan Valente

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Corauei Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Fernando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schmidt

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL. A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEC'-4OI95 Autor: Marquinho Chedld

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22I95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3l! Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares



Bloco (PPBlPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres Osvaldo Reis
Luiz Buaiz 1 vaga

PSOB

AêcioNeves RávioAms
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feijó 1 vaga

PT

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

POT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

José Egydio

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Júlio César
Maria VaJadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
UdSOll Bandeira

1 vaga

Mário Negromonte
Nélson OtÓCh

Sebastião MaQ.~ra

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

De Velasco

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- 8aIa 169-B
Telefones: 318-7063n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne 57,
DE 1995, Q~E "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcíno Gonçalves (PMDB)
212 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
31! Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Gonzaga Patriota

POT

Eurípedes Miranda Magno Becelar (PFL)
WilsOn Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PLJPSD/PSC)

Feu Rosa
2 vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMOB

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro MabeI
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
CartosMagno
José Car10s Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEc-46f91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! Vice·Presidente:
31! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Fausto Martello
JairBolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PPB

AJcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSDB

3 vagas

Celso RUl8Of'n&l1no .
1vaga

Adelson Ribeiro

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB) João Fassarella

PT

JoIo Paulo



Sandra Starling 1 vaga Fernando Ferro

PDT Luiz Máinardi

Matheus Schmidt Coriolano Sales

Bloco (PUPSDJPSC) José Maurício

Eujácio Simões 1 vaga 1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Luciano Zica
Teima de $ouza

PDT

Airton Oipp
Fernando Lopes

PL

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063f7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE"1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUST(VEIS L(QUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposição: PEC-S1/95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 VICe-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSOB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMOB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Gerson Peres
2 vagas

Socorro Gomes

Eujácio Simões

Suplentes

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PSB

PCdoB

Haroldo lima

PMDB

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSOB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir lima

Elclone Barbalho
Olávio Rocha (PSOB)
1 vaga

Pedro Valadares

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones:"~18-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-B4I91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 VICe-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho •

Titulares

Francisco Horta

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

Batinho Rosado
José Carlos Aleluia

lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

PMDB

Basl1ioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Ouílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Ant6nio Feijão
Leônidas Cristino
MárIo Negromonte
PauIoFeijó
1 vaga

PSDB

PT

Cunha Uma (PPB)
Marcon; Peril/o

2 vagas

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

PDT

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Môdesto

Carlos Santana João Coser Wolney Queiroz Wilson Braga



Suplentes PMDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECeR À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Antõnio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

~or: Hélio Bicudo
e outros

Presiaente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Lima (PP8)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Proposição: PEc-96J92

Bloco- (PSBJPMN)·

Adelson S81vador (PMD8) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PP8) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, saJa 169-8
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAq AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇ40
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-&9195 Autor: Nlclas Ribeiro.

Presidente: Adelson saJvador (PMD8)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PP8)
3l! Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Marcos Lima
Mário Martins

Nair Xavier Lobo
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Paulo Feijó
Wilson Braga

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

PDT

Conolano saJes
·Matheus Schmidt

PCdoB

Haroldo Lima

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

De Velasco

Nilson Gibson

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSB/PMN)

Gonzaga Patriota

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li, saJa 169·B
Telefones: 318-706517052

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066



Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Suplentes

Luiz Fernando (PSOB)
Otávio Rocha (PSOB)

1 vaga

PPB

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

'Presidente: Antônio Brasil (PMDJ;3)
11 2 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relator: satomão Cruz (PSDB)

TItulares

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITYIÇÃO

N2,128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALlNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEe-1281'95 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando GonÇàlves (PTB)
22 Vice·Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice·Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo RitzeJ

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Urna

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

GilneyViana
1 vaga

PSDB

PT

Benedito Guimarães
RogérIO Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

GOMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro
Aroldo Cedraz

Jaime Fernandes

Giovanni Queiroz

PDT

Adauto Pereira
Antônio Geraldo

Bloco (PLJPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

Elton Rohnelt

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOPARÁGR~FO12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

1 vaga

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

PDT

PSB

PSDB

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro



Bloco (PUPSDJPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga' Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

JairqAzi Luiz Braga
Vicente C8scione Philemon Rodrigues
Wilson Cunha Salomão Cruz (PSDB)
2 vagas Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araújo
Gilvan Freire Jorge Wilson (PPB)
lvandro Cunha Lima José Priante
José Luiz CJerot Nicias Ribeiro (PSDB)
Luiz Fernando (PSDB) Wagner Rossi
1 vaga 1 vaga

PPB

Costa Ferreira (PFL) Adylson Motta
DoIores Nunes Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque (PFL)
Prisco Viana Welson Gaspar/ni (PSDB)

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Robério Araújo (PPB) João Leão
Vicente Arruda Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga 1 vaga

PT
Hélio Bicudo Fernando Ferro
Marcelo Déda José Machado
1 vaga Pedro Wilson

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu Renan Kurtz

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1!! VICe-Presidente: Ursiclno Queiroz (PFL)
2!l VICe-Presidente:
Relator: Darcisio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Aldo Arantes Haroldo Lima

Carlos Magno
JairoAzi'
Laura Cameiro
Marcos Vinicius
Roberto Jefférson
Ursicino Qu,eiroz
Vanessa Felippe

Armando Abílio
Confúcio Moura
Daroisio Perondi
José Pinotti
Saraiva. ,Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofrari Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

C6ciCunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Claudio Chaves
Duílio Plsaneschi

Fá1lma Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

Anibal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PPB

AIcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

B.Sá
Pin.entel Gomes

Hobério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMIS.SÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE E~ENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃQ., ESTADOS E MU,NICfPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE S!,UDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PUBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS" Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

PDT

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

1 vaga

Pedro canedo

Jandira Feghali

PCdoB

Bloco (PSB1PMN)

Bloco (PUPSDJPSC)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Agnelo Queiroz

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Autores: Eduardo Jorge
• Waldir Pires

ProposiçãO: PEC-1691'93



A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PMDB

Agnelo Queiroz . Aldo Arantes

Secretária: Rejane S; Marques
Local: Servo Com. Esp. - Arl8xo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

1 vaga

Nilson Gibson

Jaime Femandea
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Autor: Poder Executivo

PCdoB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLJPSD/PSC)

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Proposlçio: PEC-175f95

TItula....

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CO~STITUIÇÃONR 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPítULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONALN

AloysiQ Nunes Ferreira Carlos Nelson
Elcione Barbalho Fernando Dlniz
GeddeI Vl8ira Uma José Chaves
Germano Rigotto Nan Souza (PSL)
Henrique Eduardo Alves Pinheiro Landim
Moreira Franco Sandro Mabel

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano castro (PSDB)
Jair BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

'PSDR

Antônio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Amaldo Madeira João Leão
Raimundo Gomes de Matos Marconi Perillo
Roberto Brent Bommel Feijó

PT

Marcelo Dada Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza ' Waldomiro Fioravante

PDT

EuriPBdE!S Miranda Fernando Zuppo .
Matheus Schimidt SnvioAbreu

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vrcente Cascione

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

AntOnio carlos pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga
PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

POT
José Maurício Matheus Schmidt

PSB
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169·B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBUCA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João MeJlão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2ll Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Fraôco (PMDB)

Bloco (PPBlPL)

Alexandre Carento
AntOnio Geraldo

João MeJlão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

Darcisio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz CIerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2ll Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3ll Vrce-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)



Suplentes

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Rita Camata
2 vagas

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PPB

PMDB

Bloco (PFUPTB)

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CCJNSTITUIÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62E 7S! AO ARTIGO 8S! DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTOÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEc-188194 Autor: lalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
Lídia Quinan

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Torres

Silvio Torres
Veda Crusius

Suplentes

Betinho Rosado
Jaime Femandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PSDB

Bloco (PFUPTB)

PPB

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

PMDB

EnivaJdo Ribeiro
João Pizzotatli
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Renato Johnsson

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vi~e-Presidente:

22 Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares

Antônio do Valle
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte

PT PSDB

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

José Machado
Miguel Ressetto
Paulo Bemardo

Tuga Angerami
1 vaga

Feu Rosa
Roberto Brant

PT
PDT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Fernando Lopes
Fernando Zu~po

GilneyViana
José Pimentel

Inácio AlTl.ll;!a (PedoB)
Pedro Wilson

PDT
Bloco (PUPSOJPSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões
Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PSBJPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga Eujácio Simões

Blocol(PUPSDJPSC)

Expedito Júnior (PPB)

PedoB Bloco (PSBlPMN)

Haroldo Lima Sérgio Miranda 1 vaga Raquel Capiberibe

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais...: Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-7067n066

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, 8aIas 169-B
Telefones: 318-706117062



COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
.NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALfNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-S20196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 VICe-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Titulares

Abelardo Lupion
Maria Valàdão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Sirnara Ellery

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PMOBJPSD/PSL)

De Velasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PMOB,PSO,PSL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lornanto
PauloLirna

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Antônio Carfos Pannunzio
RomlTll:d Feijó
Welson Gasparini

PSOB

Affonso camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

VilrnarRocha

Djalma de Almeida César
SRvio Pessoa
Sirnara Ellery

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 (PPBlPL)

CunhaLirna
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Pezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSOB

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Blolco (PT, POT, PCdoB)

Femando Ribas Carfi
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

PPB

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Silvio Abreu

POT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Matheus Schmidt

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

PTB

Darci Coelho
2 vagas Gonzaga Patriota

Haroldo Lirna

PSB

pedoB

Nilson Gibson

Aldo RebelO

Secretária: Mana do Amparo Bezerra da SilVa
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·7555fl063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEe-3381'96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

Vicente Cascione Chico da Princesa Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais -. Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC ·N2 37o-A, .

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 2Q7
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-370196 Autor: Poder executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson OJ?VO Pires (PMDB)
22 Vice::-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)



Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDElJPSD/PSL)

Bloco (PFUPTB)
Ablardo Lupion ExpedIto Jl1nlor
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelll
Paulo Cordeiro Sllvemani Santos

Bloco (PMDElJPSDlPSJJPSc)

José !:.uiz Clerot Fernando Diniz
Luis·Roberto Ponte Pinheiro Landim
Simara Ellery Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Titulares

~tinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

José Luiz C\erot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

~uplentes

Ademir Cunha
Claudio Chaves
. Costa Ferreira

Jonival Lucas
José Carlos Vieira

Osvaldo Coelho
Paulo' Cordeiro

Edinho Araújo
Marquinho Chedid

RonaIdoPerim
Sandro M{lbel

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB

TItulares

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
ZulaIê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

Fernando Ribas Caril

PSDB

PT

PDT

Suplentes

Basilio Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

Vtcente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Silvio Abreu

PedoB

Ricardo Gomyde 1 vaga

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC NR
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEe-407J96 Autor: ·Luclano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

PSB

J~o CoIaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Coril. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO Ni 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILlZAÇ~O FISCAL)

Proposição: PEC044M7 AutOr::Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
3l! VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (P8DB)

Titulares Suplentes

PFL

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

PT

PDT

PSB

Alexandre Santos
RávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Est!:Jer Grossi
Mig~1 Rossetto
Walter Pinheiro

Sérgio Carneiro

1 vaga

Alexandro Caranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade



Aníbal Gomes
Fernando Oiniz
Hélio Rosas
MariaEMra
Roberto Valadão
Sandro MabeI

Bioco (PMDBI PSDI PSL)

Ju~ndyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisá Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

Wilson Cignachi

PSDB

-José Rocha
JJúlio César
Roberto Pessoa

Paulo Lustosa
Simara Ellery
1 vaga

Betlnho Rosado
Cláualo 'Cajado .

Luiz Braga

PUDB

Pinheiro Landim
2vag~

Adroaldo Streck
Amaldo Madeira
Basnio Villani
Luiz Piauhylíno
Roberto Brant
Veda Crusius

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Armo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sflvio Torres

Enivaldo Ribeiro
FE!lipe Mendes
Sérgio Naya

PPB

José Linhares
Marconi Perillo (PSOB)

Moacyr Andrade

PSDB

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Femando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1'vaga

CecI Cunha
Mário Negromonte

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

PPB PDT

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

PTB

Gerson Peres
Lamartlne Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

LuizOurão

Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Elton Rohnelt

Bloco (PSBlPMN)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIG4ÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DÀUNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

Bosco França

Suplentes

Álvaro Gaudéncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Bloco (PFLlPTB)

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Locá: 8elv.can. Esp. - /w«) 11, 8aIa 189-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro T~ixeira (POT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSDB»

Titulares

LuízBuaiz

Gonzaga Patriota

Chico da Princesa

PL

PSB

Alexandre Cardoso

José Borba

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2!l VICe-Presidente: lloão Leão (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSOB)

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
sandro Mabel

PMDB

Paulo Lustosa
2 vagas

Titulares Suplentes PPB

Bloco (PFUPTB)

JairoAzi Adauto Pereira

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Cleonâncio Fonseca
2 vagas



PSDB José Egydio 1 vaga

Domingos Leonelli
José Aníbal

PT

Maria da Conceição Tavares'
Miguel Rossetto

AntÔflio Balhmann
Roberto Brant

Garlos Santana
Jair Ml3neguelli

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

PSDB

PT

Koyu lha
Luiz Carlos Hàuly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

PDT

Miro Teixeira Femando Zuppo

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga Pedro Canedo
Miro Teixeira

PDT

PSSB

José Maurício

Poroposlçáo: PL. 0846J95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMOB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 VICe-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DÉ 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)

PedoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DeSTINADA A APRECIAR E PROFERIR
pARECER soaRE O PROJETO DE LEI
Nl! 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO' EDÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Pedro Valadares

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Gervasio Oliveira

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidentd: Liodberg Farias (PedoB)
22 Vice-Presidente:' Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salv~dor Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Blóco (PFUPTB)

F~rnando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Suplentes

Bloco PFLlPTB

Titulares

Bloco PMDBJPSDlPSL
Amaldo Faria de Sá

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

'1 vaga

PSDB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Lindberg Farias (PedoB) , Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (?SOB)
Jorge Wilson
1 vagaAntonio Brasil

Zaire Rezende
4 vagas

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Chico da Princesa
José Garlos Aleluia
José Garlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
) Genesio Bemardino
, João Thome Mestrinho

José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL PT

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

.Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio Cameiro

PDT

José Genoíno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes



PSB

Femando Lyra Raquel CapIberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
~ 1.159195, QUE -ALTERA DISPOSrnVos DA

LEI ~ 6.354176, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Nl! 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS-, E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI ~ 2.437/96 E PROJETO DE LEI ~ 3.&33197

Proposição: PL nI 1.159/95 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
l' VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2' VICe-Presidente: RomeI Anfzio (PPB)
31 VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

eartos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Pedro canedo Welilnton Fagundes

Secretárl8: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-6874fJ18-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PFIOFERIR
PARECER AO PROJETO DE LE'I N2 1.673,

DE 1996, QUE -AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A f:STADOS,
MUNICrPIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBUCAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"
Proposlçio: PL 1.673J95 Autor: Pc)der Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
l' VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2' VICe-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
31 VIce-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Jair Soares
2 vagas

Álvaro Ribeiro

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada

Vicente Cascione

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

Wilson Cunfia
1 vaga

PL

PTB

PSB

Alexandre Cardoso

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

lvandro Cunha Lima
José Aldemir
Pauto Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa
1 vaga

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

Leopoldo Bessone

Adeison Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoS)

Nelson Meurer
PedroYves
RomeI An(zio

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá

Adroaldo Streck
Marooni PeriDo

Narcio Rodrigues
PauIoFeIjó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PPB

carlos Nelson
Freire Júnior

Mauricio Requlão
saraiva Felipe

2 vagas

PSDB

carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Aécio de Bort>a
Eurico Miranda

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Darcfsio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro MabeI
Sílvio Pessoa

Antônio GeraJdo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe



José Pimentel WoIney Queiroz Bloco (PTn:»DTJPCdoB)

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

PP8

5 vagas
Aldo Rebelo
João Almeida (PMOB)
Padre Roque
Sandra Starling
,Silvio Abreu

PPB

Haroldo Lima
João Pauto

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bi~
Local: Serv. Com. ~sp. - Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-7q6217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

NIl 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso camargo (PFL)
2l! Vice-Presidente: Roberto santos (PSOB)
32 VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMOB) .

TItulares SUplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Djalrna de Almeida César
MarçaJ Filho
PedroYves

RobsonTurna
zaire Rezende

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Çom. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7003n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposlçio: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gennano Rigotto (PMOe)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSOB)
2l! Vice-Presidente: Romel AnCzio (PPB)
32 VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

José Janene
4 vagas

Luiz Buaiz

Israel Pinheiro

Adroaldo Streck
Marconi PariDo

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
JúlioCesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

PL

PSB

PTB

PSDB

Bloco (PMOEt, PSD, PSL)

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Benedito 'Domingos
Bonifácio'de Andrada
Gerson Peres
Laprovlta:'Vielra
Prisco Viana

Leopoldo Bessone

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

OarcCsio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Ademir Lucas
Jovair Arantes

Arlindo Vargas

, Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
EmersoÍ1 Olavo Pires

Nfcias Ribeiro
Paulo Mourão

AJvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
VaIdomiro Meger

VilrnarRocha
1 vaga

PTB

PSDB

Philemon Rodrigues

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Feljó
Pimentel Gomes
Roberto santos
Silvio Torres

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Fernando Oiniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga,

Affonso camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz



Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Corn. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Te~fones:318-6874t.318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PI.-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos Santana Aldo Rebelo
Jaques Wagner Arlingo Chinaglia
Ricardo Gomyde Fernando Lopes
sandra Starling Jair Meneguelli
Severiano Alves João Paulo

PPB
Aécio de Borba Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda 4 vagas
Nelson Meurer
Pedro Yves
Romel Anfzio

PTB
Leopoldo Bessone Vicente Cascione

PSB

Alexandre Cardoso Álvaro Ribeiro
PL

Pedro Canedo Welinton Fagundes

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PPBlPL)

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José:Rocha
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Nilson Gibson

Carlos Santana
Nilrnário Miranda

Pedro Wilson

Fernando Zuppo

Ademir Lucas
Celso Russornanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

CleonânCio Fonseca
Cunha Bueno

Cunha Lima
José Rezende
Pedro Canedo

PT

POT

PSB

PSOB

Renan Kurtz

Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. EspeCiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N!! 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"

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

Titulares Suplentes
I

Blocp (PFLlPTB)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Qüjeiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte
Pedro Henry

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Marcus Vicente
Renato Johnsson
RonaldO César Coelho
Wilson Campos

Jarbas Lima

A1dir Cabral
Carlos AI~rto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlós VlElira
Paulo GoUVêa
Zila Bezerra

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga



Bloco (PPBlPL)

Suplentes

I Benito Gama
H~go Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Augusto Viveiros
Francisco.':iorta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Bloco (PFLJPTB)

Titulares

32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)Bloco (PMOBJPSOIPSL)

Germano Rigotto
José Aldemir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Oarcísio Perondi
Genésio Bemardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Eurico Miranda
Jofran"Frejat

Luiz'Buaiz
Moacyr Andrada,

Nitton Baiano

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMOB

Femando Oinjz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PPB
PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

PT

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)
Milton Mendes
Sandffi Starling

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro FIOravante

POT POT
Vicente André Gomes Femando Ribas Carli Eurípedes Miranda Fernando Lopes

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga piltriota OeVelasco

Bloco (PLJPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
I EXE'RCEM ATIVIDADE ECONÔMICA

REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nll 4.37&'93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
12 Vtce-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2ll Vice-Presidente:

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NR 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição: PL 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSOB)
2ll Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
39 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:



Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Suplentes

António Geraldo
Antôflio Ueno

Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Relator: João Almeida (PMDB)

TItu......

Bloco (PFLJPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci SobrInho
José Santana de Vasconcellos

, Mendonça Alho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PUDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Suplent8c"l

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa'
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga
Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli
Marcus Vicente
Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Torres
Feu Rosa

AávioArns
Leônidas Cristina

Marconi PeriDo
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
JoséJanene
Prisco,Viana
RornelAnr~

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izár
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PPB

PTB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio 'forres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169:8
Telefones: 318-7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇ_ÃO DO CÓDIGO El:.ElTo
RAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORALIoPARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÔES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)

Rodrigues Palma José Borba
PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Bloco-(PlaSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

Fernando Lyra Pedro Valadares'

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874



PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

8ecretália: Mal1ene NassIf
Local: Servo Cor.':. EspeciaIs - Anexo li, Sala 169-8

Svagas

José Coifnbm

Suplentes

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

C~osMágno

Cláudio Chaves
Cbsta Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

1 vaga

Nair Xavier Lobo
Pedro Novais
Simara Ellery

3 vagas

Esther Grossi
Humberto Costa'

Marcia Cibilis Viana
, Sandra Starlill'g

Socorro Gomes

PPB

PFL

, PSDB

Bloco (PTJPOTlPCdoB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

PTB

Etevalda Grassi de Menezes ,

A/cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A/zira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetti

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalhó
Regina Uno
Rita Camata
Tetê Bezerra
1 vaga

Célia Mendes
Femando Gabeira
Maria Va,ladão
Marilu Guimarães
Ursicino Ouei'roz
ZAa Bezerra

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, 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)
2ll Vice-Presidente: Marta Suplícy (PT)
32 Vice-Presidente: DoIores Nunes (PPB)
Relatora: Matilu Guimarães (PFL)

Ttitulares
Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Benito Gama Augusto Viveiros
Félix Mendonça Carlos Melles
Manoel Castro Jonival Lucas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Lima Netto
Saulo Queiroz Osório Adriano
VilmarRocha Roberto Pessoa

PUOB

EdinhoBez Antõnio do Valle
Germano Rigotto Luís Roberto Ponte
Gonzaga Mota Marcos Lima
Pedro Novais Paulo Ritzel
Silas Brasileiro 2 vagas
1 vaga

PPB

Delfim Netto Cunha Bueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSOB

Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz Carlos Hauly Femando Torres
Marconi Perillo Octávio Elísio
Veda Crusius 1 vaga

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares
Vânio dos Santos Nedson Micheleti

POT

Coriolano Sales Márcia CIbiUs Viana
Femando Lopes Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Alexandre Cardoso Ricardo Heráclio

pedoB

Ségio Miranda MIlton Temer (PT)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRAMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Marcaoi Perillo (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)



Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

Luiz Buaiz

Suplentes

PL

PFL

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS'AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PfiL)

Titulares

Pedro Canedo

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1l! Vice-Presidente: Carfos Melles (PFL)
2l! Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3l! Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAfs, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Ura
Carfos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Sitas Brasileiro
1 vaga

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Ofcino Gonçalves
ValdirColatto

Zaire Rezende
1 vaga

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Germano Rigotto
2 vagas

José Anibal
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nooõ .
PSDB

Bloco PT, PDT,PCdoB

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

Geraldo P~stana

Haroldo Lima
Maria da Conceição Tavares

PPB

AJdoRebelo
CarfOS Cardinal
Luiz Gushiken

PTB

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho .
Local: Serv. de Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feij6

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Adylson Motta
Carfos Airton
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Mário C&vallazzl

Vicente CascIone

Gonzaga Patriota

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

Nelson Marquezelli

Nilson Gibson

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 Féijão (PSDB)



PSDB

Antônio Feijão Alzira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB
Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Sctvnidt

PPB

Autor: Presidência

Luiz Fernando (PSDB)

Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PERíODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILElijAS

POR GRUPOS ASIÁTiCOS

Coordenador: Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

Gilney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho

Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B

Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ONUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇÃO 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"

1 vaga

carlos Airton
Lufs Barbosa

Suplentes·

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Uno

PTB

Coordenador: Deputado carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

JoãoTota
Valdenor Guedes

Bloco PMDB, PSD, PSL

PFL
Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Titulares

Confúcio Moura
José Priante

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-B

. Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Salomão Cruz (PSDB)
Samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
SUas Brasileiro (PMDB)

Sl:'.plentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia.(PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especia,is, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617QP7

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (pn

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Conissões Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061



Subsecretaria de Edições Técnícas do Senado Federàl
Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasí!ía, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executívo editadas entre o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997. .

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela.e que a alteraram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes para que seja localizado o documento em uma coleção
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do aêervo 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 (cinco reais) para cada CO.

a 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,
c. juntamente com o original do recibo de depósito.- -----------------------------~----

!::;m~:::;:::11::~1:@~~::::r:~t;1::::]::~;~çfj.1.~l\t::::~:ll:::::::::jij::::j::::j:~l;:l~~I:l:W:~:r@j:~:pf.J.f:l::j:l:::::::::;::j~::(~j:::l~:~.~i::::::::~j;::~:::l:l::l:l:l:::l::m::::::::::::::::l::::j:::j:::l:::j:::j~:~:::m::ll:l::~:::~\~::t1

-Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575,311-3576 e 311-3579.
Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br
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"1111:::, ~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
""" Via N-2, Unidade de Apoio 11I. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasilia, DF.

Fones: (061) 311-357513576/3579. Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br

Publicações
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional
de 5/0ut/1988 com as alterações introduzidas pelas ECs n2 1 a 15 e ECRs n2 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988- Quadro Comparativo (R$15,00).
Constituição de 1988, atualizada em 1995, comparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC n2 1 de 1969. Contém quadro comparativo, tabela de correspondência dos artigos
comparados e índice.

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos Santos (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias fundamentais do homem, na Constituição de vários países, inclusive na Carta
Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e .do Adolescente (R$ 4,00). Lei n2 8.069/90, de acordo com as
alterações dadas pela .Lei n2 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$ 10,00). Guia: Leis n2 9.096/95 e 9.100/95,
Resoluções do TSE n2 19.380/95-, 19.382/95 e 19.406195. Suplemento: Resoluções
do TSE nQ 19.509 e 19.516/96.

Levantamento e Reedições de Medidas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise do Senado Federal. Registro das MPs editadas durante os 8 ;anos que se
sl:Jéederam à criação deste dispositivo legal, tabela seqüencial de ediçõ~s das MPs,
assinal?ndo critérios de edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformação em lei, catálogo temático das MPs e referências bibliográficas.

Licitações, Concessões e Permissões na Administração Pública (R$ 4,00). Leis n2

8.666/93; '8.883/94; ,8.987/95, dispositivos da Constituição Federal sobre a matéria e
legislação correlata. Indices temáticos das Leis n2 8.666193 e 8.987/95. .

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Legislação Complementar
(R$ 4,00). Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais e legislação complementar

'---.~--~-----:-'""~"".~.'-".:~---;-;,~.o-'7··~.~:~~:-,''':··:-r--;~."..~-· .-~--:';-''''':::-''''''-- .
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"llij::III~'~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
"""" Via N-2, Unidade de Apoio m Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

REVisTA dE INfORMAÇÃO LEGislATivA

Periodicidade Trimestral

Assinatura para o ano de 1997
Números 133-136

R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de depósito a crédito
do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta n2 920.001-2,
operação 006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta nº 55.560.204--4.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente com o original do recibo de depósito.

DESTINATÁRIO

INome:

I Órgão:

! Unidade:

i Endereço:

I CEP: Cidade: UF: País:
I

I Telefones wa contato:

outras informações pelos fones: 311-3575/3576/3579. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admass.senado.gov.br



(~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
-:.. Via N-2. Unidade de Apoio 111; Praça dos Três.Poderes. CEP 70165-900. Brasília. DF.

Revista de Inform'ação Legislativa
N!! '133 -Jon./mar. 199.7

Leia neste número:
Carlos Frederico Marés deSouza Filho - O Direito Cons
titucional e as lacunas da lei.
Semira Adler Vaisencher e Angela Simões de Farias
Júri popular: algumas possibilidades de condenação ou
absoMção. .
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importância da
conceitlJação da antijuridicidade para a compreensão da
essência do crime.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os
institutos da transposição e transformação de cargos
públicos.
Ricardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao
desenvolvimento. a sociedade ocidental e a sociedade
tribal no caso brasileiro.
Cármen Lúcia Antunes Rocha - Sobre a súmula
vinculante.
Sérgio Sérvulo da Cunha - Conflito possess6rio e posi
tivismo ético. O agente público em face da decisão legal.
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e
mudanças: os condicionamentos hist6ricos da política
externa brasileira sob Geisel (1974-1979).
Marçal Justen Filho, Egon Bockmann Moreira e
Eduardo Talamini - Sobre a hipoteca judiciária.
Maria Paula Dallari Bucci - Políticas públicas e direito
administrativo.
Guilherme Silva Barbosa Fregapani - Formas
alternativas de solução de conflitos e a Lei dos Juizados
Especiais Cíveis.
Marcilio Toscano Franca Fllho-AAlemanha e o Estado
de Direito: apontamentos de teoria constitucional
comparada.
Carlos David S. Aarão Reis - A matema1ização do Direito
e as origens da Parte Geral do Direito Civil.
Jete Jane Fiorati - A Convenção das Nações Unidas

sobre Direito dO Mar de 1982 e os organismos interna
cionais por ela criados.
Silvio Dobrowolskl- Crime de omissão de recolhimento
de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
Kátla Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
a garantia de independência.
A. Machado Paupério - Os irracionais de nossa
democracia 111.
Fernando Braga - Conservadorismo. liberalismo e social
democracia: um estudo de direito político.
Álvaro Melo Filho - Resolução sobre passe: irraciona
Iidades e injuridicidades.
Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
legalidade datributação na Constituição Federal de 1988.
Fernando Cunha Júnior - Suspensão condicional. do
processo. Homicídio. Omissão de socorro.
Paulo José leite Farias - Mutação constitucional judicial
como mecanismo de adequação da Constituição
Econômica à realidade econômica.
Maria Coell Simões Pires - Reforma administrativa:
reflexões sob a perspectiva político-filos6fica.
Jarbas Maranhão - O Estadista Agamemnon Magalhães:
a Lei Antitruste e a Conferência do Clube Militar.
Roberto Freitas Filho - A ·f1exibiliz~ção" 'da legalidade
nas práticas conciliat6rias na Justiça do Trabalho.
Nuria Belloso Martín - Comunidades Europeas, Uni6n
Europea y Justicia Comunitaria.
Francisco Eugênio M. Arcanjo - Convenção sobre
Diversidade Biol6gica e Projeto de Lei do Senado nO
306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos
genéticos. .
Vitor Rolf La~bé - A Previdência no âmbito municipal.
Claudia de Rezende M. de Araújo - Extrafiscalidade.

PARA FAZER SUA ASSINATURA DA RlL: Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de
depósito a" crédito do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta n2 920.001-2, operação
006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta n2 55.560.204-4.

Assinatura para o ano de 1997. Periodicidade trimestral. Números 133 a 136: R$ 40,00.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo, juntamente com o original do recibo de depósito.

I DESTINATÁRIO

Órgão: .
:
I Unidade:

INome:

I Endereço:

I CEP: Cidac;le: UF: pàis:

I Fones: Fax:

Outras Informações pelos fones: 311-35~5/3576/3579.Fax: 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

", ,,'.~~~Dcp ~~'.qsif~j~.'~rte ..
, Porte de Correio , , '

·)~s~~~:~;~~D$lf~Ic[Pori~f{dódaf'? ',' ,
Vator do número avulso
'P~~~Isó,.', .

....~.. '..

... ' ,-. ~ ".:,

.. ~ .. " .~,'

RS 31,00
RS 96,60

R$ 127,60

RS'0,30

,RS 0,80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

ANUAL

.: ;Assin~rnDc;Dou :DSf ~/().porte:;.
Porte de Correio

>", 'AsSiriatuJnDCO':OtiDSf:~a:ô ~:{d)dq) . ' :. . .. v. , _ ..... ~ . ~ ~ .' ""
Valor do númerO' avulso' , :

'.,: ~Porle~1só,,'

ug = 020002
gestão =02902

0-' '_o,

,iS 62,00 '
R$ 193,20

,:R$ 255,20,

R$ 0,30,

R$Q,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho, Ordem de Pagamento pela Caixa
Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB CEGRAf, conta nS 920001-2, Banco do Brasil, Agência
0452-9 Central, conta nS! 55560204-4 ou recibo de depósito via FAX (061) 22454S0, o favor do
FUNCEGRAf.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORACÃO E Pl1&UCACÓES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/~ - BRASÍlIA DF - CEP 70165-900

CGC. 00..530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos OCN.

Maiores informações pelos telefones (061 ) 311..3738 Seção de Remessas PoStais ou {061} 311-3803
Seção de Cobrança.

Tabela em vigor a partir de 3-3-97.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

I EDIÇÃO DE HOJE: 112 PÁGINAS I


