
reunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação 
brasíliareunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação 
brasíliareunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação 
brasíliareunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação 
brasíliareunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação 
brasíliareunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação 
brasíliareunião da mesa ata 1995 decisão 2007 ato da mesa cargo presidência sessão legislativa reunião informação 2003 
publicação deputado presidente 2008 reunião ordinária pauta do senhor presidente reunião 2015 legislatura publicação ato 
da mesa designar processo 2013 requisição servidor despacho ministério 2004 pauta do senhor segundo vice-presidente 
pessoal conselho deliberativo senhor primeiro secretário 2009 deputado solicitação autoriza pauta do senhor quarto 
secretário 2006 acordo a mesa da câmara dos deputados no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º do 
regimento interno resolve 2006 ato da mesa bancada partidária 1998 gabinete da presidência sessão legislativa processo 
2005 despesa ratificar despachos governo 1996 sessão lavrei a presente ata membros titulares plenário expediente 2014 
lotação 1997 revoga ato da mesa comissão permanente prazo final ordem do dia 2007 votação pauta 1999 secretário  
solicitação de informação proposta sessões ad referendum 2001 gestão requerimento parlamentar 2018 município ministro 
ações 2017 recurso ministro constituição federal requerimento de informação 2014 relatório ratificados votação brasília
mesa

Câmara dos  
Deputados

Atas das  
REUNIÕES DA MESA 

50ª Legislatura 
1995 - 1999



Câmara dos
Deputados

APRESENTAÇÃO
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados tem 
como atribuição regimental dirigir os trabalhos 
legislativos e os serviços administrativos da Casa e 
deve reunir seus membros periodicamente. As 
Reuniões são então registradas em Atas, que são 
publicadas no Diário da Câmara dos Deputados.
Como as datas das reuniões da Mesa e a 
subsequente publicação das atas são dinâmicas, 
nem sempre é intuitiva a localização desses 
registros.
Portanto, apresentamos aqui as atas de reuniões da 
Mesa da 50ª Legislatura, ocorridas entre 1995 e 
1999, de forma a dar acesso facilitado às discussões 
realizadas no âmbito dessa Casa Legislativa e 
promover, assim, a Transparência Ativa para a 
sociedade. 
Os documentos estão divididos em duas partes. Na 
primeira, estão as atas digitadas e, na segunda, as 
cópias das publicações originais das atas.
É possível pesquisar "termos/expressões" no texto, 
usando a ferramenta de busca de seu aplicativo ou 
programa.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 
Informação

Corpi



Sumário 
Versão digitada a partir das atas originais 

1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.02.95.........................................................................................9 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 14.02.95.......................................................................................13 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião da Mesa, 
realizada em 16.02.95 ...................................................................................... 18 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião da Mesa, 
realizada em 09.03.95 ...................................................................................... 21 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião da Mesa, 
realizada em 14.03.95 ...................................................................................... 27 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião da Mesa, 
realizada em 28.03.95 ...................................................................................... 34 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 7ª Reunião da Mesa, 
realizada em 18.04.95 ...................................................................................... 54 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 8ª Reunião da Mesa, 
realizada em 25.04.95 ...................................................................................... 74 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 26.04.95  ..................................................................................... 82 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 9ª Reunião da Mesa, 
realizada em 03.05.95 ...................................................................................... 83 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 10ª Reunião da Mesa, 
realizada em 23.05.95 ...................................................................................... 93 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 11ª Reunião da Mesa, 
realizada em 06.06.95  ..................................................................................... 99 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 12ª Reunião da Mesa, 
realizada em 10.08.95  ................................................................................... 107 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 13ª Reunião da Mesa, 
realizada em 25.10.95.  .................................................................................. 120 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 14ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.12.95  ................................................................................... 141 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 11.04.96  ................................................................................... 159 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião da Mesa, 
realizada em 08.05.96  ................................................................................... 160 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 17.10.96  ................................................................................... 171 



2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 12.12.96  ................................................................................... 229 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 06.01.97  ................................................................................... 238 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 10.04.97  ................................................................................... 285 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 28.04.97  ........................................................................ 304 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada 21.05.97  .............................................................................. 305 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião da Mesa, 
realizada 05.06.97 .......................................................................................... 315 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião da Mesa, 
realizada em 10.07.97  ................................................................................... 339 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião Extraordinária da 
Mesa realizada em 12.08.97  ......................................................................... 349 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 19.08.97  ........................................................................ 354 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião da Mesa, 
realizada 28.08.97  ......................................................................................... 357 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 16.09.97  ........................................................................ 379 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 02.10.97  ........................................................................ 381 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.10.97  ................................................................................... 384 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 7ª Reunião da Mesa, 
realizada em 15.10.97  ................................................................................... 398 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 7ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 25.11.97  ........................................................................ 407 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 8ª Reunião da Mesa, 
realizada em 11.12.97  ................................................................................... 416 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 9ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.01.98  ................................................................................... 442 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 10ª Reunião da Mesa, 
realizada em 22.01.98  ................................................................................... 448 
6ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 8ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 05.02.98  ........................................................................ 455 
6ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 9ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 05.02.98  ........................................................................ 456 



6ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 11ª Reunião da Mesa, 
realizada em 12.02.98  ................................................................................... 457 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 03.03.98  ........................................................................ 464 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 19.03.98  ........................................................................ 469 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião da Mesa, 
realizada em 02.04.98  ................................................................................... 471 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 01.07.98  ................................................................................... 489 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislativa - Ata da 3ª Reunião da Mesa, realizada 
em 12.08.98 ................................................................................................... 534 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião da Mesa, 
realizada em 26.11.98  ................................................................................... 544 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião da Mesa, 
realizada em 03.12.98  ................................................................................... 556 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião 
Extraordinária da Mesa, realizada em 05.01.99  ............................................ 565 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião 
Extraordinária da Mesa, realizada em 06.01.99  ............................................ 567 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião 
Extraordinária da Mesa, realizada em 27.01.99  ............................................ 568 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião da 
Mesa, realizada em 28.01.99  ........................................................................ 574 

Atas originais publicadas 

1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.02.95  ................................................................................... 597 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 14.02.95  ................................................................................... 601 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião da Mesa, 
realizada em 16.02.95  ................................................................................... 604 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião da Mesa, 
realizada em 09.03.95  ................................................................................... 606 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião da Mesa, 
realizada em 14.03.95  ................................................................................... 609 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião da Mesa, 
realizada em 28.03.95  ................................................................................... 612 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 7ª Reunião da Mesa, 
realizada em 18.04.95  ................................................................................... 622 



1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 8ª Reunião da Mesa, 
realizada em 25.04.95  ................................................................................... 630 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 26.04.95  ................................................................................... 634 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 9ª Reunião da Mesa, 
realizada em 03.05.95  ................................................................................... 635 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 10ª Reunião da Mesa, 
realizada em 23.05.95  ................................................................................... 641 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 11ª Reunião da Mesa, 
realizada em 06.06.95  ................................................................................... 643 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 12ª Reunião da Mesa, 
realizada em 10.08.95  ................................................................................... 647 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 13ª Reunião da Mesa, 
realizada em 25.10.95  ................................................................................... 653 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 14ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.12.95  .................................................................................. .661 
Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de abril de 1996  ............ 670 
Ata da 1ª Reunião da Mesa, realizada em 8 de maio de 1996  ...................... 671 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 17.10.96  ................................................................................... 682 
2º Sessão Legislativa da 50º Legislatura - Ata da 2ª Extraordinária, realizada 
em 12.12.96 ................................................................................................... 732 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 06.01.97  ................................................................................... 744 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Reunião da Mesa, 
realizada em 20.02.97  ................................................................................... 747 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 10.04.97  ....................................................................................771 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 1ª Extraordinária da Mesa, 
realizada em 28.04.97  ................................................................................... 789 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada 21-5-97  ................................................................................ 790 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada 10.07.97  .............................................................................. 818 
Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 12-8-97  ................ 823 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 19.08.97  ........................................................................ 827 
Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 16-9-97  ................ 837 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 02-10-97  ........................................................................ 839 



3ª Sessão Legislativa da soa Legislatura - Ata da 6ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.10.97  ................................................................................... 842 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 7ª Reunião da Mesa, 
realizada em  15.10.97  .................................................................................. 859 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 7ª Reunião Extraordinária da 
Mesa, realizada em 25.11.97  ........................................................................ 875 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 8ª Reunião da Mesa, 
realizada em 11.12.97  ................................................................................... 884 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 9ª Reunião da Mesa, 
realizada em 07.01.98  ................................................................................... 920 
Ata da 8ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 5-2-98  .................. 935 
Ata da 9ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 5-2-98  .................. 936 
11ª Reunião da Mesa, realizada em 12-2-98  ................................................ 938 
Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 3-3-98  .................. 947 
Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 19-3-98  ................ 952 
Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 2-4-98  .................. 954 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 2ª Reunião da Mesa, 
realizada em 1-7-98 ....................................................................................... 977 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião da Mesa, 
realizada em 12-8-98  .................................................................................. 1034 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião da Mesa, 
realizada em 26-11-98  ................................................................................ 1046 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião da Mesa, 
realizada em 3-12-98  .................................................................................. 1069 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 3ª Reunião 
Extraordinária da Mesa, realizada em 5-1-99 .............................................. 1079 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 4ª Reunião 
Extraordinária da Mesa, realizada em 6-1-99 .............................................. 1081 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 5ª Reunião 
Extraordinária da Mesa, realizada em 27-01-99  .......................................... 1083 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura - Ata da 6ª Reunião da 
Mesa, realizada em 28-01-99  ...................................................................... 1091 



Atas das  

REUNIÕES DA MESA

1995 
Versão digitada a partir das 

originais



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião da Mesa, realizada em 07.02.95 

Aos sete dias do mês de fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 12:00 horas, 
reúne-se, no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Senhor Deputado Luís Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 
1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Leopoldo Bessone, 2º Secretário, João 
Henrique, 4º Secretário, Robson Tuma, 1º Suplente e Vanessa Felipe, 3º Suplente. Havendo 
número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR 
PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Confirmar, para o biênio 1995/1996, as atribuições dos 
membros da Mesa previstas no Ato da Mesa n° 66, de 1993; b) Baixar o Ato da Mesa n° 02, de 
1995, que “revoga o Ato da Mesa n° 78, de 1993”, o qual vai publicado ao final da ata; c) 
Determinar a não utilização das camionetas da Câmara dos Deputados; d) Designar os 
Senhores Deputados Leopoldo Bessone, Segundo Secretário, e João Henrique, Quarto 
Secretário, para responderem, respectivamente, pelas Primeira e Terceira Secretarias, até que 
se ultimo o processo de eleição para o preenchimento desses cargos. e) Designar o Senhor 
Deputado Bonifácio de Andrada Coordenador da Procuradoria Parlamentar; f) Ratificar os 
despachos favoráveis proferidos pelo então Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, “ad 
referendum” da Mesa nos seguintes expedientes: 1) Reembolso de despesas médico-
hospitalares: a) Processo n° 48.288/94. Deputado Roberto Rollemberg. Valor: R$ 14.167,68 
(quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos); b) Processo n° 
50.969/94. Deputado Roberto Rollemberg. Valor: R$ 12.795,23 (doze mil, setecentos e 
noventa e cinco reais e vinte e três centavos); c) Processo n° 101.608/95. Deputado Amaral 
Netto. Valor: R$ 41.346,24 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e 
quatro centavos); d) Processo n° 101.994/95. Deputado Orlando Bezerra. Valor: R$ 10.855,45 
(dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); e) Processo n° 
100.434/95. Deputado Amaral Netto. Valor: R$ 13.240,00 (treze mil, duzentos e quarenta 
reais); 2) Requisição, pelo Governo do Distrito Federal, da servidora Isaura Velloni, Assessora 
Legislativa, matrícula 5625, para exercer o cargo em comissão de Diretora Executiva da 
Fundação Educacional do Distrito Federal, a partir de 1° de janeiro de 1995, sem ônus para a 
Câmara dos Deputados. 3) Atos da Mesa: a) n° 121, de 1995, que “altera o anexo I do Ato da 
Mesa n° 10, de 1967”, o qual vai publicado ao final da ata; b) n° 001, de 1995, que “altera a 
lotação de servidores nos Gabinetes de Líderes de Partidos”, o qual vai publicado ao final da 
ata. g) Ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente, Deputado Luís 
Eduardo, “ad referendum” da Mesa nos seguintes expedientes: 1) Reembolso de despesas 
médico-hospitalares: 1) Processo n° 100.114/95. Ex-Deputado Roberto Rollemberg. Valor: R$ 
5.021,29 (cinco mil e vinte e um reais e vinte e nove centavos); 2) Processo n° 103.560/95. Ex-
Deputado Roberto Rollemberg. Valor: R$ 2.162,00 (dois mil, cento e sessenta e dois reais). 2) 
Requerimentos de informação. a) n° 3.350/95. Deputado Jackson Pereira. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre pagamentos efetuados, na Justiça 
Federal, o Estado do Ceará, relativos a diferença de meio salário mínimo, período outubro/88 
a abril/91. b) n° 3.351/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações à Presidência do 
Banco Central, por intermédio do Ministério da Fazenda, sobre necessidade de intervenção no 
Banco do Estado de São Paulo S.A. e no Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., por período de 
um ano a contar de 30 de dezembro de 1994. c) n° 3.352/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita 
informações à Presidência da Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério da 
Fazenda, sobre o Programa de Crédito Educativo, no período de 1991 a 1994. d) n° 3.353/95. 
Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o fechamento de 
agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em todo o território nacional. e) n° 
3.354/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre o Programa de Crédito Educativo, no período de 1991 a 1994. f) n° 3.356/95. 



Deputado José fortunati. Solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca do novo 
Estatuto da Caixa Econômica Federal. g) n° 3.357/95. Deputado João Paulo. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre atos de gestão da Caixa Econômica Federal. h) n° 
3.358/95. Deputado José Viegas. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre 
transporte efetuado pela Fronape/Petrobrás do petróleo produzido no rio Urucu, de Tefé a 
Manaus, em 1994 e sobre afretamento de navios estrangeiros pela Petrobrás no mesmo 
período. i) n° 3.360/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre ensino básico e superior no Brasil. j) n° 3.361/95. Deputado 
Welinton Fagundes. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre os 
efeitos dos Decretos 1.358, de 30 de dezembro de 1994, e 1.365, de 11 de janeiro de 1995. 1) 
n° 3.362/95. Deputado Welinton Fagundes.  Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre a omissão de entidades vinculadas aquela Pasta, no Decreto 1.361, de 1° de 
janeiro de 1995. m) n° 3.363/95. Deputado Nilson Wilson Gibson. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre as reservas de petróleo do Brasil. n) n° 3.364/95. 
Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao Ministério de Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária sobre desapropriação de 18 áreas para fins de reforma 
agrária. o) n° 3.365/95. Deputado Paulo Bernardo. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a execução financeira do Orçamento Geral da União de 1994. p) n° 3.366/95. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Solicitei informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre todos os fundos de pesões existentes na Secretaria de Previdência Complementar. 
q) n° 3.367/95. Deputado Freire Júnior. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
fechamento de agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do 
Brasil e Banco da Amazônia. r) n° 3.368/95. Deputado José Fortunati. Solicita informações ao 
Banco Central, através do Ministério da Fazenda, acerca da Resolução n° 2.120/94. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente traz à Mesa o seguinte expediente encaminhado pelo 
Instituto de Previdência dos Congressistas: “Exposição de Motivos. Do: Conselho Deliberativo 
do IPC. Ao: Excelentíssimo Senhor Deputado Luís Eduardo Magalhães, Digníssimo Presidente 
da Câmara dos Deputados. A Comissão que ora tem a honra de se apresentar a Vossa 
Excelência é constituída por membros do Conselho Deliberativo do IPC, designa especialmente 
para solicitar providências no sentido de que a Câmara dos Deputados retome a prática de 
destinar ao IPC o saldo das diárias descontadas dos Congressistas. A base legal para as 
contribuições solicitadas encontra-se no Inciso I, II e V do art. 20 da Lei 7.087/82 com as novas 
redações dadas pelo art. 1° da Lei n° 7.266/84 e art. 1° da Lei 7.586/87: “Art. 20. A receita do 
IPC constituir-se-á das seguintes contribuições e rendas: I – Contribuição dos segurados, 
descontada mensalmente em Folha, correspondente a: a) 10% (dez por cento) dos subsídios 
......e das diárias pagas aos Congressistas. II – Contribuição do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados correspondente a 20% (vinte por cento) – dos subsídios fixo e variável e das diárias 
pagas aos Congressistas........V – Saldo das diárias descontadas dos Congressistas que faltarem 
às Sessões”. Trata-se, portanto, de prática legal, tradicional e plena de significado politico no 
âmbito da Câmara dos Deputados que adquire dimensão social da maior relevância, ao 
transferir pra o IPC recursos indispensáveis à perenização do Instituto, principalmente diante 
dos encargos novos que acaba de assumir com o advento do Decreto Legislativo 07/95. Pelas 
razões apresentadas e confiantes na alta sensibilidade com que Vossa Excelência sempre trata 
as questões de interesse do nosso Instituto, firmamos a presente, certos da atenção e na 
expectativa de uma decisão favorável. Brasília, 03 de fevereiro de 1995. A Comissão: 
Assinados: Senador Nabor Júnior – Presidente do IPC em exercício; Senador Carlos Patrocínio – 
Conselheiro e Deputado Prisco Viana – Conselheiro. Resumo da despesa com a folha do IPC. 
Nome: Ex-Parlamentar: Quantidade 683; Valor da despesa em janeiro: R$ 818.988,19; Valor da 
despesa em fevereiro: R$ 2.238.567,75. Nome: Pensionista (Parlamentar): Quantidade: 503; 
Valor da despesa em janeiro: R$ 295.096,13; Valor da despesa em fevereiro: R$ 806.586,23. 
Nome: Ex-funcionário: Quantidade: 914; Valor da despesa em janeiro: R$ 195.444,57; Valor da 
despesa em fevereiro: R$ 195.444,57. Nome: Pensionista (servidor): Quantidade: 433. Valor da 



despesa em janeiro: Pensionista (servidor): Quantidade: 433. Valor da despesa em janeiro: R$ 
27.325,71; Valor da despesa em fevereiro: R$ 27.325,71. Nome: Projeção de novos 
pensionistas: Quantidade: 150. Valor de despesa em janeiro: -, Valor da despesa em fevereiro: 
R$ 500.000,00. Total do valor da despesa em janeiro: R$ 1.336.864,60; Total do valor da 
despesa em fevereiro: R$ 3.767.924,28. Observação: O aumento é de 173,00% nas folhas dos 
ex-parlamentares e seus beneficiários. Considerando a projeção dos novos pensionistas, o 
aumento é de 182,00%. Receita das contribuições com Patronal: Parlamentares: R$ 2.400,00 x 
590 = R$ 1.416.000,00; Ex-Parlamentar: 7% = 191.700,00. Sub-total: R$ 1.607.700,00. 
Servidores = R$ 300.000,00; Ex-Servidores: 7% = R$ 13.600,00. Total: R$ 1.921.300,00. Situação 
econômico financeiro do IPC em 31.01.95: 1 – Disponível: Contas correntes - R$ 192.930,54; 
Fundo Curto Prazo-BB - R$ 2.662.954,43. 2 – Aplicações a Curto Prazo: Poupança Banco do 
Brasil S.A. - R$ 6.789.682,59; Poupex Banco do Brasil - R$ 61.678,33; Poupança Caixa 
Econômica Federal - R$ 7.014.689,78; RDBs/CDBs – BB – 28.883.075,35; RDBs/CDBs – CEF - R$ 
16.170.249,97; Financiamento de Veículos - R$ 2.451.669,62; Empréstimos sob consignação - 
R$ 2.777.854,21. Total: R$ 64.148.899,85. 3 – Investimentos. 1.538.090 – Ações BB Tipo ON - 
R$ 29.223,71; * 1.510.095 – Ações BB Tipo PN - R$ 35.638,24; 433.527 – Ações BMB – Tipo PN 
- R$ 4.806,30. Total: R$ 69.668,25. 4 – Realizável a longo prazo: 3.746.427 Obrigações 
Eletrobrás - R$ 1.829,72; 15.416+11.562 TDAs Custod. CEF - R$ 127.977,85; 850 Debêntures 
Sub-Judice - R$ 1,61; Financiamento de Veículo - R$ 1.215.750,70. Total: R$ 1.345.559,88. Total 
geral: R$ 68.227.082,41. 5 – Imobiliário: 25 Lojas no Ed DENASA, Palácio do Comércio e W/3 – 
Sul, 06 Lotes no SAI n°s: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 com 3 Galpões – Valor patrimonial avaliado pela 
CEF em 21 de setembro de 1994 - R$ 1.760.000,00, * Valor patrimonial de 31.08.94. Brasília, 1° 
de fevereiro de 1995. Rubens Souto Pereira – Chefe da Seção de Pagamentos e Aplicações”. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente lê as informações prestados pelo Senhor Diretor-Geral com 
referência à solicitação do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas 
acerca da destinação ao IPC do saldo das diárias descontadas dos Deputados: “Senhor Primeiro 
Secretário. Em expediente dirigido ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, o 
Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC, Senador Nabor Júnior, e os 
conselheiros, Senadores Carlos Patrocínio e Prisco Viana, em nome do Conselho Deliberativo 
daquele instituto, solicitam as providências cabíveis no sentido de que esta Casa retome a 
prática de destinar o IPC o saldo das diárias descontada dos Congressistas. Fundamentam 
legalmente a reivindicação, no disposto no inciso V do art. 20 da Lei n° 7.087, de 1982, com a 
redação alterada, respectivamente, pelo art. 1° da Lei n° 7.266, de 1984, e art. 1° da Lei n° 
7.586, de 1987, in verbis: “Art. 20. A receita do IPC constituir-se-á das seguintes contribuições 
e rendas:...........V – Saldo das diárias descontadas dos Congressistas que faltarem às Sessões.” 
Enfatizam os postulantes que a destinação do saldo das diárias descontadas dos Congressistas 
que faltarem às Sessões sempre se constitui “prática legal, tradicional e plena de significado 
político no âmbito da Câmara dos Deputados que adquire dimensão social da maior relevância, 
ao transferir para o IPC recursos indispensáveis à perenização do Instituto, principalmente 
diante dos encargos novos que acaba de assumir com o advento do Decreto Legislativo 
07/95.” Os saldos das diárias em referência, apurado mensalmente, sempre foi parte 
integrante da receita do IPC, todavia, já há algum tempo, essa transferência de recursos não 
vem sendo feita, devido às constantes justificações de faltas promovidas pelos parlamentares, 
inviabilizando a transferência ou provocando o estorno de créditos. Com o advento do Decreto 
Legislativo n° 7, de 1995, cujo § 5° do art. 4° veda o pagamento de subsídio variável ou 
adicional decorrente de sessão deliberativa durante a qual o parlamentar não tenha tudo sua 
presença registrada na forma dos §§ 2° e 3°, as justificações de faltas (previstas no § 4°) dizem 
respeito tão-somente à audiência por motivo de missão oficial no País ou no exterior e nos 
casos de doença comprovada por atestado de junta médica oficial ou de internação em 
instituição hospitalar. Desde a época em que foi promovida a equiparação de pensões no IPC 
(outubro de 1988), sem os devidos estudos atuariais, causando enorme déficit nas contas 
daquele instituto, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vêm remetendo, mensalmente, 



significativos aportes de recursos financeiros para cobrirem a substancial diferença coexistente 
na folha de pagamento de pensões de ex-parlamentares e respectivos beneficiários. Assim, a 
aplicação do disposto no inciso V do art. 20 da Lei n) 7.087, de 1982, só virá minimizar ou 
mesmo elidir essa transferência de recursos, ainda sem previsão legal específica. À vista de 
todo o exposto, manifesto-me pelo atendimento do pleito formulado pelos ilustres 
conselheiros do IPC. A elevada consideração de Vossa Excelência”. Depois de debatida a 
matéria, a Mesa resolve autorizar a destinação ao Instituto de Previdência dos Congressistas 
do saldo de diárias descontadas dos deputados, em razão de faltas às sessões deliberativas, 
com base legal nos incisos I, II e V do art. 20 da Lei n° 7.087/82 com as novas redações dadas 
pelo art. 1° da Lei n° 7.266/84 e art. 1° da Lei n° 7.586/87. II – PAUTA DO SENHOR 2° VICE-
PRESIDENTE. Sua Excelência, na condição de Corregedor-Geral, apresenta seu parecer ao 
Processo n° 3.743/95, referente ao ofício n° 080/95-Cart/SR/DF da Delegada de Polícia Federal, 
Maria de Fátima Ramos Leite, no seguinte teor: “Encaminhou V. Exa., no dia 28 do corrente 
mês, ao Corregedor, o incluso expediente, remetido a esta Cada pela Delegada de Polícia 
Federal Maria de Fátima Leite. Esse expediente (Of. 080/95, de 24.01.95), vem acompanhado 
de cópia de depoimento prestado por Carlos da Silva Pinto na Delegacia de Polícia Fazendária 
da Superintendência Regional do DPF no Distrito Federal. Segundo esse depoimento, é 
atribuída ao Deputado José Vicente Brizola a prática de diversos ilícitos penais, que teriam sido 
cometidos as dependências da Câmara dos Deputados. Nos termos do art. 29 do Regimento, 
haver-se-ia que abrir inquérito, aos efeitos das penas disciplinares cabíveis, no caso de 
comprovação de qualquer das ilicitudes denunciadas. A denúncia, no entanto, chega a 
destempo nesta Casa, vez que, além de estarmos na véspera do encerramento da Legislatura, 
o Deputado denunciado não reconduzido para um novo mandato. Tais circunstancias 
conduzem, por óbvio, à inocuidade qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos 
denunciados. Pelas precedentes razões propomos o arquivamento da denúncia ora feita, não 
sem antes ter presente que o interesse público, no caso, se acha, em princípio, resguardado, 
com as providências que, por força de ofício, haverão de seguir-se à denúncia feita à 
autoridade policial. Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência as expressões do meu 
maior apreço e distinta consideração”. Em discussão a matéria, a Mesa aprova o parecer. III – 
PAUTA DO SENHOR 4° SECRETÁRIO. A Mesa resolve: a) Autorizar o pagamento de R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais) aos deputados que devolverem, no período de 20/01 a 
15/02/95, ao apartamentos funcionais por eles ocupados. b) Reajustar o auxílio-moradia para 
R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), a partir de 1° de março de 1995. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente menciona aos membros da Mesa a necessidade de se definir o dia em que 
será realizado o segundo escrutínio para eleição dos 1° e 3° Secretários da Mesa Diretora. 
Discutido o assunto, a Mesa decide que o mesmo seja realizado no dia 8 de março de 1995. Em 
continuação, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Diretor-Geral a gabinetes 
parlamentares e dos problemas surgidos. Depois de longamente debatida a matéria, a Mesa 
resolve que se façam gestões junto aos parlamentares envolvidos com vistas à conciliação. No 
caso de não haver acordo, deve-se providenciar a retirada do deputado que se apropriou 
indevidamente do gabinete parlamentar, dando cumprimento à decisão anterior da Mesa. 
Nada mais havendo a tratar, às 14:30 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente 
reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata, que após 
subscrita pelo Senhor Presidente, vai á publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião da Mesa, realizada em 14.02.95 
 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 18:30 
horas, reúne-se, na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Leopoldo Bessone, 2º 
Secretário, João Henrique, 4º Secretário, Robson Tuma, 1º Suplente, Vanessa Felippe, 2º 
Suplente e Luiz Piauhylino, 3º Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Baixar o Ato da 
Mesa n° 03, de 1995, que “fixa norma de uso de cartão de identificação (crachá) para trânsito 
de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados”, o qual vai publicado ao final a ata. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente dá a palavra ao Senhor Secretário-Geral da Mesa a fim de 
que o mesmo faça uma exposição sobre o processo legislativo. É o seguinte o teor: “Tentarei 
ser o mais objetivo possível, enumerando as possíveis causas, a meu ver, da lentidão do 
processo legislativo. Falarei primeiro das Comissões Técnicas. – As Comissões hoje se reúnem 
pouco, deliberam pouco, retardando a tramitação das matérias. Principais causas: - 
comparecimento irregular e dispersivo dos parlamentares às reuniões; descumprimento de 
prazos: prazos de relator, prazos de pedido de vista, prazos finais de tramitação; - audiências 
públicas, seminários e simpósios de mais e deliberação de menos, em desobediência ao que 
prescreve o Regimento Interno, que determina que essas audiências somente ocorram na 
quinta-feira; - divulgação deficiente dos trabalhos das Comissões pela ADIRP, notadamente 
pela Voz do Brasil; - concorrência das sessões extraordinárias do Congresso Nacional e às vezes 
da Câmara, quando realizadas pela manhã; sucessivas prorrogações de prazo pra CPIs e 
Comissões Especiais e Emendas Constitucionais. Proposta de solução: - Reunião do Sr. 
Presidente com cada Presidente da Comissão e com cada líder para que estes cobrem dos 
membros e liderados a presença constante nas reuniões das Comissões; - sobre prazos na 
Comissão; - no caso de pedido de vista a projetos – que esta seja dada através de cópia do 
projeto ou do avulso. Isto seria útil no caso de um deputado pedir vista a segurar o projeto 
indefinitivamente; - que o Sr. Presidente, se achar adequado, determine a seguinte rotina à 
Secretaria-Geral da Mesa: - Os Secretários das Comissões avisariam ao Presidente da 
Comissão, 3 dias antes, o encerramento do prazo de tramitação de um projeto na Comissão; - 
findo este prazo, o Secretário faria uma relação das matérias vencidas e, depois de dela dar 
conhecimento ao Presidente da Comissão, a enviaria á Secretaria-Geral da Mesa que 
prepararia um despacho do Sr. Presidente da Câmara remetendo a matéria à Comissão 
seguinte, ou ao Plenário; no caso de poder conclusivo, este deixaria existir, passando a matéria 
á competência do Plenário; - no caso de emendas constitucionais: Se a Comissão de 
Constituição e Justiça ultrapassasse o prazo de 5 sessões para parecer de admissibilidade, o Sr. 
Presidente traria a matéria para que o parecer seja dado em Plenário; da mesma forma, na 
etapa seguinte, se a Comissão especial ultrapassasse o prazo de 40 sessões para votação do 
parecer, a Proposta seria trazida pelo Sr. Presidente parecer em Plenário. – Sobre as reuniões 
de audiências públicas: - O Regimento, como já disse, estabelece que as reuniões destinadas a 
audiências públicas somente ocorram às quintas-feiras. Proponho uma alteração: que estas 
audiências fiquem para as 3as. Férias, ficando as 4as e 5as feiras reservadas para deliberação. 
– Sobre a divulgação: creio que se a ADIRP cobrisse todas as reuniões, colhendo aqui e ali a 
palavra de um deputado, de um relator, noticiando as discussões para a Voz do Brasil, isso 
seria mais um estímulo ao comparecimento dos deputados às reuniões. Não sei se a ADIRP 
teria condições de fazer este trabalho, pois hoje apenas um jornalista passa após as reuniões 
apanhando o que foi aprovado. Ou seja: noticiam-se as matérias aprovadas, mas não a atuação 
do parlamentar; - Sobre as sessões extraordinárias do Congresso e da Câmara: propondo que 
elas ocorram sempre à noite. – Prorrogações de prazo de CPIs e Comissões Especiais de PEC: 



no caso de CPIs – proponho mais rigor no exame dos pré-requisitos regimentais previstos para 
criação de CPIs. Por exemplo o pressuposto de fato determinado. E maior restrição aos 
pedidos de prorrogação do prazo. – No caso de Comissões Especiais de exame de PECs: 
propondo que, uma vez vencido o prazo de 40 sessões, o Sr. Presidente traga a matéria 
diretamente ao Plenário. Seriam estas as observações que dizem respeito aos trabalhos das 
Comissões. Quanto aos trabalhos de Plenário: No âmbito do Plenário, alinho as principais 
causas da lentidão e inconveniências dentro do processo legislativo: - Excesso de urgências 
urgentíssimas; - retirada pura e simples de matéria de pauta; - imprecisão de horário para o 
início da Ordem do Dia (este problema, quando redigia este trabalho, o Sr. Presidente já havia 
tomado a inciativa e resolvido); despreparo ou falta tomado a iniciativa e resolvido); 
despreparo ou falta de estrutura de assessoramento nas lideranças partidárias; o pouco 
envolvimento de um bom número de parlamentares com o processo legislativo; - a realidade 
partidária de muitos partidos; - o incipiente processo de informatização do processo 
legislativo. A respeito desses fatores, proponho: - sobre a urgência urgentíssima: preservar 
este instituto para ser usado apenas em último caso, resguardando-se desta forma o trabalho 
das Comissões Técnicas. Hoje a urgência urgentíssima está “banalizada”. É bom lembrar que as 
Comissões têm também, por alteração regimental recente, o poder de examinar matérias em 
regime de urgência urgentíssima (art. 52, § 5°), com a vantagem de o Colegiado se reunir pra 
deliberar sobe a matéria. E avançaria um pouco mais: confirmar a intenção do Plenário de 
conceder a urgência urgentíssima via votação nominal. Ou seja: dar cumprimento ao 
dispositivo regimental que determina que os requerimentos de urgência urgentíssima tenham 
votação nominal. – Sobre a retirada de pauta – não permitir, a não ser em casos excepcionais, 
a retirada pura e simples de matéria da pauta. Posso afirmar que já vi muitas matérias serem 
retiradas de pauta, porque as Assessorias não fizeram a análise do seu mérito para orientação 
do líder; na dúvida e na incerteza, optam por sugerir ao líder a retirada de pauta. Isto acontece 
muito quando a pauta é extensa. Veja-se que o Regimento já oferece duas oportunidades: o 
adiamento da discussão ou da votação. Estes dois mecanismos, ao contrário da retirada pura e 
simples de pauta, têm a vantagem de queimar etapas do processo legislativo, agilizando-o. 
Sobre a imprecisão de horários: medida importante, simples, mas que ataca uma das causas 
do baixo rendimento como já disse acaba de ser tomada pelo Sr. Presidente. Ontem ele 
comunicou a todos os deputados que a Ordem do Dia se iniciará, pontualmente, às 16 horas, e 
que os tempos regimentais serão observados com rigor: Pequeno Expediente – das 14 às 15; 
Grande Expediente – das 15 às 16; Ordem do Dia, com início às 16 horas, apagando-se o painel 
de imediato ao final da Ordem do Dia e não da Sessão. Isso permitirá ao Parlamentar garantir o 
quórum e ao mesmo tempo organizar sua agenda de trabalho, reservando o período das 16 às 
19 horas para estar em Plenário votando. – Sobre as deficiências de Assessoria nas lideranças: 
aqui aponta-se uma causa, mas não vejo como a Mesa possa agir sobre isso, seria da economia 
interna de cada Partido. Problema um tanto quanto delicado é o aspecto que passo a 
mencionar. Mas a verdade é que muitos parlamentares não acompanham a tramitação de 
matérias de seu interesse ou sobre as quais gostariam de opinar ou interferir para aperfeiçoá-
las. Assim, às vezes, acontece que só na hora da votação ele se dá conta de que um ou outro 
projeto destes em que gostaria de atuar está sendo apreciado, embora o avulso da Ordem do 
Dia e da matéria estivessem disponíveis desde o início da manhã. Surpreendido, procura 
interferir, muitas vezes impedindo a votação da matéria ou propondo sua retirada de pauta ou 
seu adiamento. É verdade também que nos casos de urgência urgentíssima isso 
frequentemente ocorre não por culpa dos deputados. Daí que nestes casos, não bastaria 
restringir o uso da urgência urgentíssima em Plenário; seria interessante que aprovado o 
requerimento, a matéria só viesse à pauta no dia seguinte. Reservar-se-ia a apreciação no 
mesmo dia para casos excepcionalíssimos. Outra procidência salutar – e muitos reclamam isto 
– é a divulgação da Ordem do Dia com certa antecedência. O Sr. Presidente – me parece – já 
tem decisão a respeito. – No final da legislatura passada, a combinação do baixo quórum com 
a realidade partidária de muitas agremiações contribuíram também para a lentidão do 



processo legislativo. São muitas intenções a conciliar, e com o baixo quórum qualquer 
divergência torna a Sessão Plenária refém de pedidos de verificação. Com quórum alto isto 
seria minimizado, pois se for o caso a vontade da maioria prevaleceria sobre um pedido de 
verificação. Como último ponto, gostaria de apontar a urgente necessidade de se acelerar a 
informatização do processo legislativo. Há toda uma paquidérmica rotina burocrática que 
retarda os registros e procedimentos legislativos, com reflexos imediatos no ritmo do processo 
legislativo. Para finalizar, embora desnecessário, eu sei, permito-me alertar o Sr. Presidente e a 
Mesa para um nó que pode ocorrer na tramitação das emendas constitucionais. Refiro-me á 
prescrição regimental de que uma PEC ao ser analisada pela outra casa, se alterada, retorne à 
casa iniciadora, como se fosse proposta nova. Isto leva à necessidade de negociação que 
envolva as duas Casas, para evitar o que já é chamado de efeito pingue-pongue”. Em 
continuação, a Mesa resolve aprovar o seguinte esquema para os períodos pré e pós carnaval: 
Dia 23/02/95 – quinta-feira – só Sessão de Debates e dias 7, 8, 9 e 10 (6ª feira) – Sessão 
deliberativa. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente submete à apreciação da Mesa 
solicitação de licença para exercer cargo de Secretário de Estado, do Suplente em exercício, 
Dejandir Delpasquale, com opção pela remuneração do mandato parlamentar, nos seguintes 
termos: “Senhor Presidente. Dirijo-me a Vossa Excelência para, na forma da legislação vigente, 
manifestar minha opção pelos subsídios e representação inerentes ao cargo de Deputado 
Federal, do qual ora me afasto para exercer o cargo de Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e da Agricultura do Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura 
do Estado de Santa Catarina por nomeação do Excelentíssimo Senhor Governador. 
Atenciosamente, As. Djandir Delpasquale – Deputado Federal – PMDB/SC. Discutido o assunto, 
a Mesa decide pelo deferimento da licença nos termos em que foi requerida. A Mesa resolve, 
ainda, ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da 
Mesa, nos seguintes requerimentos de informação: 1) n° 3.350/95. Deputado Jackson Pereira. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre pagamentos 
efetuados, na Justiça Federal, no Estado do Ceará, relativos a diferença de meio salário 
mínimo, período outubro/88 a abrir/91; 2) n° 3.351/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita 
informações à Presidência do Banco Central, por intermédio do Ministério da Fazenda, sobre 
necessidade de intervenção no Banco do Estado de São Paulo  S.A. e no Banco do Estado do 
Rio de Janeiro S.A., por período de uma no a contar de 30 de dezembro de 1994; 3) n° 
3.352/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações à Presidência da Caixa Econômica 
Federal, por intermédio do Ministério da Fazenda, sobre o Programa de Crédito Educativo, no 
período de 1991 a 1994; 4) n° 3.353/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal em todo o território nacional; 5) n° 3.354/95. Deputado Luiz Gushiken. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o Programa de Crédito 
Educativo, no período de 1991 a 1994; 6) n° 3.356/95. Deputado José Fortunati. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda acerca do novo Estatuto da Caixa Econômica Federal; 7) 
n° 3.357/95. Deputado João Paulo. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre atos 
de gestão da Caixa Econômica Federal; 8) n° 3.358/95. Deputado José Viegas. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre transporte efetuado pela 
Fronape/Petrobras do petróleo produzido no rio Urucu, de Tefe a Manaus, em 1994 e sobre 
afretamento de navios estrangeiros pela Petrobrás no mesmo período; 9) n° 3.360/95. 
Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
ensino básico e superior no Brasil; 10) n° 3.361/95. Deputado Wellinton Fagundes. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre os efeitos dos Decretos 1.361, 
de 1° de janeiro de 1995; 12) n° 3.363/95. Deputado Nilson Gibson. Solicita informações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre as reservas de petróleo do Brasil; 13) n° 3.364/95. 
Deputado Valdemar Costa neto. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária sobre a desapropriação de 18 áreas para fins de reforma 
agrária; 14) n° 3.365/95. Deputado Paulo Bernardo. Solicita informações ao Ministério da 



Fazenda sobre a execução financeira do Orçamento Geral da União de 1994; 15) n° 3.366/95. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre todos os fundos de pensões existentes na Secretaria de Previdência 
Complementar; 16) n° 3.367/95. Deputado Freire Júnior. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre fechamento de agências do Banco da Amazônia; 17) n° 3.368/95. Deputado 
José Fortunati. Solicita informações ao Banco Central, através do Ministério da Fazenda, acerca 
da Resolução 2.210/94. II – PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres 
proferidos pelo Senhor 3° Secretario, em exercício, os seguintes expedientes: a) Missão 
autorizada. 1) Deputado Euler Ribeiro. “o Senhor Deputado Euler Ribeiro comunica que se 
ausentou do país, no período de 27 de dezembro de 1994 a 11 de janeiro do corrente ano, 
quando viajou aos Estados Unidos da América do Norte com o objetivo de colher subsídios 
para discussões a serem travadas na Revisão Constitucional sobre Seguridade Social. Nos 
termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentou oficio à Presidência desta Casa 
informando o afastamento do território nacional. Estando a presente comunicação de acordo 
com as normas constitucionais, somos pelo deferimento do afastamento e que se considere 
missão autorizada para os fins do que dispõe o parágrafo único, art. 38, do Regimento Interno. 
2) Deputado Hélio Bicudo. “O Senhor Deputado Hélio Bicudo comunica que se ausentará do 
país, no período de 10 a 14 de fevereiro do corrente ano, para uma audiência com a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, Estados Unidos da América do Norte, 
onde apresentará a situação dos Direitos Humanos no Brasil. Nos termos do art. 228, do 
Regimento  Interno, apresenta ofício à Presidência desta Casa, bem como convite oficial, 
informando o afastamento do território nacional. Estando a presente comunicação de acordo 
com as normas constitucionais, somos pelo deferimento do afastamento e que se considere 
missão autorizada para os fins do que dispõe o parágrafo único, art. 38, do Regimento 
Interno”. 3) Deputado Ricardo Izar. “O Senhor Deputado Ricardo Izar comunica que se 
ausentará do país, no período de 17 a 31 de janeiro do corrente ano, em viagem a Taipei, 
Taiwan, atendendo a convite da “World League for Freedom and Democracy”. Nos termos do 
art. 228, do Regimento Interno, apresenta ofício à Presidência desta Casa, bem como convite 
oficial, informando o afastamento do território nacional. Estando a presente comunicação de 
acordo com as normas regimentais, somos pelo deferimento do afastamento e que se 
considere missão autorizada para os fins do que dispõe o parágrafo único, art. 38, do 
Regimento Interno. 4) Deputado Valdir Colatto. “O Senhor Deputado Valdir Colatto comunica 
que se ausentou do país, no período de 21 a 27 de janeiro do corrente ano quando participou, 
em Nova Iorque, Estados Unidos da América do Norte, do encontro do “Parliamentarians for 
Global Action. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentou oficio à Presidência 
desta Casa, informando o afastamento do território nacional. Estando a presente comunicação 
de acordo com as normas regimentais, somos pelo deferimento do afastamento e que se 
considere missão autorizada para os fins do que dispõe o parágrafo único, art. 38, do 
Regimento Interno”. b) Missão cultural. Deputado Pedro Irujo. “O Senhor Deputado Pedro 
Irujo comunica que se ausentará do país, no período de 11 a 20 de fevereiro do corrente ano, 
em viagem cultural á Alemanha e Itália. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, 
apresenta ofício à Presidência desta Casa, informando o afastamento do território nacional. 
Estando a presente comunicação de acordo com as normas regimentais, somos pelo 
deferimento do afastamento e que se considera missão cultural para os fins do que dispõe o 
art. 235, item I, do Regimento Interno”. c) Missão oficial. 1) Deputado Efraim Morais. “O 
Senhor Deputado Efraim Morais comunica que se ausentou do país, no período de 16 a 30 de 
novembro de 1994 quando, na qualidade de Observador Parlamentar, integrou a delegação do 
Brasil a XLIX Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos 
da América do Norte. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentou ofício à 
Presidência desta Casa, bem como designação oficial, informando o afastamento do território 
nacional. Estando a presente comunicação de acordo com as normas regimentais, somos pelo 
deferimento do agastamento e que se considere missão oficial para os fins do que dispõe o 



art. 235, item I, do Regimento Interno”. 2) Deputado Laíre Rosado. “O Senhor Deputado Laíre 
Rosado comunica que se ausentou do país, no período de 18 a 30 de novembro de 1994, em 
viagem a Cuba para participar da V Reunião da Comissão de Saúde do Parlamento Latino-
Americano. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentou ofício à Presidência 
desta Casa, bem como convite oficial, informando o afastamento do território nacional. 
Estando a presente comunicação de acordo com as normas regimentais, somos pelo 
deferimento do afastamento e que se considere missão oficial para os fins do que dispõe o art. 
235, item I, do Regimento Interno”. d) Viagem ao exterior. 1) Deputada Ângela Amin. “A 
Senhora Deputada Ângela Amin comunica que se ausentou do país, no período de 26 de 
dezembro de 1994 a 05 de janeiro do corrente ano, quando viajou aos Estados Unidos da 
América do Norte em caráter particular. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, 
apresentou ofício à Presidência desta Casa informando o afastamento do território nacional. 
Estando a presente comunicação de acordo com as normas regimentais, somos pelo 
deferimento do afastamento nos termos do item III, art. 235, do Regimento Interno”. 2) 
Deputado Irani Barbosa. “O Senhor Deputado Irani Barbosa comunica que se ausentou do país, 
no período de 28 de dezembro de 1994 a 15 de janeiro do corrente ano, quando viajou aos 
Estados Unidos da América do Norte em caráter particular. Nos termos do art. 228, do 
Regimento Interno, apresentou ofício à Presidência desta Casa informando o afastamento do 
território nacional. Estando a presente comunicação de acordo com as normas regimentais, 
somos pelo deferimento do afastamento nos termos do item III, art. 235, do Regimento 
Interno”. nada mais havendo a tratar, às 20:30 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a 
presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata, que 
após subscrita pelo Senhor Presidente, vai à publicação.   



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 3ª Reunião da Mesa, realizada em 16.02.95 
 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 18:00 
horas, reúne-se, na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Leopoldo Bessone, 2º 
Secretário, João Henrique, 4º Secretário e Vanessa Felippe, 2º Suplente. Havendo número 
legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A 
Mesa resolve: a) Baixar os seguintes Atos da Mesa: 1) n° 04, de 1995, que “dispõe sobre o 
número de membros das Comissões Permanentes e a respectiva representação numérica das 
bancadas”, o qual vai publicado ao final da ata; 2) n° 05, de 1995, que “dispõe sobre os cargos 
em comissão de recrutamento amplo e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final 
da ata. b) Ao apreciar o processo n° 103.353/95, aprovar a renovação do contrato entre a 
Câmara dos Deputados e o Instituto de Pesquisas, Estudos e Assessoria do Congresso – IPEAC, 
para prestação de consultoria técnica a deputados federais, por um ano, de acordo com a 
informação do Senhor Diretor-Geral. Sobre o uso de crachás a Mesa reafirma a decisão 
tomada em reunião anterior, consubstanciada no Ato da Mesa n° 03, de 1995, acrescentando 
que o Ato veda o ingresso na Casa através dos chamados “cartões de permissão de entrada”. A 
seguir, a Mesa discute a respeito dos funcionários requisitados de outros órgãos que 
prestavam serviços a deputados não reeleitos. Após amplo debate, a Mesa decide pela 
devolução dos referidos funcionários a seus órgãos de origem. Prosseguindo, é dada a palavra 
ao Senhor Responsável pelo CENIN – Centro de Informática da Câmara dos Deputados, órgão 
responsável pelo processo de informatização da Câmara dos Deputados, o qual faz uma 
exposição sobre as alternativas de informatização dos gabinetes parlamentares. Após a 
exposição e uma ampla discussão, que contou com a participação do Senhor Deputado José 
Carlos Aleluia, restou pendente a decisão entre adquirir micro computadores e outros 
aplicativos, ou alugar os mesmos equipamentos e aplicativos. Optou-se, então, antes de 
decidir, que a Administração reexamine o assunto, elaborando relatório a respeito, se possível 
com o auxílio do Ministério da Ciência e Tecnologia, como subsídio à Mesa para uma futura 
decisão. II – PAUTA DO SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos 
por Sua Excelência nos seguintes experientes referentes a reembolso de despesas médico-
hospitalares: 1) Processo n° 32.265/94. Deputado Fernando Lyra. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”; 2) Processo n° 37.992/94. Ex-
Deputado Pedro Tassis. “À Mesa. Li o parecer do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 3) Processo n° 44.005/94. Deputado Jones Santos Neves. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 4) Processo n° 1.687/95. 
Deputado Paes Landim. “À mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 5) Processo n° 2.993/95. Ex-Deputado Neif Jabur. “À Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 6) Processo n° 3.103/95. Deputado Roberto 
Campos. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 7) Processo n° 3.556/95. Deputado Paulo Mourão. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 8) Processo n° 3.988/95. Ex-Deputado 
Tourinho Dantas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 



da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”.  9) Processo n° 101.999/95. Deputado Hagahús Araújo. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 10) Processo n° 102.827/95. 
Deputado Arolde de Oliveira. À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 11) Processo n° 103.537/95. Ex-Deputado Pedro Tassis. “À mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. III – PAUTA DO 
SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos 
seguintes expedientes: a) Requisição. 1) Processo n° 27.944/94. Requisição, pelo Sendo 
Federal, da servidora Rosemeri Ricken Vanderlinde, ponto n° 5.591, sem prejuízo dos 
vencimentos e vantagens e vantagens do cargo que ocupa. b) Prorrogação de requisição. 1) 
Processo n° 50.496/93. Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora Sônia 
Tereza Ramalho Ferreira, matrícula n° 5008, para, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens 
do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado Federal, até 02.02.95. 2) 
Processo n° 7.608/91. Prorrogação de requisição da servidora Sheila dos Santos Ferreira, ponto 
n° 5.003, para sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, continuar 
prestando serviços ao Senado Federal, até 02.02.95. 3) Processo n° 11.003/92. Prorrogação de 
requisição da servidora Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira, ponto n° 4.548, para, sem 
prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao 
Senado Federal, até 02.02.95. 4) Processo n° 1.733/93. Prorrogação de requisição da servidora 
Ana Maria Pereira de Carvalho, ponto n° 4.657, para, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado Federal, até 02.02.95. 
5) Processo n° 1.732/95. Prorrogação de requisição do servidor Sanclé Campos Lima, para, sem 
prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao 
Senado Federal, até 02.02.95. 6) Processo n° 12.808/93. Prorrogação de requisição da 
servidora Isis Cavalcanti Gomes, para, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que 
ocupa, continuar prestando serviço ao Senado Federal, até 02.02.95; 7) Processo n° 25.401/93. 
Prorrogação de requisição dos servidor Jader Corrêa de Sá, ponto n° 2.995 para, sem prejuízo 
dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado 
Federal; 8) Processo n° 27.153/91. Prorrogação de requisição da servidora Jane Kaczan de 
Freitas, ponto n° 2.965 para, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, 
continuar prestando serviços ao Senado Federal; 9) Processo n° 18.589/91. Prorrogação de 
requisição do servidor Luiz Pereira dos Santos, ponto n° 2.332, para, sem prejuízo dos 
vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado 
Federal; 9) Processo n° 18.589/91. Prorrogação de requisição do servidor Luiz Pereira dos 
Santos, ponto n° 2.332, para, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, 
continuar prestando serviços ao Senado Federal; 10) Processo n° 3.925/95. Prorrogação de 
requisição da servidora Cybele Martins Soares Araújo, ponto n° 3.814, para, sem prejuízo dos 
vencimentos e vantagens do cargo que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado 
Federal; 11) Processo n° 19.994/94. Prorrogação de requisição da servidora Wânia Maria de 
França e Silva, ponto n° 3.282, para, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que 
ocupa, continuar prestando serviços ao Senado Federal. IV – PAUTA DO SENHOR 3° 
SECRETÁRIO. O Senhor 4° Secretário, no exercício da 3ª. Secretaria lê o seguinte expediente 
referente á missão cultural: Deputado Aldo Rebelo. “O Senhor Deputado Aldo Rebelo 
comunica que se ausentará do país, no período de 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, em 
viagem à Lucca, Itália, quando proferirá conferência sob o tema “Patentes, e a Rodada Uruguai 
STOP à Destruição do Mundo. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresenta ofício, 
informando o afastamento do território nacional. Estando a presente comunicação de acordo 
com as normas regimentais, somos pelo deferimento do afastamento e que se considere 
missão cultural para os fins do que dispõe o art. 235, item I, do Regimento Interno”. Em 



discussão a matéria, a Mesa aprova o parecer. Nada mais havendo a tratar, às 19:00 horas, o 
Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral 
da Mesa, lavrei a presente ata, que após subscrita pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 4ª Reunião da Mesa, realizada em 09.03.95 
 

Aos nove dias do mês de março de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 18:25 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Senhor Deputado Luiz Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Leopoldo Bessone, 2º 
Secretário, João Henrique, 4º Secretário, Robson Tuma, 1º Suplente e Vanessa Felippe, 2º 
Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA 
DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Baixar o Ato da Mesa n° 06, de 1995, que “altera 
o Ato da Mesa n° 001, de 1° de fevereiro de 1995”, o qual vai publicado ao final da ata. b) 
Ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa 
nos seguintes expedientes: 1) Reembolso de despesas médico-hospitalares: a) Processo n° 
100.132/95. Deputado João Fagundes. Valor: R$ 3.468,05 (três mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e cinco centavos): b) Processo n° 103.430/95. Deputado Jório de Barros. Valor: R$ 
10.308,39 (dez mil, trezentos e oito reais e trinta e nove centavos); 2) Participação do Senhor 
Deputado Hélio Bicudo, como relator e juiz, das Sessões de Julgamento do Tribunal 
Permanente dos Povos, a realizarem-se no período de 27/03 a 04/04/95, nas cidades italianas 
de Trento, Macerata e Nápoles, considerando-se o afastamento como missão de caráter 
oficial; 3) Participação do Deputado Márcio Fortes, no dia 23.03.95, de uma reunião em 
Buenos Aires, com vistas à avaliação do funcionamento do Mercosul, desde sua criação, a 
convite do Conselho de Empresários da América Latina, considerando-se a viagem como de 
caráter efetivo. 4) Requerimentos de informação: a) n° 33/95. Deputado Marconi Perillo. 
Solicita informações ao Banco Central do Brasil sobre medidas restritivas existentes, que 
possam regularizar o trânsito de cheques no comércio em geral; b) n° 34/95. Deputado Milton 
Temer. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o critério de escolha dos 
nomes dos diretores da Telebrás e da Embratel, últimos cargos por eles ocupados em funções 
públicas e privadas e salários que passarão a receber; c) n° 35/95. Deputado Milton Temer. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre existência de inventário nacional 
de pessoas físicas proprietárias de mais de uma linha telefônica; d) n° 36/95. Deputado Nilton 
Gibson. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento e da Justiça sobre 
denúncias publicadas pelo “Jornal do Brasil”, edição de 26 e 27 de fevereiro, de manobras 
contábeis realizadas pelas montadoras para o pagamento reduzido de Imposto de Renda e das 
contribuições sociais confirmadas pelo ex-Ministro da Fazenda e ex-Governador do Ceará, Cyro 
Gomes; e) n° 37/95. Deputado Luciano de Castro. Solicita informações ao Ministério das Minas 
e Energia sobre relatório de auditoria realizada pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
– ELETRONORTE – em sua Superintendência de Roraima, em agosto de 1994 e parecer 
conclusivo da Comissão de Inquérito Administrativo criada em decorrência de irregularidades 
ocorridas naquela Superintendência. Em seguida, é dada a palavra ao Senhor Diretor-Geral, a 
fim de que o mesmo faça a sua exposição a respeito do Processo n° 103.353/95, referente à 
renovação do contrato entre a Câmara dos Deputados e o Instituto de Pesquisas, Estudos e 
Assessoria do Congresso – IPEAC para prestação de consultoria técnica a deputados federais, 
nos seguintes termos: “Expirado no dia 28 do corrente mês a vigência do Contrato n° 93.063.0 
celebrado pela Câmara dos Deputados, com o Instituto de Pesquisas, Estudos e Assessoria do 
Congresso – IPEAC, de prestação de consultoria técnica a Deputados Federais, foi solicitada a 
manifestação da Assessoria Legislativa, como órgão fiscalizador, sobre a conveniência de se 
dar continuidade à prestação de tais serviços, de se proceder a alterações no objeto do 
contrato e, bem assim, qual a estimativa da despesa, em orçamento detalhado, que expresse a 
composição de todos os custos unitários, nos termos do disposto na Lei n° 8.666/93. 
Manifestou-se a Assessoria Legislativa, salientando inicialmente que a consultoria e o 
assessoramento institucional na Câmara dos Deputados são regimentalmente concebidos 



como sistema unificado (art. 275 do Regimento Interno). Ressaltou o advento da Resolução n° 
48, de 1993, que estruturou aquele órgão e conferiu-lhe, na lotação, mais 76 (setenta e seis) 
cargos efetivos e respectivas funções comissionadas de Assessor e de Consultor Legislativo, 
atualmente ocupados, encontrando-se o órgão de assessoramento institucional cabalmente 
capacitado a assumir plenamente suas atribuições regimentais, não mais dependendo de 
auxílio externo regular para atender à demanda dos parlamentares, com eficiência, qualidade 
e celeridade. A delonga na aprovação da Resolução n° 48, de 1993, e na consequente 
ampliação do quadro técnico do órgão foram as razões que mais fortemente pesaram em 
favor da renovação do contrato com o IPEAC, conforme se dessume dos pareceres e 
manifestações existentes nos processos n°s 20.702/92 e n° 24.510/93. Atualmente, a 
Assessoria Legislativa conta com 25 consultores e 163 assessores. Concluindo, lembra a 
direção da Assessoria Legislativa estarem superadas as razões circunstanciais apontadas, 
razões por que entende ser dispensável a colaboração do IPEAC, em caráter permanente, 
restando a alternativa da eventual contratação de consultoria especializada, regimentalmente 
prevista, por tempo curto e com objetivo singular e bem definido. Para tanto, haveria 
necessidade, em cada caso, do exame prévio da exigência de licitação pública ou de sua 
dispensa por razões de notória especialização da entidade a ser contratada. Em que pese as 
inquestionáveis colocações de que a Assessoria Legislativa, após sofrer modificações e 
aperfeiçoamento em sua estrutura e aprimoramento técnico e quantitativo de seu padro de 
assessores e consultores, encontra-se adequada a eficientemente em condições de atender a 
todas as demandas de serviços na área de elaboração de proposições legislativas, pareceres e 
pronunciamentos, parece-me oportuna uma ponderação, tendo em vista a alusão ao § 3° do 
art. 278 do Regimento Interno, que cuida do cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas 
para eventual contratação de serviços de consultoria autorizada pela Mesa. O dispositivo em 
questão, aliás, não tem outra finalidade senão, como parece evidente, conferir liberdade a 
esta Casa para a contratação de assessoramento especializado, quando conveniente, 
liberando-a da submissão a um rígido sistema de consultoria e assessoramento institucional. 
Por essa razão, houve a seguida contratação do IPEAC, sobretudo para o objetivo precípuo de 
preparar, com imediatez, minutas de pronunciamentos a serem lidos no pequeno expediente, 
pelos deputados requisitantes, Assim, em princípio, entendo, em termos de assessoramento e 
consultoria legislativa, que todos os requisitos instrumentais, inclusive de ordem externa, são 
condicionantes para que a Câmara dos Deputados se habilite a um melhor desempenho de 
suas atribuições específicas, com aprimoramento qualitativo, independentemente de qualquer 
consideração de natureza circunstancial. Para uma melhor inteiração da matéria, presto a 
Vossa Excelência as informações que se seguem: a) Total das despesas pagas ao IPEAC em 
janeiro de 1995 – R$ 16.816,32. b) Preços unitários dos trabalhos: Grupo I – Requerimento de 
informação, de constituição de CPI, de convocação de Ministério de Estado; emenda a 
proposição; e voto em separado – R$ 144,59. Grupo II – Discurso de Pequeno Expediente 
(mínimo de 3 laudas, em espaço duplo, padrão IBM ou equivalente); consulta escrita (mínimo 
de 2 laudas, espaço 1 ½ (um e meio), padrão IBM ou equivalente); e artigos, colunas ou 
“papers” de extensão equivalente – R$ 21,89. Grupo III – Projeto de lei, de resolução, de 
decreto legislativo; e proposta de emenda à Constituição – R$ 31,28; Grupo IV – Indicação e 
parecer à proposição – R$ 37,53. Grupo V – Discurso de Comunicação de Liderança, de 
Comunicação Parlamentar (mínimo de 6 laudas, espaço duplo, padrão IBM ou equivalente), 
estudo técnico (mínimo de 6 laudas, espaço 1 ½ (um e meio), padrão IBM ou equivalente) ; e 
artigos, colunas ou “papers” de extensão equivalente – R$ 43,79. Grupo VI – Discurso de 
Grande Expediente, de Homenagem (mínimo de 8 páginas, espaço duplo, padrão IBM ou 
equivalente), e artigos, colunas ou “papers” de extensão equivalente) – R$ 54,73. Grupo VII – 
Estudo técnico (mínimo de 10 páginas, espaço 1 ½ (um e meio), padrão IBM ou equivalente) – 
R$ 65,68. Com as informações supra, submeto a matéria a elevada consideração de Vossa 
Excelência.” Em discussão a matéria, a Mesa aprova a renovação do contrato, por um ano, de 
acordo com a informação do Senhor Diretor-Geral. O Senhor Presidente transmite aos seus 



pares a situação de funcionários de outros órgãos públicos requisitados para prestar serviços à 
Câmara dos Deputados e que se encontram sem função comissionada, contrariando norma 
legal. Em discussão, a Mesa encarrega o Senhor Diretor-Geral de trazer proposta de Ato da 
Mesa regulamentando o assunto. II – PAUTA DO SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE.  A Mesa 
aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes, referentes a 
reembolso de despesas médico-hospitalares: 1 – Processo n° 100.842/95. Deputado João 
Paulo Pires Vasconcelos. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
exatidão da despesa e informando  que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”; 2 – Processo n° 3.409/95. Deputado Aracely de Paula. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”; 3 – Processo n° 4.167/95. Ex-
Deputado Hagahús Araújo. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”; 4 – Processo n° 7.588/95. Ex-Deputado Jones Santos Neves Filho. “À Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. Em continuação, o Senhor 2° Vice-Presidente fala à 
Mesa sobre o acesso de pessoas estranhas ao Plenário. Debatido o assunto, a Mesa decide que 
somente os parlamentares, ex-parlamentares e funcionários em serviço terão acesso ao 
Plenário. Caso haja desobediência, o fato deverá ser comunicado à Mesa que tomará as 
devidas providências. III – PAUTA DO SENHOR 2° SECRETÁRIO. O Senhor 4° Secretário, no 
exercício da 3ª. Secretaria, relata os seguintes expedientes: a) Justificativa de faltas. Deputados 
Antonio Geraldo, Cunha Bueno, Edison Andrino, Hermes Parcianello, João Mendes, José Carlos 
Coutinho, José Egydio, Marcia Cibilis Viana, Marta Suplicy, Moreira Franco e Osório Adriano 
solicitam que sejam justificadas suas ausências à Sessão Extraordinária do dia 21 de fevereiro 
do corrente ano. Os pedidos fundamentam-se no fato de que a referida sessão foi 
previamente marcada para as 19:00 horas (Ordem do Dia em anexo), e posteriormente 
antecipada. As justificativas dos Senhores Parlamentares encontram respaldo, de acordo com 
o art. 4°, parágrafo 2° do Decreto Legislativo n° 07/95, pelo que somos pelo deferimento”. A 
Mesa aprova o parecer. b) Viagem ao exterior. 1) Deputados Almino Afonso e Franco Montoro. 
“Os Senhores Deputados Almino Afonso e Franco Montoro comunicam que se ausentaram do 
país, no período de 01 a 04 de março do corrente ano, quando integraram a comitiva oficial do 
Exmo. Sr. Presidente da República em viagem à República do Chile. Nos termos do art. 228, do 
Regimento Interno, informam à Presidência desta Casa o afastamento do território nacional. 
Considerando a vigência do Decreto Legislativo n° 07/95 (art. 4°, parágrafo 4°) submeto à 
douta Mesa”. A Mesa resolve determinar o arquivamento do processo s/n° referente ás 
comunicações dos Senhores Deputados Almino Afonso e Franco Montoro de ausência do país 
no período de 1° a 04 de março do corrente ano, quando integraram a comitiva oficial do 
Senhor Presidente da República em viagem à República do Chile; 2) Deputado Carlos Melles. 
“O Senhor Deputado Carlos Melles solicita autorização para se ausentar das sessões desta Casa 
dos dias 07 a 09 de março do corrente ano, quando, na qualidade de presidente da 
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso viajará aos Estados Unidos 
da América do Norte, para participar da 84ª. Convenção Anual da National Coffee Association. 
Fundamenta o pedido na importância da entidade que representa, no mercado cafeeiro 
nacional e na política internacional do café. Submeto à consideração da douta Mesa de acordo 
com o disposto no art. 235, item I, parágrafo 3°, do Regimento Interno, combinado com o art. 
4°, parágrafo 4°, do Decreto Legislativo n° 07/95”. A Mesa decide pelo indeferimento, em 
razão de o mesmo não se enquadrar nas hipóteses previstas no Decreto Legislativo n° 7, de 
1995. 3) Deputada Cristina Tavares. “A Senhora Deputada Conceição Tavares comunica que se 
ausentará do país, no período de 03 a 07 de abril do corrente ano, para participar do seminário 
“Europa y Mercosul el papel de los sindicatos em los processos de globalizacion y 



competividade” que realizar-se em Florença, Itália. Nos termos do art. 228, do Regimento 
interno, apresenta ofício à Presidência desta Casa, bem como convite, informando o 
afastamento do território nacional. Em parte, o requerimento pelo parlamentar encontrar 
amparo regimental. Quanto a sua caracterização como missão oficial, segundo o disposto o 
seu art. 4°, do Decreto Legislativo n° 07/95, submeto à consideração da douta Mesa”. A Mesa 
decide pelo indeferimento, em razão de o mesmo não se enquadrar nas hipóteses previstas no 
Decreto Legislativo n° 07, de 1995; 4) Deputado Delfim Netto. “O Senhor Deputado Delfim 
Netto comunica que se ausentará do país, no período de 07 a 18 de março do corrente ano, 
quando viajará à Áustria atendendo a convite da Organização McKinsey Company, Inc. para 
proferir palestra. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresenta ofício à Presidência 
desta Casa, bem como convite, informando o afastamento do território nacional. Em parte, o 
requerimento pelo parlamentar encontra amparo regimental. Quanto a sua caracterização 
como missão oficial, segundo o disposto no art. 4°, parágrafo 4°, do Decreto Legislativo n° 
07/95, submeto à consideração da douta Mesa”. A Mesa decide pelo indeferimento, em razão 
de o mesmo não se enquadrar nas hipóteses previstas no Decreto Legislativo n° 07, de 1995. 5) 
Deputado Marta Suplicy. “A Senhora Deputada Marta Suplicy comunica que se ausentou do 
país, no período de 02 a 07 de março do corrente ano, para participar da Reunião Internacional 
de Parlamentares sobre “População e Desenvolvimento Social” que realizou-se em 
Copenhague Dinamarca, e que teve como objetivo principal a análise da interação entre 
fatores populacionais, emprego/subemprego, redução e eliminação da pobreza e integração 
social. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentou ofício à Presidência desta 
Casa, bem como programa, informando o afastamento do território nacional. Em parte, o 
requerido pelo parlamentar encontra amparo regimental. Quanto a sua caracterização como 
missão oficial, segundo o disposto no art. 4°, parágrafo 4°, do Decreto Legislativo n° 07/95, 
submeto à consideração da douta Mesa”. A Mesa decide pelo indeferimento, em razão de o 
mesmo não se enquadrar nas hipóteses previstas no Decreto Legislativo n° 7, de 1995. 6) 
Deputados Osmânio Pereira e Tilden Santiago. “Os Senhores Deputados Osmânio Pereira e 
Tilden Santiago solicitam autorização para se ausentar do país, no período de 08 a 12 de março 
do corrente ano, quando acompanharão o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo, em viagem oficial a Cuba, ocasião em que serão firmados 
convênios na área de saúde. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentam ofício 
á Presidência desta Casa, bem como convite, informando o afastamento do território nacional, 
em missão oficial. Em parte, o requerido pelos parlamentares encontra amparo regimental. 
Quanto a sua caracterização como missão oficial, segundo o disposto no art. 4°, parágrafo 4°, 
do Decreto Legislativo n° 07/95, submeto à consideração da douta Mesa”. Pelo indeferimento 
do pedido, em razão de não se enquadrar o requerido nas hipóteses do Decreto Legislativo n° 
7, de 1995. Com referência ao requerimento do Deputado Wagner Salustiano no qual 
comunica a ausência à sessão do dia 7 de abril de 1995, a Mesa decide pelo indeferimento, em 
razão de o mesmo não se enquadrar nas hipóteses previstas no Decreto Legislativo n° 7, de 
1995. c) Atestados Médicos. “Á Mesa. Submeto à apreciação da douta Mesa solicitações de 
justificativas de faltas dos parlamentares, abaixo relacionados, tendo em vista que os 
atestados apresentados não atendem ao disposto no parágrafo 4°, art. 4°, do Decreto 
Legislativo n° 07/95, e parágrafo único, art. 236, do Regimento Interno que determinam sejam 
os atestados firmados por junta médica oficial. 1 – Deputado Adauto Pereira – período de 15 
dias a partir do dia 13/02/95, conforme atestado da Clínica Médica – Terapia Intensiva, 
firmado pelo Dr. João Alberto Morais Pessoa, exarado em João Pessoa – PB, datado de 
13/02/95. 2 – Deputado Homero Oguido – três dias a partir do dia 16/02/95, conforme 
atestado do Hospital Ortopédico de Londrina, firmado pelo Dr. Maurício Shigurnobu, exarado 
em Londrina-PR, datado de 18/02/95. 3. – Deputado João Alberto de Souza – período de 08 
dias a partir do dia 16/02/95, conforme atestado médico do Centro Integrado de Clínicas, 
formado pelo Dr. Ibrahim Assub Neto, exarado em São Luis-MA, datado de 16/02/95. 4 – 
Deputado Nelson Bornier – dia 16/02/95 e 03 dias a partir do dia 21/02/95, conforme atestado 



médico do Dr. José Roberto de Moura – Dermatologia, exarado do Rio de Janeiro, datado de 
21/02/95. 5 – Deputado Osvaldo Reis – período de 07 dias a partir do dia 20/02/95, conforme 
atestado médico firmado pelo Dr. Walfredo Reis, exarado em Araguaiana-TO, datado de 
20/02/95. 6 – Deputado Ricardo Izar – período de 15 a 17/02/95, conforme atestado médico 
da Associação Paulista de Medicina, firmado pelo Dr. Michel Julien Júnior, exarado em São 
Paulo, datado de 15/02/95. 7 – Deputado Wagner Rossi – período de 03 dias a partir do dia 
17/02/95. 7 – Deputado Wagner Rossi – período de 03 dias a partir do dia 17/02/95, conforme 
atestado do Dr. Dirceu Alves da Silva – Endodontia – Reabilitação bucal, exarado em Ribeirão 
Preto – SP, datado de 18/02/95”. A Mesa decide pela não aceitação dos atestados médicos 
apresentados pelos deputados acima referidos, por não se enquadrarem nas normas legais. d) 
Justificativas de faltas. “Á Mesa. Os parlamentares abaixo relacionados encaminham pedidos 
de justificativas de faltas, às Sessões Deliberativas desta Casa, pelos motivos que expõe: 1 – 
Aldir Cabral – 15 a 22/02/95 - ... “convocou-me o Exmo. Sr.. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Marcelo Alencar, para, em um primeiro momento de seu governo, estabelecer os 
parâmetros da política de ação social do Estado”. 2 – Deputado Alexandre Ceranto – 21-02-95 - 
... “convidado para participar de uma audiência judiciária, na cidade de São Paulo”. 3 – 
Deputado Antonio Ueno – 16-02-95 - ... “acompanhando um grupo de empresários Coreanos 
que se encontravam no interior do estado do Paraná em missão econômica”. 4 – Deputado 
Carlos da Carbrás – 16/02/95 - ... “dado que foi a minha primeira experiência na utilização 
daquele controle de frequência, não ficou registrado o meu comparecimento àquela reunião 
no painel eletrônico”. 5 – Deputado Sérgio Arouca – 22/02/95 - ... “ter passado a tarde 
tentando resolver problemas relacionados com a minha instalação em Brasília, devido à 
mudança de minha família da Capital da República  para o Rio de Janeiro”. 6 – Deputado Sérgio 
Barcellos – 21/02/95 - ... “momento em que me encontrava no Ministério da Saúde, 
defendendo interesses de meu estado”. 7 – Deputado Delfim Netto – 16/02/95 - ... “atender 
compromissos relacionados com minha atividade parlamentar, dando cobertura às bases 
eleitorais em meu Estado, São Paulo”.  8 – Deputado Firmo de Castro – 22/02/95 – “... 
efetivamente compareci mas, pro lapso, deixei de registrar no painel eletrônico”. 9 – Deputado 
Freire Júnior 21/02/95 - ... “viajando, para participar da coordenação das eleições dos 
Diretórios Municipais do PMDB”. 10 – Deputado Pedro Canedo – 07/03/95 - ... “imprevisto 
com o veículo ...chegasse ao plenário desta Casa 3 minutos após o encerramento do painel 
eletrônico”. 11 – Deputado Luiz Gushiken – 07/03/95 - ... “participado de uma audiência com o 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo”. 12 – Deputado Paulo Lima – 
07/03/95 - ... “atraso no vôo 476 Varig no trecho SP/BSB”. Tendo em vista que as referidas 
solicitações não atendem ao disposto no art. 4°, parágrafo 4°, do Decreto Legislativo n° 07/95, 
submeto à consideração da douta Mesa”. A Mesa resolve indeferir os pedidos de justificação 
de faltas dos referidos parlamentares, em virtude de os mesmos não estarem de acordo com o 
que dispõe o Decreto Legislativo n° 7, de 1995. Prosseguindo, a Mesa, ao apreciar o parecer do 
Senhor 3° Secretário, em exercício, a requerimento da Senhora Deputado Lidia Quinan no qual 
comunica a ausência às sessões da Câmara dos Deputados, decide pelo indeferindo, em razão 
de o mesmo não se enquadrar nas hipóteses previstas no Decreto Legislativo n° 7, de 1995. 
Todavia, as ausências não serão consideradas para efeito de perda de mandato. Com a 
palavra, o Senhor Diretor-Geral comunica o interesse da Secretaria de Segurança Pública do 
Distrito Federal no sentido de receber, como doação, camionetas desta Casa. Em razão de 
outros pedidos no mesmo sentido, a Mesa conclui que não há como atender àquele órgão do 
Distrito Federal e decide leiloar 14 (quatorze) camionetas, deixando uma à disposição do Clube 
do Congresso. Ainda com a palavra, o Senhor Diretor-Geral fala sobre o excessivo número de 
motoristas prestando serviços à diversos setores da Casa, inclusive conduzindo veículos de ex-
membros da Mesa. Discutindo o assunto, a Mesa decide, por unanimidade, que os ex-
membros da Mesa não mais terão direito a motoristas desta Casa, determinando ao Senhor 
Diretor-Geral que providencie proposta de Ato da Mesa regulamentando o assunto. 
Prosseguindo, a Mesa resolve: a) autorizar o Senhor Diretor-Geral a entrar em contatos com os 



Senhores Líderes e deputados esclarecendo sobre os estudos que estão sendo efetuados para 
mudança no registro de frequência dos funcionários desta Casa; b) contratar com os Ministros 
do Tribunal de Contas da União para verificar a possibilidade legal da prorrogação do convênio 
celebrado entre a Câmara dos Deputados e a Fundação Hospitalar do Distrito Federal para 
prestação de serviços médicos e paramédicos e esta Casa. Nada mais havendo a tratar, às 
20:00 horas. O Senhor Presidente suspende a presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-
Geral da Mesa, lavrei a presente ata, que após subscrita pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação.  
 



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 5ª Reunião da Mesa, realizada em 14.03.95 
 
Aos quatorze dias do mês de março de hum mil, novecentos e noventa e cinco , às 19:00 horas, 
reúne-se, na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Leopoldo Bessone, 2º 
Secretário, João Henrique, 4º Secretário, Robson Tuma, 1º Suplente, Vanessa Felippe, 2º 
Suplente e Luiz Piauhylino, 3º Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos. I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Fica vedada a 
retroação de posse dos ocupantes de cargo em comissão de Secretariado Parlamentar, nos 
termos da legislação em vigor; b) Marcar para o dia 28.03.95 a eleição para presidente e Vice-
Presidente do Instituto da Previdência dos Congressistas – IPC; c) O preenchimento de cargos 
de natureza especial que forem divididos em até 4 (quatro) níveis, tendo em vista a ausência 
de legislação específica quanto á exigência de escolaridade, deverá ter como requisito a 
apresentação de comprovante de 2° grau completo. d) Ratificar os despachos favoráveis 
proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa nos seguintes requerimentos de 
informação: 1) n° 0025/95. Deputado Severino Cavalcanti. Solicita informações ao Ministério 
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre a Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB – Superintendência Regional de Pernambuco; 2) n° 0026/95. 
Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os servidores da  DATAPREV; 3) n° 0027/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência Social sobre cargos exercidos, períodos 
trabalhadores e forma de investidura de servidores do órgão; 4) n° 0028/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre cargos exercidos, períodos 
trabalhados e forma de investidura de servidor do órgão; 5) n° 0029/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre cargos exercidos, períodos 
trabalhados e forma de investidura de servidor do órgão; 6) n° 0030/95. Deputada Ana Júlia. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o projeto de extração 
de caulim, em Rio Capim, Estado do Pará, e o conteúdo do parecer do BNDES sobre sua 
viabilidade econômica; 7) n° 0031/95. Deputado Leopoldo Bessone. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre liberação de verbas para o Município de Cajuri, Estado de Minas 
Gerais; 8) n° 0032/95. Deputado Júlio Redecker. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre as empresas em que o Governo Federal, através do Tesouro 
Nacional, tenha qualquer tipo de participação acionária; 9) n° 0038/95. Deputado Adylson 
Motta. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre existência ou não de relatório final 
elaborado pela Comissão Especial de Investigações – CEI no Governo passado; 10) n° 0039/95. 
Deputado Confúcio Moura. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o recolhimento e aplicação da taxa de reposição 
florestal no Estado de Rondônia; 11) N° 0040/95. Deputado José Priante. Solicita informações 
ao Ministério das Minas e Energia sobre a nova refinaria da Petrobrás para o Norte-Nordeste; 
12) n° 0041/95. Deputado Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre a Evasão Escolar no 3° Grau; 13) n° 0042/95. Deputado Paulo Bernardo. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre previsão de remessa 
ao Congresso Nacional de projeto contendo correções a Lei Orçamentária de 1995; 14) n° 
0043/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal 
a Reforma do Estado sobre tíquete-alimentação e vale-transporte; 15) n° 0044/95. Deputado 
Augusto Carvalho. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco 
Central do Brasil, sobre investimentos realizados no país com recursos do Barings Brothers, 
com indicação de valores e entidades financeiras nacionais envolvidas; 16) n° 0045/95. 
Deputado Aldo Rabelo. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre os 



procedimentos do Governo do Brasil no caso da brasileira Lamia Maruf Hassan presa em Israel 
desde 1986; 17) n° 0046/95. Deputado Eurico Miranda. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre o contrato de publicidade firmado entre a empresa Petróleo Brasileiro 
S.A. – PETROBRÁS e o Clube de Regatas do Flamengo. e) Autorizar os Senhores Deputados 
Antônio Feijão e Adroaldo Streck e representarem a Câmara dos Deputados no Encontro Anual 
“Inventing in the Americas 95”, a realizar-se em Miami-EUA, nos dias 27, 28, 29 e 30 de março 
de 1995. Prosseguindo, o Senhor Presidente dá a palavra aos Assessores da Assessoria 
Legislativa, Valdir R. Carnaval P. Rocha e Bernardo F. Estellita Lins, a fim de que os mesmos 
façam a seguinte exposição acerca do andamento dos trabalhos de informatização dos 
gabinetes dos deputados: “1. Objetivo. A Câmara dos Deputados pretende informatizar os 
gabinetes dos parlamentares através da instalação de microcomputadores com um conjunto 
básico de programas que permita o acesso aos sistemas informatizados da Casa e a automação 
de rotinas internas do gabinete. Para isso, necessita analisar as alternativas de compra e de 
aluguel de equipamentos visando verificar qual se adaptaria melhor às suas necessidades, 
principalmente o ponto de vista financeiro, mas considerando, também, a utilização a ser dada 
aos equipamentos e a situação administrativa e orçamentária. 2. Metodologia. Partimos de 
uma análise já efetuada pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados – CENIN – 
quanto às alternativas de compra ou locação de microcomputadores. Procuramos aprofundar 
esse estudo, consultando fornecedores e colhendo dados de outras proposta, constantes de 
licitações já efetuadas pela Câmara e por uma empresa pública que consultamos. Além disso, 
efetuamos visitas e consultas a quatro entidades governamentais com grande experiência na 
área: SERPRO, ECT, Prodasen e Banco do Brasil. Estudamos as alternativas adotadas em suas 
licitações de microcomputadores. Finalmente, confrontamos esses dados dos fornecedores e 
das outras empresas com a situação da Câmara dos Deputados e o estudo do CENIN, 
definindo, então, nossa recomendações. 3. Análise Comparativas das Propostas dos 
Fornecedores. O quadro abaixo mostra as diversas propostas analisadas: I – Proposta A; 2 – 
Compra – R$ 2.749; 3 – Locação – R$ 234 mensal; 4 – Locação – R$ 5.616 – 24 meses; 5 – 
Meses para amortizar – 11, 7. Proposta B – Compra – R$ 2.210; Locação – R$ 156 – mensal; 
Locação – R$ 3.744 – 24 meses; Meses para amortizar – 14,2. Proposta C – Compra – R$ 2.967; 
Locação – R$ 203 – mensal; Locação – R$ 4.872 – 24 meses; Meses para amortizar – 14,6. 
Proposta D – Compra – R$ 4.185; Locação – R$ 287 – mensal; Locação – R$ 6.648 – 24 meses; 
Meses para amortizar – 14,6. Proposta E – Compra – R$ 2.614. Locação – R$ 184 – mensal; 
Locação – R$ 4.416 – 24 meses; Meses para amortizar – 14,2. Proposta F – Compra – R$ 1.911; 
Locação – R$ 240 – mensal; Locação: R$ 5.760 – 24 meses; Meses para amortizar – 8,0. As 
proposta acima foram apresentadas nas seguintes situações: Proposta A – apresentada por 
escrito por fornecedor fabricante de equipamento, a pedido dos autores. A proposta de 
compra previu uma garantia de 24 meses e a de aluguel já incluiu o custo da manutenção. 
Propostas B, C e D – apresentadas por fornecedores quando da licitação, para COMPRA ou 
LOCAÇÃO de microcomputadores, efetuada pela ECT em 1994. As propostas de compra 
previam uma garantia de 12 meses. As de aluguel abrangiam um período de 24 meses e já 
incluíram o custo da manutenção. Por isso, incluímos nas propostas de compra um contrato de 
manutenção para o período do 13° ao 24° mês. Propostas E e F – apresentadas por 
fornecedores para suas licitações – uma para COMPRA, outra para LOCAÇÃO – efetuadas pela 
Câmara dos Deputados em 26/10/94 e 30/11/94. As propostas de COMPRA previam garantia 
de 24 meses. As de aluguel incluíam manutenção e abrangiam prazo de 12 meses, prorrogáveis 
até 48 meses. As configurações orçadas nas diversas propostas são de porte similar, mas não 
todas idênticas. Há identidade apenas dentro do grupo B-C-D e E-F. Analisando a tabela vemos, 
nas colunas 2 e 3, os valores das opções COMPRA e LOCAÇÃO, com as despesas de 
manutenção incluídas. Na coluna 4, temos o dispêndio total em 24 meses com a opção 
LOCAÇÃO atingiria o valor da COMPRA. Concluímos, pelos dados constantes da tabela acima, 
que a opção COMPRA apresenta forte vantagem financeira em relação á opção LOCAÇÃO, 
levando-se em consideração um tempo mínimo de 24 meses de uso do equipamento. Para um 



período de 48 meses, essa vantagem aumenta mais ainda o favor da opção COMPRA. 4. 
Descrição das Soluções de Empresas Públicas Selecionadas. 4.1 – SERPRO – Empresa Pública, 
atuando na área de informática. Essa empresa optou pela alternativa COMPRA para todos os 
microcomputadores existentes no seu parque. Atualmente, começa a adotar uma modalidade 
de COMPRA com entregas anuais, de modo a reduzir a necessidade de novas licitações, reduzir 
a necessidade de local de armazenagem dos equipamentos e aproveitar melhor os prazos de 
garantia. Para equipamentos de grande porte, adotou aluguel em algumas situações, 
basicamente por ser a única opção do fornecedor da Unidade Central de Processamento ou 
então por previsão de rápida obsolescência. Atualmente, em algumas situações de opção 
anterior por aluguel, passou a adotar opção COMPRA, diversificando seus fornecedores. 4.2 – 
ECT – Empresa pública, que utiliza a informática como atividade-meio. Consultamos essa 
empresa por sabermos que, em 1994, optara pela opção ALUGUEL quando da licitação de 
microcomputadores. Nos contratos efetuados, verificamos que houve duas licitações de 
microcomputadores adjudicadas em 1994. A primeira, iniciada em 1993, previa o 
fornecimento de 8.000 microcomputadores para automação de diversas projeções regionais. 
O Edital previa, como objeto, a COMPRA ou a LOCAÇÃO de equipamentos. A empresa optou 
pela COMPRA. Além dos preços serem menores, a análise financeira efetuada pela Empresa 
recomendou tal decisão levando em consideração disponibilidade de verbas, cronograma de 
desembolso, a possibilidade de aplicação financeira dos recursos e o valor residual do bem. A 
segunda licitação previa o fornecimento de 82 microcomputadores, destinados à implantação 
de um projeto urgente. Neste caso, a Empresa optou pela LOCAÇÃO, em função da 
importância e urgência do projeto “do custo do capital e do custo de manutenção” (sic). Cabe 
acrescentar que, em ambos os casos, a empresa publicou Edital de COMPRA ou LOCAÇÃO de 
equipamentos o que, na nossa opinião, não caracteriza claramente o OBJETO da licitação. 
Segundo membros da Comissão Permanente de Licitação da própria empresa, essa forma de 
licitar já foi questionada em edital posterior (de outro tipo de equipamento) e a empresa, a 
partir de agora, definirá previamente se pretende adquirir ou locar os equipamentos. 4.3 – 
PRODASEN. Segundo informações recebidas pelos autores, inicialmente optou por LOCAÇÃO, 
mas atualmente trabalho com a alternativa COMPRA por ter menor custo. 4.4 – BANCO DO 
BRASIL. De acordo com informações obtidas pelos autores, o Banco do Brasil em geral prefere 
a alternativa COMPRA. Eventualmente prefere arrendamento mercantil (“leasing”) que, 
entretanto, é um processo demorado por exigir aprovação prévia de órgão governamental 
externo ao Banco. 5. Análise Comparativa. Analisamos, a seguir, as alternativas COMPRA e 
LOCAÇÃO, considerados vários aspectos envolvidos na sua implantação. 5.1 – Preço. Em 
princípio, prazos muito curtos (poucos meses) de utilização dos equipamentos recomendam a 
alternativa LOCAÇÃO, enquanto prazos médios e longos recomendam a COMPRA. No caso da 
informatização dos gabinetes dos senhores parlamentares, entendemos que a utilização dos 
equipamentos será por prazo longo (24 a 48 meses) por algumas razões: - a atividade do 
gabinete parlamentar não exige uma atualização tecnológica imediata, pois grande parte da 
utilização dos microcomputadores atenderá à demanda de preparação de textos e a consultas 
através de facilidades de telecomunicações; - como a Câmara dos Deputados começou o seu 
processo de informatização há pouco tempo, não deverá ter, em curto prazo, serviços 
disponíveis para os gabinetes parlamentares que demandem rápida atualização tecnológica 
dos equipamentos; - mesmo que, por algum motivo, haja necessidade de substituição por 
equipamentos novos, os equipamentos substituídos poderá ser largamente aproveitados nos 
diversos órgãos da Casa, que apresentam necessidades pouco complexas. 5.2 – 
Disponibilidade de recursos orçamentários. Este item costuma ter impacto conjuntural na 
escolha da alternativa para obtenção de equipamentos. A opção COMPRA exige 
disponibilidade da respectiva verba para INVESTIMENTOS e a opção LOCAÇÃO exige 
disponibilidade de verbas de CUSTEIO. Frequentemente, a política econômica, determinada 
pelo Governo, impacta negativamente uma ou outra rubrica do orçamento (ou ambas). 
Algumas vezes, essas restrições são decisivas para a escolha da opção COMPRA ou LOCAÇÃO. 



No caso da Câmara dos Deputados, recebemos informação de que houve previsão 
orçamentária para COMPRA dos equipamentos. Não temos informações sobre disponibilidade 
de verbas de CUSTEIO para a opção LOCAÇÃO, mas acreditamos que, caso seja essa a 
alternativa escolhida, poderiam ser feitos os remanejamentos necessários. 5.3 – Atualização 
Tecnológica. O rápido desenvolvimento das tecnologias utilizadas nos microcomputadores 
causa uma acelerada obsolescência dos modelos com o lançamento frequente de versões mais 
modernas e mais potentes. Em muitos casos, manter uma organização com os equipamentos 
mais modernos, disponíveis a cada instante, pode ser um fator crítico de sucesso. Utilizar o 
que existe de mais avançado pode significar a manutenção ou até a ampliação da clientela em 
relação aos concorrentes, através de melhor desempenho na prestação dos serviços atuais ou 
na oferta de novos serviços. Por outro lado, a utilização dos equipamentos em atividades que 
não aproveitam todo o seu potencial torna dispensável a atualização tecnológica. A 
substituição por novos modelos passará a ser necessária apenas a longo prazo, devido a 
problemas técnicos decorrentes do tempo de uso, custo de manutenção, disponibilidade de 
software no mercado etc. A opção LOCAÇÃO permite mais flexibilidade para a atualização 
tecnológica, principalmente quando admite troca de partes ou peças a preços vantajosos. No 
caso dos gabinetes dos parlamentares, na quase totalidade dos casos, não há aplicações 
críticas em termos de atualização tecnológica. A maioria dos trabalhos – mala direta, edição de 
texto, acesso a Correio Eletrônico – pode ser executada com folga com o atual nível de 
tecnologia. O grau, ainda baixo, de informatização dos trabalhos da Casa e a perspectiva de 
novos sistemas para os próximos anos, também nos fazem prever que não haverá, em meio 
prazo, sistemas sofisticados que exijam mudança tecnológica nos equipamentos. 5.4 – 
Complexidade dos procedimentos licitatórios. Na verdade, a automação dos gabinetes dos 
parlamentares não consiste apenas em instalar uma determinada configuração de 
microcomputador. Exige um conjunto básico de programas, treinamento de usuários, suporte 
técnico aos mesmos e manutenção dos equipamentos (preventiva e corretiva). O treinamento 
já desencadeou, na Casa, um processo licitatório próprio que vem sendo implementado pela 
Coordenação de Seleção e Treinamento. Os demais itens poderiam ser licitados num só 
processo como Prestação de Serviços, onde estariam incluídos a LOCAÇÃO dos equipamentos 
e do software, a manutenção e o suporte técnico. Esse ultimo item normalmente é executado 
pelo CENIN para os equipamentos já instalados na Câmara, mas, segundo informações do 
próprio CENIN, não há disponibilidade de recursos humanos para suporte técnico aos novos 
microcomputadores, sendo necessário terceirizar o serviço. A solução de efetuar-se apenas 
uma licitação é mais simples em termos de número de processos administrativos. Por outro 
lado, será um processo mais complexo por englobar diversos itens. Analisando-se a opção 
COMPRA, não seria possível efetuar uma licitação englobando todos os itens como se fosse 
uma prestação de serviços, por terem natureza diferente. Haverá a necessidade de vários 
processos – um para cada item. Eventualmente poder-se-ia pensar em englobar alguns itens 
num só processo. 5.5 – Situação patrimonial. A alternativa LOCAÇÃO implica em não haver 
necessidade de controle patrimonial dos equipamentos, nem de sua alienação quando 
inservíveis. Mas de qualquer forma, deverá haver algum controle para evitar eventuais 
extravios. A opção COMPRA permitirá a incorporação dos equipamentos ao patrimônio da 
Casa e ocasionará a necessidade de um futuro processo de alienação. Em princípio, não vemos 
situação particular da Câmara que indique vantagens para um ou outro tratamento 
patrimonial. 5.6 – Manutenção. Na alternativa LOCAÇÃO, um problema de funcionamento em 
qualquer parte de um microcomputador poderia ser solucionado de imediato pelo fornecedor 
com a troca por outro que funcione corretamente. Não há problemas patrimoniais a resolver. 
À empresa manterá um estoque necessário para atender às necessidades de seus clientes. Na 
alternativa COMPRA, a tendência seria primeiro reparar o equipamento defeituoso, embora 
hoje em dia esse reparo signifique apenas substituir placas. Não vemos diferença significativas 
para as necessidades da Câmara desde que as licitações continuem a ser feitas por técnica e 
preço e prevejam estoques de peças de reposição. Além disso, a tendência das empresas 



fornecedoras tem sido buscar a pontuação máxima nos itens técnicos e isso implica em 
comprometer-se com nível desejado de eficiência nas atividades de manutenção. 5.7 – Fluxo 
de caixa. A alternativa LOCAÇÃO implica em dispêndios mensais de valores reais similares. A 
alternativa COMPRA implica, em geral, em dispêndios de valores maiores concentrados em 
poucos meses (lê o caso de entrega parcelada em lotes, como costuma acontecer na quase 
totalidade dos casos e, provavelmente, acontecerá com os pouco mais de quinhentos 
equipamentos necessários para os gabinetes parlamentares). Não nos parece um item 
relevante no caso da Câmara. Pode ser mais crítico para empresas com determinadas 
características de fluxos de caixa. 5.8 – Substituição dos equipamentos no futuro. Com a opção 
COMPRA, quando for necessário substituir os equipamentos, os antigos continuarão 
disponíveis até que os novos cheguem, não importando os problemas que aconteçam e 
causem eventuais atrasos. Na opção LOCAÇÃO, se houver algum contratempo no processo de 
licitação dos novos equipamentos, o contrato dos antigos poderá expirar antes dos novos 
chegarem. Não nos parece item relevante, pois alguma solução emergencial, que permita uma 
prorrogação do uso dos equipamentos, poderá ser negociada com o fornecedor. 5.9 – Outros 
itens de menor importância. Com frequência, em análises financeiras que envolvam LOCAÇÃO 
e COMPRA, levam-se em consideração itens como abatimento do valor pago para redução de 
Imposto de Renda, taxa de oportunidade para aplicação de recursos financeiros disponíveis, 
imobilização etc. São itens que se referem tipicamente a resultados operacionais de empresas 
ou a seu perfil contábil. Não se aplicam à Câmara dos Deputados, mas achamos importante 
citá-los por constarem de propostas de alguns fornecedores. 6. Conclusão. Considerando que: 
- pelo tipo de trabalho previsto para ser executado nos gabinetes dos parlamentares, o tempo 
de vida útil de um microcomputador ali instalado seria de alguns anos, provavelmente toda a 
atual legislativa;  - para um tempo de vida útil dessa ordem de grandeza, a opção COMPRA é 
extremamente vantajosa em termos financeiros, em relação á opção LOCAÇÃO; - segundo 
informações do CENIN, não existem restrições orçamentárias para INVESTIMENTOS, pois a 
aquisição foi prevista no orçamento de 1995;  - a atualização tecnológica permanente é 
desnecessária para o tipo de trabalho a ser executado pelos equipamentos; - existem 
vantagens administrativas e operacionais em se ter um contrato apenas que englobe todos os 
serviços, mas que englobe todos os serviços, mas que não são suficientes para justificar por si 
só, o dispêndio financeiro muito maior que a opção LOCAÇÃO implica; - os demais pontos 
citados no item 5 são de menor relevância, no contexto e não recomendam, em particular, 
qualquer das duas alternativas estudadas. Nosso parecer é no sentido de que se adote a opção 
COMPRA para os microcomputadores necessários para informatização dos gabinetes dos 
senhores Deputados. 7. Observações Suplementares. Adotando-se a opção COMPRA, o custo 
total de informatização dos gabinetes dos senhores parlamentares deverá ficar em torno de 
quatro milhões de reais para os quatro anos de legislatura, conforme estimativa já efetuada 
pelo CENIN. Essas despesas estariam, segundo o CENIN, distribuídas da seguinte forma, 
considerando-se 530 estações de trabalho (513 para os gabinetes e 17 para salas de 
treinamento): - R$ 1.378.000,00 – referentes aos microcomputadores (configuração 486 – 
DX2-66). – R$ 371.000,00 – referentes às impressoras a jato de tinta, monocromáticas. – R$ 
240.000,00 – referentes ao direito de uso de um conjunto básico de software. – R$ 
1.800.000,00 – referentes ao serviço de suporte ao usuário. – R$ 250.000,00 – referentes aos 
serviços de manutenção após o prazo de garantia (2 anos). Os valores são estimativos. O preço 
de um microcomputador, usado na previsão do CENIN, é de R$ 2.600,00 bem próximo dos R$ 
2.749,00 constantes da proposta que recebemos de um fornecedor. O mesmo se aplica ao 
preço unitário da impressora a jato de tinta, previsto pelo CENIN para R$ 700,00 e proposto 
pelo fornecedor para R$ 744,00. Esses preços, obviamente, variam em função da quantidade 
de equipamentos a licitar e de outros fatores conjunturais. O fato, por exemplo, dos 
microcomputadores serem instalados nos gabinetes dos senhores Deputados pode ser de 
grande interesse para um determinado fornecedor, em função da divulgação que esse fato 
pode dar a seus produtos. De qualquer forma, os valores, sobre os quais estamos trabalhando, 



não podem ser idênticos aos que aparecem em anúncios de jornal ou são apresentados como 
orçamento a pessoas físicas. Os editais de licitação da Câmara, assim com os de outras 
organizações governamentais, exigem compromissos formais dos fornecedores para com a 
qualidade dos produtos, garantia, assistência técnica etc., que encarecem o preço final”. 
Encerrada a exposição, discute-se entre a locação ou aquisição de microcomputadores, qual 
seja a opção mais adequada e vantajosa para a Câmara dos Deputados. A decisão da Mesa, por 
unanimidade, é favorável à aquisição. II – PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO. O Senhor 3° 
Secretário, em exercício, relata os seguintes expedientes: a) Justificativas de faltas. 1) 
Deputado Alexandre Ceranto – dia 09.03.95 – “... acompanhar o Senhor Governador Jaime 
Lerner, a minha cidade de Umuarama...”. A Mesa resolve acolher a justificativa de falta apenas 
e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 2) 
Deputados Rubem Medina e Aroldo de Oliveira – dia 10.03.95 – “... informo a Vossa Excelência 
que o PFL-RJ havia convocado reunião da Comissão Executiva para as 10:00 hs., do dia 
10/03...”. A Mesa decide acolher a justificativa de falta apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 3) Deputado Carlos Melles – dia 07.03.95 
– “... cumpre-me informar-lhe que reassumi minhas funções nesta Casa em 8 de março, 
ficando pendente de justificativa portanto, minha ausência sessão do dia 07/03/95... 
“(Participando da 84ª. Convenção Anual da National Coffee Association). A Mesa decide pela 
justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 5) Deputado Firmo de Castro – dia 10.03.95 – “...participação na solenidade de posse 
da nova Diretoria do mencionado Banco...” (Banco do Nordeste do Brasil). A Mesa decide 
acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da 
Constituição Federal. 6) Deputado Francisco Silva – dias 21 e 22.02.95 – “ ...compromissos 
assumidos com reuniões de meu Partido ...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e 
tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 7) Deputado 
Jaime Martins Filho – dias 13 e 14.03.95 – “... em razão dos convites que recebi da FIEMG e por 
ocasião da visita do Excelentíssimo Ministro dos Transportes...”. A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tão somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 8) Deputado José Carlos Coutinho – dias 09 e 10.03.95 – “... por motivos familiares...”. 
A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 9) Deputado Osmânio Pereira – dia 07.03.95” ... antecipação 
de minha viagem oficial a Cuba, juntamente com o Governador do Estado de Minas Gerais...”. 
A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 10) Deputado Silvernani Santos – dia 10.03.95 – “... 
compromissos inadiáveis anteriormente assumidos, bem como a escassez de voos nesta 
data...”. A mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no 
art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 11) Deputado Ubaldino Júnior – dia 10.03.95 – “... 
achei que o controle dos Deputados fosse feito nos Postos de frequência, por este motivo não 
digitei o painel eletrônico...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para 
os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 12) Deputado Laire Rosado – 
dia 10.03.95 – “... antes da abertura do painel, na Sessão da Câmara, tive que viajar à 
Fortaleza/CE, para solenidade de posse do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil...”.A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 13) Deputado Nilson Gibson – dia 10.03.95 – “... em virtude 
de me encontrar no Estado de Pernambuco coordenando convenções partidárias...”. A Mesa 
decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso 
III, da Constituição Federal. b) Viagem ao exterior. 1) Deputada Márcia Marinho. “A Senhora 
Deputada Márcia Marinho solicita licença para se ausentar dos trabalhos desta Casa, no 
período de 13 a 16 de março do corrente ano, para participar do 3° Fórum Nacional de 
Primeiras Damas e Administradoras Municipais, que se realizará em Curitiba-PR. Informa a 
parlamentar que nessa ocasião serão debatidos temas concernentes a sua atuação como 
parlamentar e como esposa do Prefeito de Caxias, no estado do Maranhão. Considerando o 



disposto no Decreto Legislativo n° 07/95 (art. 4°, parágrafo 4°), submeto à douta Mesa”. A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 2) Deputado Talvane Albuquerque. “O Senhor Deputado 
Talvane Albuquerque comunica que viajará a Portugal, no período de 07 a 16 de abril do 
corrente ano, e pede ao Presidente desta Casa que estude a possibilidade de solicitar à 
embaixada do Brasil em Lisboa, que sejam marcadas audiências com autoridades daquele país, 
importantes para uma maior estreitamento entre Brasil e Portugal. Nos termos do art. 228, do 
Regimento Interno, apresenta ofício à Presidência desta Casa informando o afastamento do 
território nacional. Considerando o disposto no Decreto Legislativo n° 07/95 (art. 4°, parágrafo 
4°), submeto á douta Mesa”. A Mesa decide acolhe a justificativa apenas e tão-somente para 
os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 3) Deputado Franco Montoro. 
“O Senhor Deputado Franco Montoro, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
comunica que se ausentou do país no período de 06 a 12 de março do corrente ano, quando 
foi designado, pelo Presidente da Republica, Observador Parlamentar integrando a Delegação 
brasileira à Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, que realizou-se em Copenhague, 
Dinamarca.. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresentou ofício à Presidência 
desta Casa, bem como designação, informando o afastamento do território nacional, Tendo 
em vista que a participação do parlamentar é de indiscutível importância para esta Casa, 
somos pelo deferimento e que se considere missão oficial para os fins do que dispõe o art. 4°, 
parágrafo 4°, do Decreto Legislativo n° 07/95”. A Mesa aprova o parecer. Em continuação, a 
Mesa resolve confirmar a presença o Senhor Deputado Adroaldo Streck na Sessão da Câmara 
do dia 10.03.95. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a 
presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata, que 
após assinada pelo Senhor Presidente vai publicação.  
 
 



MESA  
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 6ª Reunião da Mesa, realizada em 28.03.95 
 
Aos vinte e oito de março de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 19:00 horas, reúne-se, 
na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo 
Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Wilson Campos, 1º Secretário, 
Leopoldo Bessone, 2º Secretário, João Henrique, 4º Secretário e Luiz Piauhylino, 3º Suplente. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor 
Presidente “ad referendum” da Mesa, nos seguintes expedientes: a) Processo n° 104.284/95. 
Reembolso de despesas médico-hospitalares ao ex-Deputado Maurílio Ferreira Lima, no valor 
de R$ 23.249,51 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um 
centavos); b) Requerimentos de informação: 1) n° 0047/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre déficit dos fundos de 
pensão de empresas estatais; 2) n° 0048/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre transações imobiliárias entre empresas 
estatais e fundos de pensão; 3) n° 0049/95. Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre matéria publicada na 
“Folha de S. Paulo” do dia 05.03.95; 4) n° 0050/95. Deputado Adylson Motta. Solicita 
informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre o número de 
cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior criados a partir de 1° de 
janeiro de 1995, bem como o número de tais cargos existentes nos órgãos federais extintos 
pelas medidas provisórias expedidas a partir da mesma data; 5) n° 0051/95. Deputado Milton 
Temer. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o Sistema TELEBRAS; 6) n° 
0054/95. Deputado Paulo Rocha. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social; 7) n° 0053/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre o redimensionamento da Caixa Econômica Federal; 8) n° 0054/95. Deputado 
Socorro Gomes. Solicita informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República sobre o processo de licitação na aquisição de equipamentos destinados a instalação 
do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM; 9) n° 0055/95. Deputado José Augusto. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a implantação de Posto de 
Atendimento Padrão no Município de Diadema, Estado de São Paulo; 10) n° 0056/95. 
Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio da 
Secretaria da Receita Federal, sobre o descredenciamento da BASA da rede arrecadadora de 
impostos; 11) n° 0057/95. Deputado José Pimentel. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre beneficiários de aposentadoria e pensões; 12) n° 
0058/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
atuação da SASSE; 13) n° 0059/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério 
das Relações Exteriores sobre operações irregulares de câmbio por funcionários de 
embaixadas e consulados brasileiros; 14) n° 0060/95. Deputado José Maurício. Solicita 
informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre remuneração 
dos Superintendentes e Delegados da Polícia Federal e Procuradores da República; 15) 
n°0062/95. Deputado Carlos Airton. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre 
os motivos que levaram a INFRAERO a conceder a Locadora de Automóveis HERTZ, de origem 
norte-americana, sem licitação, o uso de doze boxes em aeroportos do país; 16) n° 0063/95. 
Deputado Carlos Airton. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre as 
razões que levaram a União Europeia a restringir o acesso de produtos brasileiros aos 
mercados da Áustria, Suécia e Finlândia; 17) n° 0064/95. Deputado Sérgio Carneiro. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre a situação das rodovias federais que cortam 
o Estado da Bahia; 18) n° 0065/95. Deputado Sérgio Carneiro. Solicita informações ao 



Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a política 
nacional de extração e exportação de madeiras tropicais brasileiras, bem como a respeito da 
regularidade de exportação do Ipê brasileiro, utilizado pela Prefeitura de Paris na confecção de 
bancos de praça; 19) n° 0092/95. Deputado Newton Cardoso. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre empresa das quais a Companhia Vale do Rio Doce é 
acionária, seja, majoritária, seja minoritariamente; 20) n° 0093/95. Deputado José Pinotti. 
Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o processo licitatório realizado, na 
íntegra, referente ao Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM; 21) n° 0094/95. Deputada 
Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
os contratos – padrão formados pelo INSS com os bancos componentes da Rede Arrecadadora 
de Contribuições Previdenciárias; 22) n° 0095/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem principais 
devedores da Previdência Social, por unidade da Federação; 23) n° 0096/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre as 
providências adotadas pelo Ministério em razão do que consta do Relatório Final da CPI, criada 
pela Resolução n° 46, de 1993, da Câmara dos Deputados; 24) n° 0097/95. Deputado Cunha 
Bueno. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre pronunciamento do Diretor-Geral 
do Departamento de Polícia Federal; 25) n° 0098/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre atividades do extinto Conselho 
Federal de Educação e da Comissão provisória que o substituiu; 26) n° 0099/95. Deputado 
Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre impostos pagos pela 
indústria de derivados de tabaco; 27) n° 100/95. Deputado Giovanni Queiroz. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução orçamentária e financeira de 1993 e 
1994; 28) n° 101/95. Deputado Milton Temer. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre financiamento concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES – a empresas estatais privatizadas, a partir da edição da Lei 8.031, de 12 de abril de 
1990, até a presente data; 29) n° 102/95. Deputado Milton Temer. Solicita informações à Casa 
Civil da Presidência da República sobre financiamento concedido aos adquirentes de empresas 
estatais incluídas no Programa de Desestatização; 30) n° 103/95. Deputado Tilden Santiago. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a Exposição de Motivos n° 38, que 
encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional destinada a alterar a 
redação do art. 21, inciso XI, da Constituição Federal; 31) n° 104/95. Deputado Tilden Santiago. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a Exposição de Motivos n° 38, que 
encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional destinada a alterar a 
redação do art. 21, inciso XI, da Constituição Federal; 32) n° 105/95. Deputado Tilden Santiago. 
Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre a 
Exposição de Motivos n° 38, que encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda 
constitucional destinada a alterar a redação do art. 21, inciso XI, da Constituição Federal; 33) 
n° 106/95. Deputado Tilden Santiago. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a 
Exposição de Motivos n° 38, que encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda 
constitucional destinada a alterar a redação do art. 21, inciso XI, da Constituição Federal; 34) 
n° 107/95. Deputado Tilden Santiago. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a Exposição de Motivos n° 38, que encaminha ao Congresso Nacional 
proposta de inciso XI, da Constituição Federal; 35) n° 108/95. Deputado Tilden Santiago. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a Exposição de 
Motivos n° 38, que encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional 
destinada a alterar a redação do art. 21, inciso XI, da Constitucional Federal; 36) n° 109/95. 
Deputada Maria Laura. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado sobre contratação do norte-americano David Osborne naquela pasta; 37) n° 110/95. 
Deputado Aldo Arantes. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o 
cumprimento da Lei n° 8.539, de 22 de dezembro de 1992, que autoriza o Poder Executivo a 
criar cursos noturnos em todas as instituições de ensino superior vinculadas a União; 38) n° 



111/95. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as justificativas jurídicas que 
permitiram ao Conselho Monetário Nacional contrariar dispositivo constante na Lei n° 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991 (Lei Agrícola), ao editar a Resolução n. 2.146; 39) n° 112/95. 
Deputado Ricardo Heráclio. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o pedido de 
autorização dirigido à Superintendência de Seguros Privativos – SUSEP – pela SASSE Seguros – 
a Seguradora da Caixa, para constituição de empresa de capitalização; 40) n° 113/95. 
Deputado Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco; 
41) n° 114/95. Deputado Cândido Mattos. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre instalação de estabelecimentos comerciais em áreas de propriedades da Rede 
Ferroviária Federal – RFFSA; 42) n° 115/95. Deputado Cândido Mattos. Solicita informações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre providências administrativas e judiciais adotadas contra a 
prática de fraudes na comercialização de combustíveis e a sonegação de ICMS; 43) n° 116/95. 
Deputado Carlos Santana. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre Relatório 
Reservado referente à privatização e liberação de recursos financeiros para pagamento das 
dívidas da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, elaborado juntamente com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social – BNDES; 44) N° 118/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre relatórios de diligências realizadas por grupos de 
trabalho da Função de Assistências ao Estudante – FAE – junto à Secretaria de Educação do 
Estado do Pará, no período de 1991 a 1994; 45) n° 119/95. Deputado Sarney Filho. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre em quais receitas e em percentuais foram feitas 
as distribuições das parcelas do Fundo de participação dos Estados e Municípios – FPE e FPM – 
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e a primeira dezena de março de 1995; 46) n° 
120/95. Deputado Marcone Perillo. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
redução de recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 47) n° 121/95. Deputado 
Ricardo Heráclio. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre contratos 
mantidos pela Empresa Brasileira e correios e Telegráficos – ECT – para venda dos títulos Pata-
Tudo; 48) n° 122/95. Deputado José Fritsch. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre os estoques de grãos do Governo; 49) n° 
123/95. Deputado Aldo Rebelo. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a compra das ações preferenciais da Petroquímica Bahia pela BBM 
Petroquímica; 50) n° 124/95. Deputado Aldo Rebelo. Solicita informações à Casa Civil da 
Presidência da República sobre o Programa Nacional de Desestatização, especificamente sobre 
a Petroquisa, a Petroplastic, a Poliolefinas e Politeno; 51) n° 125/95. Deputado Pedro Novais. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre a demarcação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e os procedimentos 
adotados para o aproveitamento turístico da área; 52) n° 126/95. Deputado Cunha Bueno. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre Construção de via pública em Nova Viçosa, Estado da Bahia, em desrespeito as 
normas de proteção ao meio ambiente; 53) n° 127/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre gastos com livros didáticos; 54) n° 
128/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
fechamento de agências do Banco do Brasil S.A. II – PAUTA DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE. 
A Mesa aprova o parecer de Sua Excelência pelo não encaminhamento do requerimento de 
informação n° 91, de 1995, de autoria dos Deputados Ivan Valente e Ana Júlia ao Senhor 
Ministro da Ciência e Tecnologia sobre a nomeação do Prof. Aziz Ab’Saber para a direção geral 
do Instituto de Pesquisa da Amazônia – INPS. O Senhor 1° Vice-Presidente consulta à Mesa 
sobre a devolução aos órgãos de origem dos servidores requisitados para prestarem serviços à 
Câmara dos Deputados, bem como, sugere iniciativa de proposição regulamentando viagem ao 
exterior. As matérias ficam para serem apreciadas nas próximas reuniões da Mesa. III – PAUTA 
DO SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE. A Mesa resolve, ao apreciar exposição de Sua Excelência, 
aprova a proposta da empresa AEG, responsável pela manutenção do atual sistema de votação 



eletrônica, no sentido de se alterar o funcionamento dos postos de votação de Plenário, no 
valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com a palavra, o Senhor Presidente dá 
conhecimento à Mesa do ofício n° 34/95, de 23 de março do corrente ano, do Senhor 
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no seguinte teor: 
“Senhor Presidente. Em reunião de audiência pública realizada nesta Comissão hoje, às 10 
horas, com a presença do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, Sr. Luís 
Carlos Bresser Pereira, ocorreu um incidente desagradável no decorrer dos debates, que a  
seguir passo a relatar. A iniciar a reunião comuniquei ao plenário que o Ministro era nosso 
convidado e, como tal, merecedor de nosso respeito e consideração. Tendo o Sr. Ministro 
terminado a sua explanação, dei início às interpelações e falaram como autores do 
requerimento de convocação os senhores deputados Chico Vigilante e Agnelo Queiroz. Depois, 
por ordem de inscrição e em bloco, para agilizar a reunião, fizeram uso da palavra os Senhores 
Deputados Maria Laura, Jair Bolsonaro e Sandro Mabel. Ao formular sua questão, o deputado 
Jair Bolsonaro já o fez de uma forma indelicada e desrespeitosa. O Ministro responder às 
questões da deputada Maria Laura e do deputado Sandro Mabel, deixando de responder às do 
deputado Jair Bolsonaro. Este reclamou que não fora agraciado com a resposta. O Ministro 
permaneceu em silêncio. Então o deputado Jair Bolsonaro disse que considerava aquilo um 
desacato a sua pessoa. Interferi dizendo que era direito do Ministro deixar de responder. 
Diante disto, o deputado perdeu completamente a compostura, desacatando o Ministro com 
insultos e palavras pejorativas. Levantei em defesa do convidado e pedi ao deputado que se 
retirasse do recinto. A seguir, tomou a palavra o deputado que se retirasse do recinto. A 
seguir, tomou a palavra o deputado Osvaldo Biolchi, que com o Regimento Interno em mãos, 
citou o artigo 240, II, conjuntamente com o artigo 244, § 1° e, baseado neles, pediu a cassação 
de mandato do deputado Jair Bolsonaro. Diante do exposto, submeto à V. Exa. A análise dos 
fatos em questão e que, baseado no apanhamento taquigráfico da reunião, delibere sobre a 
procedência do requerimento de cassação de autoria do deputado Osvaldo Biolchi. Este é o 
meu relatório. Atenciosamente. (As.) Deputado Wigberto Tartuce, Presidente”. Em 
continuação, o Senhor Presidente dá a palavra ao Senhor 2° Vice-presidente, Corregedor da 
Casa, que sobre o assunto faz a seguinte exposição: “Mesa. Pedido de Cassação do Sr. 
Deputado Jair Bolsonaro. Autor: Deputado Osvaldo Biolchi. Relatório. Em 27 do corrente mês 
submeteu o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (Of. 
34/95, de 23.03.95) dando notícia de requerimento verbal do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi 
pedindo a cassação do mandato do Sr. Deputado Jair Bolsonaro, com fundamento no art. 244, 
§ 1° do Regimento Interno. É mister registrar que esse expediente menciona que o Sr. Ministro 
Bresser Pereira, ao ensejo em que expunha na Comissão, respondeu às indagações feitas por 
diversos Srs. Deputados, deixando de atender às formuladas pelo Sr. Deputado Jair Bolsonaro. 
Assinala, ainda, o ofício do Sr. Presidente da referida Comissão, que “diante disso o deputado 
perdeu completamente a compostura, desacatando o Ministro com insultos e palavras 
pejorativas”, o que levou aquela presidência, como assim esclarece, a pedir ao Deputado que 
se retirasse do recinto. Vieram, com o ofício já referido, as notas taquigráficas da reunião em 
que ocorrido o fato ora sob análise. Segue-se, de acordo com as referidas notas taquigráficas, a 
adoção, pelo Presidente da Comissão, da seguinte medida, verbis: “Em conformidade com o 
art. 255 do Regimento Interno desta Casa, V. Exa. Está advertido verbalmente, por faltar com o 
decoro”. Registram, em sequência, as notas já mencionadas, o Requerimento verbal do Sr. 
Deputado Osvaldo Biolchi no sentido de que, por entender o requerente haver ocorrido 
comportamento “incompatível com o decoro parlamentar”, houvesse o encaminhamento de 
sua análise, inclusive para efeito da aplicação, ao considerado infrator, da “pena de perda do 
mandato”, embora o requerimento desse Deputado tenha tido por fundamento o disposto no 
art. 244, § 1° do Regimento Interno, que trata dos casos de comportamentos “atentatórios do 
decoro parlamentar” e, não dos que o Regimento Interno considera “incompatíveis com o 
decoro parlamentar” (art. 244, § 2°), estes, sim, justificadores da sanção, mais grave, da perda 
de mandato requerida. No prosseguimento dos trabalhos – registraram as notas – o Sr. 



Deputado Paulo Paim manifesta-se em tom conciliatório e, após aludir a conversa que 
manteve com o Sr. Deputado Jair Bolsonaro, requer sejam excluídas dos anais “as expressões 
consideradas ofensivas ao Sr. Ministro”. Verifica-se nas notas, a seguir, que o Sr. Presidente 
entendeu caber, preliminarmente, o Sr. Deputado Jair Bolsonaro, autor de tais manifestações, 
retirar a ofensa, desdizer-se, o que não ocorreu, mas isto não impediu o Presidente, após a fala 
do Sr. Deputado Paulo Paim, de deferir o pedido pelo mesmo feito. Uma apreciação preliminar 
dos fatos levou-nos, em princípio, a entender que a aceitação do requerimento de exclusão 
dos anais, das expressões ofensivas ao Sr. Ministro Bresser Pereira, trazia, como consectário, a 
anulação da pena imposta pelo Presidente da Comissão, porque passaria a inexistir o fato 
sobre que se se assentaria e justificaria a penalização aplicada. O exame por nos feito, 
posteriormente, de disposições regimentais que se inserem num conjunto de regras tendentes 
a resguardar a ordem, a disciplina e o comportamento ético dos Srs. Deputados, a par do 
questionamento que fizemos ao Presidente da Comissão, que afirmou haver retirado dos anais 
as expressões injuriosas ao Sr. Ministro, mas não a penalização imposta em razão delas, levou-
nos a considerar exata a colocação feita pela Presidência da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, de que a retirada das expressões anti-regimentais não 
importava em retirar o fundamento da aplicação da pena, isto é, o fato delituoso que 
continuou subsistindo. É importante considerar, para dar mais consistência a essa tese, o fato 
de que, embora a retirada as expressões regimentais, no caso, fosse uma decorrência de 
requerimento feito nesse sentido, tal medida haveria que ser, por imposição legal adotada 
pela Presidência da Comissão, como se pode extrair da interpretação teleológica das seguintes 
disposições regimentais verbis: “Art. 73...... XII – nenhum Deputado poderá referir-se de forma 
descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e 
dos demais Poderes da República, às instituições nacionais, ou a Chefe de Estado estrangeiro 
com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas.” “Art. 98.....§ 6°. Não será autorizada a 
publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro parlamentar, consoante 
o § 1° do art. 244, cabendo recurso do orador ao Plenário.” Ainda na linha do raciocínio que 
vimos desenvolvendo com objetivo de demonstrar a exatidão da tese de que a retirada das 
expressões anti-regimentais não importa em tornar inexistente o delito, coloquemos a 
seguinte situação. Imaginemos que o Presidente da Comissão, interpretando à exatidão o 
Regimento interno, e não em virtude de provocação, como ocorrido, viesse, por dever de 
ofício, a determinar a exclusão das expressões consideradas injuriosas ao Sr. Ministro Bresser 
Pereira. Adotada tal providência, como devido, por imposição regimental, como deflui das 
disposições acima transcritas, poderia isso implicar na inexistência do fato delituoso e da 
consequente sanção aplicada ao infrator? Obviamente que não pois a primeira providência – a 
pena aplicada – foi ato discricionário, que caberia ao Presidente praticá-lo, ou não, enquanto 
que, relativamente ao segundo, não teria o Presidente alternativa, escolha, porque por 
imposição da lei. Se assim é, a eliminação, no caso, dos anais, das expressões consideradas 
ofensivas ao Sr. Ministro Bresser Pereira, não tem como consequência, como a início 
imaginado, tornar nula a penalização pela inexistência do fato em que se assentaria, primeiro 
porque, como demonstrado, a atitude delituosa existiu e continua existindo, segundo, porque 
não há relação de consequência entre um ato cometido por imposição da lei e outro que 
depende da vontade do agente que tem competência para praticá-lo. Sobejam, pois razões a 
demonstrar a subsistência da atitude anti-regimental adotada pelo Sr. Deputado Jair Bolsonaro 
pelo que, e de consequência, é de considerar-se também subsistente, em razão do ato 
delituoso, a aplicação da pena que foi imposta a esse Deputado, pelo Presidente da Comissão, 
de “censura verbal”. Subsistindo, pois, a penalização, é importante considerar que da 
respectiva medida não se recorreu oportunidade, pelo que resta impossível venha a mesma a 
ser reformada. Assim – enfatize-se – como o Sr. Deputado Jair Bolsonaro já foi penalizado em 
razão da atitude anti-regimental que tomou de dirigir ofensas ao Sr. Ministro Bresser Pereira 
durante a reunião da Comissão, não há mais como falar-se na abertura de qualquer processo, 
com implicitamente requerido pelo Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, visando a uma nova 



penalização daquele deputado, pois é inadmissível que alguém venha ser punido mais uma 
vez, em razão de um mesmo delito. Registre-se ademais que em razão de tudo isso. Nem pode 
o Corregedor reformar a pena já dada ou aplicar qualquer outra em função do mesmo fato 
delituoso. Por fim, cabe evidenciar as razões pelas quais o Corregedor propõe o arquivamento 
do requerimento do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi de abertura de processo visando a cassação 
do Sr. Deputado Jair Bolsonaro, trazida ao conhecimento da Mesa no ofício, ao início referido, 
do Sr. Presidente da Comissão. Fundamenta o requerente o seu pedido no art. 244, § 1° do 
Regimento Interno, repetindo mesmo a letra desse dispositivo, em seu início: “Considera-se 
atentatório ao decoro parlamentar usar, em discurso, de expressões...”. Ora, a penalização 
contra quem comete esse tipo de atentado ao decoro parlamentar está explicitada no § 2° do 
mesmo art. 24 verbis: “§ 2°. A censura escrita será imposta pela Mesa se outra cominação mais 
grave não couber, ao Deputado que: I – usar, em discurso ou proposição, de expressões 
atentatórias ao decoro parlamentar. “Vê-se, pois, que a pena que o Regimento comina para 
que anti-regimentalmente usa de expressões atentatórias do decoro parlamentar é de censura 
escrita e não outra. Quanto à pena, mais grave, de cassação de mandato, reserva-a o 
Regimento para os comportamentos que nossa lei interna define como incompatíveis com o 
decoro parlamentar conforme se extrai do disposto no art. 240, e assim expresso está no 
Regimento Interno, “Art. 240. Perde o mandato o Deputado: I – que infringir qualquer das 
proibições constantes do art. 54 da Constituição Federal; II – cujo procedimento for declarado 
incompatível com o decoro parlamentar; III – que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa ordinária, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão 
autorizada; IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; V – quando o decretar a 
Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal; VI – que sofrer condenação 
criminal em sentença transitada em julgado.” Como se vê, a perda do mandato em 
decorrência de ato contrário ao decoro parlamentar só é possível quando este configure 
atitude de “incompatibilidade como o decoro parlamentar”. Voltando ao Regimento, vejamos 
o que a nossa lei interna considera como comportamentos, que define como incompatíveis 
com o decoro parlamentar, transcrevendo a respectiva norma: “Art 244....§ 2°. É incompatível 
com o decoro parlamentar: I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a 
membro do Congresso Nacional; II – a percepção de vantagens indevidas; III – a prática de 
irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes”. 
Verifica-se, pois, das disposições retro-transcritas que a atitude anti-regimental do Sr. 
Deputado Jair Bolsonaro não se enquadra em nenhuma das definições relativas a 
comportamento incompatível como decoro parlamentar, e por isso que impertinente é falar-
se, in casu, de cassação do mandato desse deputado porque não cometeu ele nenhum dos 
atos referidos no transcrito § 2° como incompatíveis com o decoro parlamentar. Em conclusão: 
Por todas as precedentes razões e considerando, ainda, - repise-se – a pena de censura verbal” 
já aplicada ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro pelo Presidente da Comissão de Trabalho, de 
Administração e serviço Público, da qual não se recorreu, e considerando ainda, que não se 
pode penalizar a mesma pessoa em razão de um mesmo fato, entendo poder concluir, 
submetendo ao juízo da Mesa, a proposta de adoção das seguintes medidas: I – o 
arquivamento do pedido do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, referido no ofício do Presidente da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de abertura de processo visando à 
cassação do mandato do Sr. Deputado Jair Bolsonaro, em razão de não cominar o Regimento 
Interno tal tipo de sanção para a atitude anti-regimental adotada por esse parlamentar: II – 
Oficiar-se ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro, a fim de que não reste dúvida sobre a existência da 
penalização que lhe foi imposta, em reunião de 23.03.95 da Comissão de Trabalho, pelo 
Presidente desse órgão, comunicando-lhe que a Mesa endossa a aplicação de pena de 
“censura verbal”, com fundamento no art. 245 do Regimento Interno, em razão do seu 
comportamento anti-regimental ao oferecer o Sr. Ministro Bresser Pereira com expressão de 
natureza pejorativa e, ainda, por fazer afirmações em tom que não se justificaria a não ser com 
o propósito de fazer insinuações contra a honra do Ministro, lembrando ainda a esse 



Parlamentar que a caracterizar nova conduta anti-regimental e atentatório do decoro 
parlamentar, por ele praticada será considerada reincidência, com gravame que de tanto 
regimentalmente decorre. III – com o objetivo da caracterização da reincidência em 
comportamentos anti-regimentais e para os efeitos da sanção cabível em tal caso, oficiar-se 
aos Senhores Presidentes das Comissões, solicitando-lhes que, no caso de aplicação, nos 
respectivos órgãos, da pena de “censura verbal”, fundando-a no preceito regimental 
adequado, seja de tal penalização dado conhecimento à Mesa, do registro das penalizações 
daquela natureza aplicadas; IV – seja solicitado igualmente aos Senhores Presidentes das 
Comissões que adotem uma inequívoca postura de repúdio a comportamentos da natureza do 
ora enfocado, inclusive em relação aos instigantes de sua adoção, como ocorreu no caso em 
tela, quando houve manifestações anti-regimentais de parte da assistência, sob pena de, nos 
omitindo quanto ao resguardo devido da disciplina e da ordem dos nossos trabalhos, estarmos 
somente contribuindo para o enxovalho desta Casa, que deve se fazer respeitar, como é firme 
intenção, aliás, desta Mesa isto conseguir, para alcançar o merecido respeito da Nação. Este, o 
nosso parecer”. Em discussão a matéria, a Mesa decide pelo envio ao Deputado Jair Bolsonaro 
de ofício no seguinte teor: “Brasília, 29 de março de 1995. GP-O/799/95. Senhor Deputado. 
Comunico a Vossa Excelência que a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em reunião 
realizada ontem, aprovou, por unanimidade, o parecer do Senhor 2° Vice-Presidente e 
Corregedor, Deputado Beto Mansur, a respeito do ofício n° 34, de 23.03.95, recebido do 
Senhor Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Deputado 
Wigberto Tartuce, através do qual este encaminhava requerimento verbal do Senhor 
Deputado Osvaldo Biolchi, no sentido da perda de mandato de Vossa Excelência, com 
fundamento no art. 244, § 1° do Regimento Interno. Referido requerimento propõe, com base 
no art. 244, § 1° do Regimento Interno, a aplicação a Vossa Excelência da pena de perda de 
mandato, por entender o requerente ter havido comportamento incompatível com o decoro 
parlamentar, quando da reunião de audiência pública realizada por aquela Comissão, no dia 23 
de março p.p., que contou com a presença do Senhor Ministro da Administração Federal e 
Reforma do Estado, Senhor Luiz Carlos Bresser Pereira. Dando cumprimento ao proposto no 
item II das Conclusões do Parecer, dou conhecimento a Vossa Excelência de que a Mesa 
decidiu registrar formalmente a aplicação a Vossa Excelência, na referida reunião, pelo Senhor 
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da pena de “censura 
verbal”, nos termos do que preceitua o art. 245 do Regimento Interno. Por último, notifico 
Vossa Excelência que, na eventualidade de novas atitudes que possam configurar atentado ao 
decoro parlamentar, ficará caracterizada a reincidência, com o gravame que de tanto 
regimentalmente resulta. Em anexo, cópia do inteiro teor do parecer do Senhor 2° Vice-
Presidente e Corregedor, Deputado Beto Mansur. Atenciosamente. As.) Deputado Luis 
Eduardo, Presidente”. IV – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres 
proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Fundo Rotativo. Processo n° 
106.227/95. Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. “Cuida-se de proposta de aplicação do 
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados para o exercício de 1995, demonstrada na 
informação do Departamento de Finanças de fls. 2 e 3. Em síntese, esclarece aquele órgão que 
o Fundo Rotativo para o alcance de suas metas institucionais (art. 1° da Resolução n° 18/71), 
tem, para o presente exercício, a receita prevista de R$ 3.902.010,00, para uma despesa de 
igual montante, distribuída nas rubricas Administração e Coordenação dos Serviços 
Legislativos (R$ 1.174.182.00) e Assistência Médica e Odontológica a Servidores (R$ 
2.727.828,00), compreendendo essa despesa a aquisição de equipamentos, de material de 
consumo e permanente; a manutenção e conservação de imóveis, equipamentos e 
instalações; o aluguel de salas e a contração de empresas ou pessoas qualificadas para a 
realização de concursos públicos; o atendimentos médico-hospitalar aos servidores da Câmara 
e seus dependentes através do Pró-Saúde, dentre outras despesas que se fizerem necessárias. 
Esclarece ainda o Departamento de Finanças que as despesas programadas somente poderão 
ser realizadas à medida em que forem sendo arrecadadas as receitas previstas. A Diretoria-



Geral não se opõe à resposta em apreço. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, 
e considerando o disposto no inciso II do art. 5° da Resolução n° 18/71, apresenta o assunto ao 
exame da douta Mesa, com vistas à aprovação da proposta”. b) Orçamento Analítico. Processo 
n° 103.992/95. Departamento de Finanças. Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados 
para 1995. “Cuida-se de proposta do Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados para 
1995. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, reportando-se ás 
informações dos órgãos técnicos da Casa, esclarece: “Cumpre-me esclarecer que, devido ás 
limitações impostas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a programação elaborada neste 
Departamento, que apontava para uma estimativa de gastos da ordem de R$ 583 milhões, a 
preços de 1995, ficou reduzida a R$ 503 milhões, representando, em termos globais, uma 
diminuição 13,65% em relação às nossas necessidades. O corte foi distribuído, conforme 
demonstram os Quadros de fls. 37, 38, 39 e 40, priorizando os programas considerados 
indispensáveis ao andamento dos trabalhos da Casa. Assim mesmo foi impossível viabilizar 
recursos para gastos inadiáveis em todo o exercício, como por exemplo os relacionados com 
pessoal, encargos sociais, fornecimento do vale-transporte e do vale refeição-alimentação aos 
servidores, os serviços de vigilância, reforma, manutenção dos elevadores, caldeiras e 
equipamentos em geral e o pagamento das contas de água, luz e telefone das residências 
funcionais. Não obstante o esforço que venha a Administração empreender no sentido de 
poupar a verba alocada, para remanejamento futuro, é importante seja a Mesa alertada para o 
fato de que dificilmente chegaremos ao final do exercício sem o aporte suplementar de 
recursos. Ante o exposto, esta Secretaria, considerando caber á Mesa “aprovar o orçamento 
analítico da Câmara”, (art. 15, XXIV, do RI), submete o processo ao exame do douto colegiado, 
com vistas à aprovação da proposta em apreço”. c) Tomada de Contas. Processo n° 29.988/94 
e anexos. “Versam os autos sobre os trabalhos da Comissão de Tomadas de Contas Especial, 
constituída para apurar a regularização do adiantamento concedido à servidora Márcia Maria 
Bianchi Prates, ponto n° 5.078, no valor de Cr$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil 
cruzeiros reais), para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte terrestre 
dos membros da Comissão Externa para acompanhar as investigações relacionadas ao 
escândalo do jogo do bicho, em viagem à cidade do Rio de janeiro – RJ, nos dias 14 a 15 de 
abril de 1994. O encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa (fls. 
153), em síntese, que a constituição da Comissão decorreu do atraso na prestação de contas 
do suprimento, e que, tendo sido sanadas as regularidades apontadas (fls. 150/1), o assunto 
deverá ser encaminho à aprovação da Mesa, para o pronunciamento previsto no art. 82, do 
Decreto-Lei n° 200/67 e do art. 52, da lei n° 8.443/92 (cópias anexas). Ante o exposto, esta 
Secretaria submete o processo ao exame da douta Mesa, com vistas a que ateste haver 
tomado conhecimento das conclusões nele contidas (art. 52 da lei n° 8.443/92, in fine), 
restituindo-o, em seguida, à Diretoria-Geral, para as providências de baixa na responsabilidade 
e conhecimento da suprida, conforme recomendação da Secretaria de Controle Interno, as fls. 
151”. d) Concurso Publico. Processo n° 33.646/93 e anexos. Adilson Tocachelo e outros. 
“Adilson Tocachelo e outros, inconformados com á decisão da douta Mesa (fls. 65) que 
indeferiu pedido seu de reexame dos critérios adotados pela banca examinadora do concurso 
público de Assistente Administrativo (Edital n° 1/92), em que figuraram com candidatos, 
reiterem pedido de reconsideração daquela decisão, pelos motivos invocados nas peças de fls. 
74-76 e 95. Ao analisar as razões do pedido em tela, a Diretoria-Geral, que já havia se 
manifestado favoravelmente ao pleito dos interessados (fls. 53-57), expende as considerações 
de fls. 86-88, cabendo destacar: “(...) A análise da aplicação das disposições do edital, 
colocadas em foco pelos recorrentes, leva á conclusão de que suscitam, na prática, dúvidas de 
interpretação que, rigorosamente, não deveriam ocorrer. Cumpre reconhecer que a cláusula 
do edital que evidencia a nota mínima para habilitação como correspondente a 200 toques 
líquidos por minuto (2.2.1) encontra-se espantosamente restringida nos seus efeitos por 
critérios estabelecidos no Programa de Prova, que é um anexo; vale dizer, o acessório quer ter 
mais valor que principal. É forçoso reconhecer que a alteração provocada pela disposição 



acessória não se mostra suficiente para atenuar a força normativa do preceito contido no item 
2.2.1 do edital. Outro aspecto a considerar refere-se a haver sido homologado o concurso e já 
nomeado um efetivo que corresponde a mais de 2/3 dos candidatos aprovados. Nesse casos, a 
jurisprudência dos tribunais tem aconselhado a imutabilidade da situação dos concursados 
nomeados, em que pese o direito de classificação, nos moldes previstos no edital, dos que 
lograrem sucesso em recursos administrativos e judiciais. De todo o exposto ressai, a nosso 
ver, que: a) é possível à douta Mesa dar provimento ao pedido de reconsideração, dentro do 
princípio de que à administração pode rever seus próprios atos, tendo em vista os aspectos 
relevantes trazidos ao processo pelos recorrentes, e considerar aprovados na prova de 
Datilografia todos os candidatos que houverem logrado os 200 toques líquidos por minuto; b) 
nesse caso, convém também determinar a reavaliação da lista final de aprovados e as 
providências para nomeação daqueles que tiverem sido prejudicados, em razão da ordem de 
classificação no concurso. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, 
reportando-se a informações dos órgãos técnicos da Casa sobre a matéria em exame, aduz as 
considerações seguintes, e opina: “(...). Tais esclarecimentos dão conta de que foram sustadas 
as providências para a incineração do material relativo ao concurso, em razão da Decisão da 
Douta Mesa de 19.10.94, às fls. 100, bem como lembram que, ao encaminhar o processo a 
Vossa Excelência, em 20.06.94, entendi ser possível à Douta Mesa dar provimento ao pedido 
de reconsideração, dentro do princípio de que a Administração pode rever seus próprios atos, 
tendo em vista os aspectos relevantes trazidos ao processo pelos recorrentes, e considerar 
aprovados na prova de Datilografia todos os candidatos que houvessem logrado 200 toques 
por minuto (fls. 87/88). Outrossim, a Diretoria Administrativa, ao registrar que, da lista de 
aprovados no concurso, restam apenas 05 (cinco) para serem nomeados e que o prazo de 
validade do certame foi prorrogado até janeiro de 1997, releva que o atendimento da 
pretensão atenderia aos interesses da Administração, razão por que opino pelo acolhimento 
do pleito. “Esta Secretaria. Considero tratar-se de matéria em que a administração revelou 
particular interesse, haja vista as informações processadas, traz o assunto ao exame da douta 
Mesa. A Mesa resolve deferir o pleito, dando provimento ao pedido de reconsideração, 
considerando aprovados na prova de datilografia todos os candidatos a lista final dos 
aprovados, bem como, nomeando os 5 (cinco) próximos candidatos aprovados no concurso 
público de Assistente Administrativo. Às vinte e uma horas, o Senhor Presidente suspende a 
presente reunião, convocando os seus pares para a continuação da mesma manhã, dia 
29.03.95, às 19:00 horas. O Senhor Presidente dá reinício á reunião e concede a palavra ao 
Senhor 1° Secretário a fim de que o mesmo relate os seguintes expedientes, cujos pareceres 
são aprovados pela Mesa: a) Concurso Público. Processo n° 33.996/94. Renan Monteiro 
Soares. “Renan Monteiro Soares recorre da decisão do Diretor-Geral que indeferiu pedido seu 
de revisão do resultado a ele atribuído na prova específica discursiva do concurso público para 
Assessor Legislativo e Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira, realizado pela Câmara 
dos Deputados no correr de 1990. Registre-se, preliminarmente, que o pedido inicial de 
revisão do resultado de prova é de 23.8.94 (fls. 1-4). Estabelece o Edital do Concurso (Edital n° 
11, de 1.8.90, letra f, às fls. Dos autos) que o candidato poderá interpor recurso, através de 
requerimento, em formulário fornecido pela Coordenação de Seleção e Treinamento, a ser 
protocolizado no Protocolo-Geral da Câmara dos Deputados, nos dias 20 e 21 de agosto, das 
9hs ás 12h e das 14h às 17h30min. O prazo para apresentação de recurso estará encerrado às 
17h30min do dia 21/8/90. No contexto do dispositivo supra, é oportuno ressaltar que a 
identificação da prova discursiva ocorreu no dia 19.8.90 (letra a do Edital referido), e que a 
homologação do concurso desse em 17.12.90, publicada no D.O.U de 19.12.90 (fls. 69). Com 
base nessas informações, os órgãos da administração da Casa manifestam-se contrariamente 
ao pleito, ante o fato de encontrar-se encerrado, de há muito, o prazo de interposição de 
recurso, bem como o de validade do concurso, sendo interposição de recurso, bem como o de 
validade do concurso, sendo intempestivos portanto o requerimento e por extensão o recurso 
em exame. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando o 



entendimento dos órgãos da administração da Casa, submete o assunto à deliberação da 
douta Mesa”. A Mesa resolve contrariamente ao pleito. b) Requisição. 1) Processo n° 
50.162/94. José Raymundo Lima Martins. “Cuida-se de solicitação do Senhor Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, Ministro William Patterson, no sentido de que seja prorrogado o 
prazo de permanência do servidor desta Casa, José Raymundo Lima Martins, naquela Corte, a 
fim de ali continuar exercendo o cargo em comissão de Assessor Judiciário. Revela a instrução 
do processo que o referido servidor foi cedido aquele Tribunal, sem ônus para a Câmara dos 
Deputados, de 01.06.89 a 31.12.94. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-
se favoravelmente á solicitação, nas mesmas condições das cessões anteriores, a saber, sem 
ônus para a Câmara dos Deputados, até 31.12.95. Ante o exposto, esta Secretaria, inexistindo 
óbice legal ao atendimento do pedido, opina pelo deferimento do mesmo, nos termos das 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 2) Processo n° 103.287/95. Venâncio Gomes de 
Sousa. “Cuida-se de solicitação da Senhora Governadora do Estado do Maranhão, Roseana 
Sarney, no sentido de que o servidor desta Casa Venâncio Gomes de Sousa Neto, Adjunto 
Parlamentar, seja colocado à disposição do Governo daquele Estado, que ressarcirá esta Casa 
do ônus da cessão, para o exercício de cargo comissionado. O Departamento de Pessoal 
informa que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75, pela decisão da Mesa de 
26.4.89 e ainda pelo art. 93, I, § 1° da Lei n° 8.112/90, que estabelece que a requisição para o 
exercício de cargo ou função de confiança far-se-á com ônus para o órgão cessionário. A 
Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente à solicitação. Ante 
o exposto, esta Secretaria opina pelo acolhimento do pedido, sem qualquer ônus para a 
Câmara dos Deputados”. 3) Processo n° 551/92 e anexos. Maria de Fátima A. S. Santana. “O 
Secretário-Geral da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo consulta esta Casa sobre a 
possibilidade de ser autorizado o afastamento da servidora Maria de Fátima Andrade Sandoval 
Santana, ponto n° 4.662, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do 
cargo, continuar à disposição daquele Estado, de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 1995. 
Revela a instrução do processo que a referida servidora encontra-se à disposição daquele 
Governo desde 14.5.92. com ônus parcial para a Câmara dos Deputados. Chamada a 
manifestar-se, a Diretoria Administrativa informa que “A administração tem-se manifestado no 
sentido de que a cessão de seus funcionários se faça em nenhum ônus, excetuados os casos 
especiais previstos na legislação específica, quando o servidor é requisitado para o exercício de 
cargo em comissão, ou quando o órgão cessionário ressarce a esta Casa a remuneração do 
requisitado”. Com base nesse entendimento, aquela Diretoria, considerando que a requisição 
não atende a nenhum dos requisitos citados, e considerando mais a carência de servidores, 
não vê condições de ser deferida a solicitação. Entretanto, persistindo o interesse do Governo 
do Estado de São Paulo, sugere seja autorizado o afastamento, desde que sem qualquer ônus 
para esta Casa, o que foi aceito pelo Diretor-Geral (fls. 35). Esta Secretaria, à vista do exposto, 
submete o assunto á deliberação da douta Mesa. A Mesa resolve autorizar a prorrogação, sem 
ônus para a Câmara dos Deputados. 4) Processo n° 11.516/91. Luiz Antônio Martins 
Suertegaray. “Cuida-se de solicitação do Senhor Vice-Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul no sentido de que seja prorrogada a requisição do servidor desta Casa Luiz Antônio Martins 
Suertegaray, ponto n° 4.775, para, com ônus para a Câmara dos Deputados, continuar 
prestando serviços no gabinete daquela Vice-Governadoria. Informa o Departamento de 
Pessoal que o referido servidor está cedido àquele Governo, com ônus parcial para esta Casa, 
desde 8.4.91, e que, presentemente, encontram-se a serviço do Governo do Rio Grande do Sul 
2 (dois) servidores da Câmara. Chamada a manifestar-se, a Diretoria Administrativa informa 
que a “Administração tem-se manifestado no sentido de que a cessão de seus funcionários se 
faça sem nenhum ônus, excetuados os casos especiais previstos na legislação específica 
quando o servidor é requisitado para o exercício de cargo em comissão, ou quando o órgão 
cessionário ressarce a esta Casa a remuneração do requisitado” (fls. 9). Com base nesse 
entendimento, aquela Diretoria, considerando que a presente requisição não atende a 
nenhum dos requisitos citados, e considerando mais a carência de servidores, não vê 



condições de ser deferida a solicitação. Entretanto, persistindo o interesse do Governo 
daquele Estado, sugere seja autorizado o afastamento, até 31.12.95, desde que sem qualquer 
ônus para a Câmara dos Deputados, o que foi aceito pelo Diretor-Geral (fls. 9 e 10). Esta 
Secretaria, à vista do exposto, submete o assunto à deliberação da douta Mesa”. A Mesa 
resolve autorizar a prorrogação, até 31 de dezembro de 1995, sem ônus para a Câmara dos 
Deputados. 5) Processo n° 103.610/95. Stael Cavalcanti Alencar Dornelles. “Cuida-se de 
solicitação do Senhor Governador do Estado de Pernambuco no sentido de que a servidora 
desta Casa, Stael Cavalcanti Alencar Dornelles, ponto n° 2.817, seja colocada à disposição do 
Governo daquele Estado, esclarecendo que a mesma exercerá suas atividades no Escritório de 
Representação do Governo de Pernambuco em Brasília. Informa o Departamento de Pessoal 
que a matéria está disciplinada no Ato da Mesa n° 5/75 e na decisão da Mesa de 26.4.89, e que 
no momento não há servidor da Câmara dos Deputados à disposição do Estado de 
Pernambuco. Chamada a manifestar-se, a Diretoria Administrativa informa que a 
administração tem-se posicionado no sentido de que a cessão de seus funcionários se faça sem 
nenhum ônus, excetuados os casos especiais previstos na legislação específica, quando o 
servidor é requisitado para o exercício de cargo em comissão ou quando o órgão cessionário 
ressarce a Casa da remuneração do requisitado (fls. 3). Com base nesse entendimento, aquela 
Diretoria, considerando que a requisição em tela não atende a nenhum dos requisitos citados, 
e levando em conta a carência de servidores, não vê condições de deferimento do pedido. 
Entretanto, persistindo o interesse do Governo de Pernambuco quanto a presente requisição, 
sugere a Diretoria Administrativa seja deferido o pleito, desde que, sem quaisquer ônus para 
esta Casa, sugestão essa aceita pela Diretoria-Geral (fls. 3-4). Ante o exposto, esta Secretaria 
opina pelo deferimento da solicitação, até 31.12.95, nos termos do entendimento expresso 
pelos órgãos da administração da Casa. 6) Processo n° 100.192/95. Governador do Distrito 
Federal, “Cuida-se de solicitação do Senhor Governador do Distrito Federal, no sentido de que 
o servidor desta Casa James Lewis Gorman Júnior, ponto n° 3.893, seja colocado à disposição 
daquele Governo, para exercer o Cargo de Natureza Especial de Subsecretário de 
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, com ônus para esta Casa, que, porém, será 
ressarcida mensalmente da remuneração e encargos sociais do requisitado. Revela a instrução 
do processo que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75, pela decisão da Mesa de 
26.4.89 e pela Lei n° 8.112/90 (art. 93, I e § 1°), a qual estabelece que a requisição para o 
exercício de cargo ou função de confiança far-se-á com ônus para o órgão cessionário. Ainda 
registra o processo que presentemente não há servidor da Câmara dos Deputados à disposição 
do Governo do Distrito Federal. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se 
favoravelmente ao pedido. Ante o exposto, esta Secretaria opina pelo deferimento da 
solicitação, sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados, a teor das normas supra-
referidas”. 7) Processo n° 25.932/95. João Arnoldo Carvalho de Oliveira. “Cuida-se de 
solicitação do Senhor Secretário-Geral da Presidência da República, no sentido de que seja 
prorrogado, por 01 (um) ano, a partir de 1995, o prazo de cessão do servidor desta Casa João 
Arnolfo Carvalho de Oliveira, ponto n° 5.029, para continuar exercendo o cargo de Assessor 
Especial no gabinete do Ministro de Estado da Fazenda. O Departamento de pessoal esclarece 
que o servidor foi cedido à Presidência da República até 31.12.94, e que a requisição para o 
exercício de cargo ou função de comissão far-se-á com ônus para o órgão cessionário, nos 
termos do art. 93, I, § 1° da Lei n° 8.112/90. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral 
manifestam-se favoravelmente ao pedido, até 31.12.95. Esta Secretaria, ante o exposto, opina 
favoravelmente à solicitação, até 31.12.95, sem ônus para a Câmara dos Deputados”. 8) 
Processo n° 14.115/95. Presidência da República, da servidora desta Casa Sandra Graça 
Fonseca de Araújo Valle, Assessora Legislativa, para exercer no Ministério da Justiça o cargo 
em comissão de Secretária, DAS-101.6. Informa o Departamento de Pessoal que o assunto é 
disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75, pela decisão da Mesa de 26.4.89 e pela Lei n° 8.112/90, 
que estabelece, em seu art. 93, I, § 1°, que a requisição para o exercício de cargo ou função de 
confiança far-se-á com ônus para o órgão cessionário. A Diretoria Administrativa manifesta-se 



favoravelmente a liberação, devendo para tanto a servidora ser dispensada da função 
comissionada de Assessor Legislativo. A diretoria-Geral acompanha o entendimento da 
Diretoria Administrativa. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pela liberação da servidora, até 
31.12.95, nos termos expressos pelos órgãos técnicos da Casa. c) Participação em eventos 
externos. 1) Processo n° 3.639/95. Jorge Henrique P. Cartaxo de Arruda. Curso no exterior. 
“Cuida-se de requerimento do servidor Jorge Henrique Pereira Cartaxo de Arruda, ponto n° 
3.233, no sentido de que seja reiterado ao carto de Assessor Administrativo (CNE-7), do qual 
foi exonerado em 16 de fevereiro de 1993, e que lhe sejam pagas as vantagens inerentes ao 
exercício do cargo, pelas razões que apresenta na petição de fls. 1-9. A Diretoria Administrativa 
assim relata a matéria e opina: “O servidor Jorge Henrique P. Cartaxo de Arruda, ponto n° 
3.233, requer sua reiteração ao cargo de Assessor Administrativo DAS-3, atual CNE-3, do qual 
foi exonerado em 16 de janeiro de 1993, por decisão do Presidente da Câmara, bem como o 
pagamento das vantagens inerentes ao exercício do cargo, referentes ao período 
compreendido entre janeiro de 1993 a setembro de 1994. O autor fundamenta sua pretensão 
na nulidade do ato de exoneração, formulado com base no art. 35, II, da Lei n° 8.112, de 1990, 
ou seja, ‘a pedido’ do titular, condição que não se verificou. Argui, outrossim, que a percepção 
das vantagens correspondentes ao exercício do cargo, durante sua permanência no exterior, é 
direito adquirido, porquanto o seu afastamento do país foi autorizado pela Mesa Diretora da 
Câmara com as vantagens do cargo em Comissão, por dois anos, podendo ser renovada por 
mais dois anos. Efetivamente, a autorização foi concedida por dois anos, nos termos da 
proposta do Sr. Diretor-Geral, que menciona a faculdade de prorrogação por mais dois anos. A 
referência a possibilidade de renovação, entretanto, não gera direito adquirido. Trata-se 
simplesmente de referência à existência dessa possibilidade, cuja materialização faz-se-ia na 
ocasião oportuna e nos termos das normas pertinentes: Atos da Mesa n°s 16, de 1975 e 93 de 
1978. Assim, quando foi solicitada a prorrogação, a Mesa Diretora deferiu-a, desde que sem 
quaisquer ônus para a Câmara, de conformidade com disposto no art. 3° do Ato da Mesa n° 93, 
de 1978 (doc. fls. 35). Atendendo às manifestações favoráveis e todos os órgãos que opinaram 
sobre a questão, o Sr. Diretor-Geral submeteu ao Presidente proposta alternativa, formulada 
pela Diretoria Administrativa, autorizando a prorrogação com as vantagens do cargo efetivo 
exclusivamente. Esta a proposta acatada pelo Sr. Presidente, conforme despacho de fls. 44. 
Daí, o recurso à exoneração do servidor do cargo em comissão, possibilitando, dessa forma, a 
sua permanência no exterior. A alternativa seria o cumprimento puro e simples da decisão da 
Mesa, que determinava fosse o afastamento com perda total da remuneração. Nesse 
contexto, a remissão ao inciso II do art. 35 da Lei 8.112, de 1990, segundo a qual a exoneração 
se daria ‘a pedido’, não se traduz em motivação do ato, mas tão simplesmente em defeito 
material na forma, que não induz a nulidade do ato. Do exame dos autos, fica claramente 
expresso que, diante da impossibilidade de modificar a decisão da Mesa, foi adotada pelo 
Presidente da Câmara fórmula que preservasse o interesse da Administração no 
aprimoramento do servidor. (...)” (fls. 48-49). Com base nessas informações, a Diretoria 
Administrativa, ressaltando ainda que a faculdade de livre exoneração dos titulares de  cargo 
em comissão é reconhecida pelo próprio texto constitucional (art. 37, II), recomenda o 
indeferimento da pretensão. O Diretor-Geral, seguindo o parecer da Diretoria Administrativa, 
manifesta-se pelo indeferimento do pedido, por falta de amparo legal (fls. 30-31). Ante o 
exposto, esta Secretaria, acompanhando o entendimento dos órgãos da Administração da 
Casa, opina pelo não acolhimento do pedido”. 2) Processo n° 107.355/95. Centro de 
Informática, no sentido de que os servidores desta Casa Pedro Ivan Pellegrini, ponto n° 4.202, 
Miguel Gerônimo da Nóbrega, ponto n° 4.314 e Aécio Flávio machado, ponto n° 4.461, lotados 
naquele órgão, sejam autorizados a participar do Congresso de informática e 
Telecomunicações (CONDEX’95), a realizar-se no Rio de Janeiro, de 4 a 7.4.95. Revela a 
instrução do processo que a despesa com as taxas de inscrição, traslados, hospedagens e 
alimentação está estimada em R$ 4.419,48, havendo recursos disponíveis para atende-la. 
Quando à despesa específica com as inscrições (R$ 1.230,00), a mesma encontra-se amparada 



no art. 24 da Lei n° 8.666/93, por estar abaixo do limite de dispensa de licitação. O 
Departamento de Pessoal esclarece que a matéria está regulamentada nos atos da mesa n°s 
16/75 e 93/78, e que os servidores atendem a todas as condições exigidas para a concessão do 
pedido. O Diretor-Geral, considerando a permanente necessidade de reciclagem dos 
conhecimentos e treinamentos dos servidores, e tendo em vista que o conteúdo programático 
do evento está diretamente afeto às atividades desenvolvidas pelo setor de informática da 
Casa, manifesta-se no sentido de ser autorizada a participação de servidores, com a 
consequente dispensa de ponto e o pagamento, pela Câmara dos Deputados, da despesa 
referida. Por último, esclarece a Diretoria-Geral que, sendo deferido o pedido, os servidores 
deverão apresentar comprovante de frequência e relatório das atividades desenvolvidas (fls. 8 
e 9). Esta Secretaria, ante o exposto, opina favoravelmente a autorização, nos termos das 
informações dos órgãos técnicos.” d) Assessoria Legislativa. Processo n° 52.269/94. “O Diretor 
da Assessoria Legislativa, com base no art. 4°, X, da Resolução n° 48/93, indica o servidor Vital 
Didonet para a função de Consultor, em substituição à servidora Helena Heller Domingues, que 
por sua vez é indicada para o lugar do servidor Gustavo Volker Luedemann, o qual deverá 
retornar à função de Assessor Legislativo, nos termos do art. 7°, § 1° da respectiva Resolução. 
Chamado a manifestar-se sobre essas indicações, o Departamento de Pessoal, à vista da 
inexistência de vagas para permuta na área Três, a que pertence Gustavo Volker Luedemann, 
consulta sobre como proceder e como interpretar o art. 7°, § 1° da Resolução citada, 
considerando que Vital Didonet, cuja vaga será preenchida por Gustavo Volker, pertence à 
área XV. O dispositivo invocado estabelece, verbis; “Art. 7°. A designação para as funções 
comissionadas de Consultor Legislativo far-se-á, por proposta do Diretor, dentre os Assessores 
Legislativos com maior tempo de serviço e experiência profissional, melhor desempenho e 
qualificação, cabendo aos Núcleos Temáticos de Consultoria e Assessoramento listar os nomes 
de seus integrantes para análise e avaliação superior. § 1°. É assegurado ao Consultor 
Legislativo em caso de dispensas, a pedido ou de oficio,  o retorno à função comissionada de 
Assessor Legislativo decorrente da designação de seu sucessor”. Em resposta à consulta do 
órgão de Pessoal, e tendo por base o dispositivo supra, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral 
expende as considerações seguintes e opina: “(...) Notamos haver sido assegurado 
explicitamente o retorno do Consultor que deixa a função para a vaga anteriormente ocupada 
na área a que originariamente pertence, pena de se comprometer a estrutura funcional da 
Assessoria. Embora a redação transcrita não mencione a observância da área, tal 
procedimento exsurge da interpretação restritiva do texto legal, sob pena de 
comprometimento de toda a estrutura organizacional pela não observância da capacidade 
específica de cada Assessor, conforme a área de atuação exercida antes de seu investimento 
no encargo de Consultor. A inexistência de vagas nas áreas específicas dos Consultores que 
retornam á função comissionada de Assessor Legislativo poderá ser suprida mediante o 
respeito remanejamento de vaga por Ato do Presidente, ad referendum da Mesa, na ocasião 
em que prover o lugar de novos Consultores, toda vez que, afastado o Assessor do encargo de 
Consultor, inexistir vaga em sua área de origem. Assim haverá sempre possibilidade de se dar 
efetivo cumprimento ao comando inserto no § 1° do art. 7° da Resolução n° 48, de 1993. Com 
isto, estará observada a hierarquia de normas, porquanto o direito de retorno à função 
comissionada de Assessor está contido em Resolução, sendo que a vinculação dos Assessores 
Legislativos às suas respectivas áreas disciplina-se por Ato da Mesa que, portanto, por norma 
de mesma ou superior hierarquia, pode ser modificado. Dessa forma, estará garantido o 
direito de o Consultor dispensado poder reassumir a função comissionada de Assessor 
Legislativo, com a observância de sua vinculação à área de origem, circunstância que manterá 
os Assessores no exercício de suas funções específicas, como, aliás, é o propósito que se deseja 
alcançar, quando se estabeleceu que as funções comissionadas de Assessor Legislativo seriam 
providas com observância da respectiva área.” Para formalizar as providências sugeridas pela 
Assessoria Técnica, a Assessoria Legislativa propõe a minuta de Ato da Mesa anexa. A 
Diretoria-Geral não se opõe ao entendimento expresso por sua Assessoria. À vista do exposto, 



considerando ser atribuição do Diretor da Assessoria Legislativa indicar Assessor daquele 
órgão para a função de Consultor, considerando que as indicações em tela foram feitas 
observado o critério de “maior tempo de serviço de experiência profissional, melhor 
desempenho e qualificação”, tudo nos termos do disposto no art. 7° da resolução n° 48/93, e 
ainda considerando que a proposta da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, de 
remanejamento de vagas, viabiliza, legalmente, as indicações propostas, encaminha esta 
Secretaria o processo ao douto exame da Mesa, com vistas à assinatura da minuta de Ato em 
anexo”. A Mesa, em consequência, resolve baixar o Ato da Mesa n° 12, de 1995. e) Requisições 
para o Senado Federal. 1) Processo n° 26.693/94. Ovília D’Alencar Lino. “Cuida-se de 
solicitação do Senhor Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, no sentido de que a 
servidora desta Casa, Ovília D’Alencar Lino, ponto n° 4.764, continue à disposição daquela 
instituição prestando serviços no gabinete do Senador Flaviano Melo, com ônus para o órgão 
de origem. Revela a instrução do processo que a referida servidora foi cedida ao Senado 
Federal, com ônus para Câmara dos Deputados, até 31.12.94, e que, na forma de 
entendimentos havidos entre as duas Casas do Congresso Nacional, ficou acertada a cessão 
recíproca de servidores, até o limite de 30 (trinta), com ônus para o órgão cedente, 
encontrando-se cedidos àquela casa, no momento, 15 (quinze) servidores. Os órgãos da 
administração da Casa manifestam-se favoravelmente à solicitação, até 31.12.95, nas mesas 
condições das cessões anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do 
pedido, nos termos da manifestação dos órgãos técnicos da Casa”. 2) Processo n° 107.381/95. 
Abdenice Nice Lobão. “Cuida-se de solicitação do Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador José Sarney, no sentido de que a servidora desta Casa Abdenice Nice Lobão, ponto n° 
3.935, seja colocada à disposição daquela Casa do Congresso Nacional, para prestar serviços 
no gabinete do Senador Edison Lobão, com ônus para o órgão de origem. Informa o 
Departamento de Pessoal que, de acordo com entendimento havido entre as duas Casas do 
Legislativo, a cessão do servidor poderá ser atendida, com ônus para a origem, desde que não 
seja para ocupar cargo em comissão, até o limite de 30 (trinta) servidores, e que, 
presentemente, encontram-se à disposição do Senado Federal 15 (quinze) servidores da 
Câmara dos Deputados. A Diretoria Administrativa registra que a referida servidora esteve à 
disposição do Governo do estado do Maranhão até 31.12.94. Os órgãos da administração da 
Casa não se opõem ao deferimento da solicitação. Esta Secretaria, ante o exposto, opina 
favoravelmente ao acolhimento do pedido, até 31.12.95”. 3) Processo n° 44.733/95. Pedro 
Calza. “Cuida-se de solicitação do Senhor Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, 
no sentido de que o servidor desta Casa, Pedro Calza, ponto n° 4.731, continue á disposição 
daquela instituição, com ônus para o órgão de origem. Revela a instrução do processo que o 
referido servidor foi cedido ao Senado Federal, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 
31.12.94, e que, na forma de entendimentos havidos entre as duas Casas do Congresso 
Nacional, ficou acertada a cessão recíproca de servidores, até o limite de 30 (trinta), com ônus 
para o órgão cedente (fls. 31 e 32). Os órgãos da administração da casa manifestam-se 
favoravelmente à solicitação, nas mesmas condições anteriores. Esta Secretaria, à vista do 
exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos termos da manifestação dos órgãos da 
administração”. 4) Processo n° 2.685/94. Regina Coeli de Araújo. “Versam os autos sobre 
pedido de prorrogação do prazo de permanência da servidora Regina Coeli de Araújo, ponto n° 
3.226, no Senado Federal, para continuar prestando serviços no gabinete do Senador Joel de 
Holanda, com ônus para o órgão de origem. Informam os órgãos da administração que a 
servidora foi cedida àquela Casa até 31 de dezembro de 1994, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, e que, na forma de entendimentos havidos entre as duas Casas do Congresso, 
ficou acertada a cessão recíproca de servidores, até o limite de 30 (trinta), com ônus para a 
origem, encontrando-se cedidos ao Senado Federal, no momento, e nessa condição, 19 
(dezenove) servidores. O Diretor-Geral manifesta-se de acordo com o pedido, propondo, 
porém, a data limite de 31 de dezembro de 1995 como término da prorrogação solicitada. 
Ante o exposto, esta Secretaria opina pelo deferimento da solicitação, nos ternos propostos 



pela Diretoria-Geral”. 5) Processo n° 30.802/92 e anexos. “O Senhor Presidente do Senado 
Federal solicita seja prorrogado o prazo de requisição da servidora Márcia Melo Rosa Teixeira, 
ponto n° 4.642, para continuar prestando serviços àquela Casa do Legislativo, no gabinete do 
Senador Carlos Bezerra, com ônus para a origem. Revela a instrução do processo que a 
referida servidora foi cedida ao Senado Federal até 31.12.94, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, e que, na forma de entendimento havido entre as duas Casas do Congresso 
Nacional, ficou acertada, na atual legislatura, a cessão recíproca de servidores, até o limite de 
30 (trinta), com ônus para o órgão cedente. A Diretoria-Geral manifesta-se favoravelmente à 
prorrogação solicitada, até 31.12.95. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento 
do pedido, nos termos da manifestação da Diretoria-Geral”. 6) Processo  n° 109.780/95. Jair 
Vieira Tannus. “Cuida-se de solicitação do Senhor Presidente do Senado Federal, Senador José 
Sarney, no sentido de que o servidor desta Casa Jair Vieira Tannus Júnior, ponto n° 4.615, seja 
colocado à disposição daquela instituição, sem ônus para o órgão de origem, para o exercício 
do cargo em comissão de Assessor Técnico, com lotação no gabinete do Senador Jader 
Barbalho. Informa o Departamento de pessoal que, de acordo com entendimento havido entre 
as duas Casas do Legislativo, a cessão de servidor para ocupar cargo em comissão ocorrerá 
sem ônus para o órgão de origem, até o limite de 30 (trinta) servidores, e que presentemente 
encontram-se à disposição do Senado Federal 15 (quinze) servidores da Câmara dos 
Deputados. Á Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente ao 
pedido, até 31.12.95, sem ônus para esta Casa. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo 
acolhimento da solicitação, nos termos expressos pela administração da Casa”. 7) Processo n° 
12.774/92 e anexos. Lêda Beatriz de Souza Guedes. “Cuida-se de solicitação do Senhor 
Presidente do Senado Federal, Senador José Beatriz de Souza Guedes, ponto n° 3.183, 
continue à disposição daquela instituição, com ônus para o órgão de origem, para prestar 
serviços no gabinete do Senador Carlos Wilson. Revela a instrução do processo que a referida 
servidora foi cedida ao Senado Federal, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 31.12.94, 
e que, na forma de entendimentos havidos entre as duas Casas do Legislativo, ficou acertada a 
cessão recíproca de servidores, até o limite de 30, com ônus para o órgão de origem, 
encontrando-se atualmente à disposição do Senado 15 servidores. A Diretoria Administrativa e 
a Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente ao pedido de prorrogação, até 31.12.95, nas 
mesmas condições anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento da 
solicitação, nos termos expressos pelos órgãos da administração da Casa”. 8) Processo n° 
109.782/95. Marúcia Ferreira Lima. “Trata-se de solicitação do Senhor Presidente do Senado 
Federal no sentido de que a servidora desta Casa, Marúcia Ferreira Lima, ponto n° 4.416, seja 
colocada à disposição daquela instituição, sem ônus para a origem, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, com lotação no gabinete do Senador Renan Calheiros. O 
Departamento de Pessoal informa que, de acordo com entendimento havido entre as duas 
Casas do Congresso Nacional, a cessão de servidor para ocupar cargo em comissão ocorrerá 
sem ônus para o órgão de origem, até o limite de 30 (trinta), e que, presentemente, 
encontram-se à disposição do Senado Federal 15 (quinze) servidores da Câmara dos 
Deputados. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente ao 
pedido até 31.12.95, nos termos da informação do órgão de pessoal. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo acolhimento da solicitação, conforme parecer dos órgãos técnicos da 
Casa”. Prosseguindo, a Mesa resolve conceder vista ao Senhor 4° Secretário do Processo n° 
16.085/91, referente à prorrogação de requisição, pela Assembleia Legislativa do Piauí, da 
servidora Virgínia Maria Brandão. IV – PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO. O Senhor 4° 
Secretário, no exercício da 3ª. Secretaria, relata os seguintes expedientes: a) Justificativas de 
faltas. 1) Deputado Fernando Ferro. “O Senhor Deputado Nilmário Miranda, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, encaminha ofício indicando o Deputado Fernando Ferro para 
representar aquele órgão no Primeiro Encontro Nacional de Ouvidorias Públicas e Órgãos de 
Cidadania que realizou-se em João Pessoa, Paraíba, dos dias 15 a 17 de março do corrente ano. 
Solicita o Parlamentar que, para todos os efeitos, seja consignada a presença daquele 



representante, visto que estará em missão autorizada pelo plenário daquela Comissão. À 
consideração da douta Mesa”. A mesa resolve acolher a justificativa apenas e tão-somente pra 
os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 2) Deputado Fernando Ferro. 
“O Senhor Deputado Alcides Modesto, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, 
diante dos graves problemas sociais e econômicos que afligem a zona canavieira do Nordeste, 
encaminha ofício indicando o Deputado Fernando Ferro para visitar aquela região com a 
finalidade de colher informações e documentos, para que a Subcomissão Permanente que 
trata dos assuntos concernentes à política do Café, Leite e Cana-de-Açúcar, possa decidir a 
melhor forma de estudar e encaminhar sugestões para a resolução daqueles problemas. Desta 
forma e com base no art. 38, do Regimento Interno desta Casa, solicita que sejam justificadas 
as faltas do referido deputado nos dias 29 e 30 de março do corrente ano. À consideração da 
douta Mesa”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III da Constituição Federal. 3) Deputados Ezídio Pinheiro e Adão 
Pretto. “O Senhor Deputado Alcides modesto, Presidente da Comissão de Agricultura e Política 
Rural, comunica à Presidência desta Casa que a referida Comissão foi convidada, pela 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, para participar das 
mobilizações que serão desencadeadas naquele Estado, nos dias 21, 22 e 23 de março do 
corrente ano, em prol da viabilização dos pequenos produtores rurais. Na impossibilidade de 
representar a Comissão nesse evento e levando em consideração a sua importância, designa 
os Senhores Deputados Ezídio Pinheiro e Adão Pretto, membros titulares daquele órgão 
técnico. À consideração da douta Mesa para decisão de registro ou não, de ausências dos 
parlamentares”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 4) Deputado Anibal Gomes. “O Senhor 
Deputado Aníbal Gomes na oportunidade em que comunica que, atendendo a convite, nos 
dias 23 e 24 de março do corrente ano integrou a comitiva do Senhor Presidente da República, 
em visita oficial ao Ceará, conforme convite em anexo, solicita autorização do Presidente desta 
Casa para realizar a citada viagem. À consideração da douta Mesa”. A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 5) Deputado Zé Gerardo. “O Governo do Estado do Ceará convida o Senhor Deputado 
Zé Geraldo para nos dias 23 e 24 do corrente mês, recepcionar o Excelentíssimo Senhor 
presidente da República naquele estado, e participar da solenidade de lançamento do 
Programa Nacional da Reforma Agrária, conforme convite em anexo. O referido parlamentar 
solicita, através de ofício dirigido à Presidência desta Casa, que seja designado para 
representar a Câmara dos Deputados nos citados eventos. À consideração da douta mesa”. A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 6) Deputado Antonio Balhamann. “O Governo do Estado do 
Ceará convida o Senhor Deputado Antonio Balhamann para nos dias 23 e 24 do corrente mês, 
recepcionar o Excelentíssimo Senhor. Presidente da República naquele estado, e participar da 
solenidade de lançamento do Programa Nacional da Reforma Agrária, conforme convite em 
anexo. O referido parlamentar encaminha ofício à Presidência da Casa solicitando seja essa 
viagem considerada como missão oficial, para fins de justificativa de faltas. À consideração da 
douta Mesa”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 7) Deputado Jackson Pereira. “O Senhor 
Deputado Jackson Pereira comunica que esteve em Fortaleza, Ceará, no dia 23 de março 
quando recebeu o título de “Melhor Deputado Federal de 1994”, concedido pelo Comitê de 
Imprensa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e no dia 24 de março do corrente ano 
quando, na qualidade de Vice-Líder do Governo, acompanhou o Exmo. Sr. Presidente da 
republico, Fernando Henrique Cardoso em visita àquele Estado. Solicita o Parlamentar à 
Presidência desta Casa que autorize esse afastamento como sendo de caráter oficial, conforme 
comunicação de homenagem, pelo Chefe do Cerimonial daquela Assembleia, em anexo. À 
consideração da douta Mesa”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente 
para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 8) Deputado Expedito 



Júnior – 09 e 10.03.95 – “... tendo em vista que minha esposa esteve internada a partir do dia 
09/03, na Santa Casa de Misericórdia de Guararapes, onde foi realizado o parto de nossa filha 
Carol...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto 
no art. 55, inciso III da Constituição Federal. 9) Deputado Lima Netto. – 10.03.95 –“... Tendo o 
PFL marcado, com antecedência, Reunião da Executiva, vi-me impedido de comparecer à 
Sessão Plenária do dia 10/03/95...”. A Meda decide acolher à justificativa apenas e tão-
somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 10) Deputado 
Confúcio Moura – dia 10.03.95 – “... compromisso assumido com o Excelentíssimo Senhor 
Governador Valdir Raupp, do meu estado...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e 
tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 11) 
Deputado Nícias Ribeiro – 21 e 22/02, 10/03/95 – “... para administrar os assuntos pertinentes 
com a realização das Convenções Municipais do partido que ocorreram simultaneamente em 
todo o País...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 12) Deputado Rubem Medina – 10.03.95 
– “... pois estava participando de reunião da Executiva Regional do Partido da Frente Liberal – 
PFL no Rio de Janeiro/RJ...”.A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os 
fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 13) Deputado Paulo Ritzel – 
10.03.95 – “... em função da realização da 35ª. FENAC – Feira Nacional dos Calçados...”. A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 14) Deputado José Aristodemo Pinotti – 10.03.95 – “...para 
receber a visita do Sr. Vice-Presidente da República, Dr. Marco Maciel, ao hospital Pérola 
Byngton, que coordenei até minha posse nesta Casa...”. A mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 
15) Deputado Roberto Balestra – 21.03.95 – “... devido estar em audiência com o Presidente 
da CONAB, como também em audiência com o Diretor Financeiro daquela empresa...”. A Mesa 
decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso 
III, da Constituição Federal. 16) Deputado Jaime Martins Filho – dia 16.03.95 – “... por motivo 
de acompanhar o Ministro de Estado de Saúde – Dr. Adib Jatene – em visita a minha região...”. 
A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 17) Deputado Fernando Lopes – 10.03.95 – “... tendo em 
vista que já havia assumido anteriormente, compromissos no interior do Estado do Rio de 
Janeiro...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto 
no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 18) Deputado José Jorge – 21.03.95 – “... por 
estar na cidade de São Paulo, participando da telexpo 95, uma conferência sobre 
telecomunicações...”. A mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins 
do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 19) Deputada Telma se Souza – de 03 
a 12.03.95 – “... tendo em vista um acidente automobilístico ocorrido com meu marido...”. A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 20) Deputado Enio Bacci – 10.03.95 – “... Informo que no dia 
citado estava tomando providências para receber o Ministro dos Transportes – Dr. Odacir Klein 
– para a inauguração da ponte sobre o Rio Taquari, no município de Lajeado/RS...”. A mesa 
decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso 
III, da Constituição Federal. 21) Deputado Nelson Otoch – 10.03.95 – “... a referida ausência 
deve-se ao fato de ter sido designado pela Bancada do meu partido o PSDB para representa-
los na solenidade de posse do Dr. Byron Costa de Queiroz, Presidente do BNB, no Ceará...”. A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 22) Deputado Maurício Campos – dias 21 e 22.02.95 – “... se 
deu por motivo de alta relevância e com o conhecimento do líder de seu partido Deputado 
Valdemar Costa Neto...”. A mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os 
fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 23) Deputado João Mendes – 
10.03.95 – “... Em virtude de compromisso assumido com o Diretório Regional de meu Partido 
PTB/RJ...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto 



no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 24) Deputada Ana Júlia Carepa – dia 21.03.95 – 
“... No dia de ontem, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos estados 
do Pará e Amapá, a Associação dos Funcionários do BSA ... realizaram ato público em defesa 
do Banco para o qual solicitaram minha presença...”. A Mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do dispositivo no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 
25) Deputado José Aníbal – dias 16.02 e 09.03.95 – “... A primeira, em 16.02.95, encontrava-
me em Reunião de Líderes e também em meu gabinete para decidirmos sobre a composição 
das Comissões Permanentes”. “A segunda, em 09.03.95, também encontrava-me na Casa, 
como pode se observar pela votação da urgência ao PL n° 121/95, subscrito por mim...”. A 
Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 26) Deputado Valdenor Guedes – dia 22.02.95 – “... estive 
presente na Casa, conforme cópia da lista de presença anexa, contudo dirigi-me para audiência 
no Ministério da Saúde...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os 
fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 27) Deputado Sylvio Lopes – 
22.02.95 – “... tendo em vista minha presença na Casa neste dia conforme consta minha 
assinatura na lista de presença da Comissão de Minas e Energia em anexo”. “Outrossim, 
informo a V.Sª. que houve algum problema com meu código registrado no painel Eletrônico, 
visto que, estava presente na referida sessão...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e 
tão somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 28) 
Deputada Márcia Marinho – 14.03.95 – “...esteve no Plenário da Câmara às 14:00 horas, tendo 
assinado a lista de presença, inclusive, e necessitando ausentar-se para ir ao Ministério da 
Saúde, não percebeu que havia votação, deixando de fazê-lo no momento em que esta 
aconteceu...”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 29) Deputado Freire Júnior. “O Senhor 
Deputado Freire Júnior encaminha ofício solicitando o abono de sua falta à Sessão do último 
dia 10 de março do corrente ano, pelos motivos que expõe: esteve no período matutino 
despachado em seu gabinete e à tarde participou, juntamente com o Deputado Germano 
Rigotto, Líder do PMDB Deputado Michel Temer, Dr. Mozart, Secretário-Geral da Mesa, entre 
outros, no plenário das Comissões, na instalação das Comissões Especiais para análise das 
emendas constitucionais, onde inclusive assinou o livre de instalação da Comissão PEC – 04/95, 
na qualidade de Suplente. Talvez, esclarece o parlamentar, ...”pela força do habito das sextas-
feiras, não fui ao plenário marcar presença no painel”. Anexa, também, Certidão do Presidente 
da Câmara dos Deputados, Declaração do Líder do PMDB, Deputado Michel Temer e Cópia da 
Ata da 1ª. Reunião Ordinária da Comissão Especial para análise do PEC 04/95. À consideração  
da douta Mesa”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 30) Deputados Osmânio Pereira e Tilden 
Santiago. Dias 07.03 a 12.03.95. “Os Senhores Deputados Osmânio Pereira e Tilden Santiago 
encaminham pedido de reconsideração à decisão da Mesa do dia 10 de março do corrente 
ano, quando foram indeferidos sues afastamentos para acompanhar o Senhor Governador do 
Estado de Minas Gerais, em viagem a Cuba. Os argumentos, ora apresentados, enfatizam a 
relevância daquela viagem, dado o caráter oficial de que se revestiu, e a consequente 
importância pra esta casa. À consideração da douta mesa. A mesa decide pelo indeferimento. 
31) Deputado Roberto Pessoa – dias 10, 23 e 24.03.95. A Mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 
32) Deputados Domingos Leonelli e Laura Carneiro – de 29 a 31.03.95. A Mesa resolve 
considerar as ausências justificadas, exceto para os fins do disposto no art. 4°, § 4°, do Decreto 
Legislativo n° 7, de 1995, nos termos do parecer do Senhor Diretor-Geral. 33) Deputado Paulo 
Lima. Período de 10 a 14.04.95. A Mesa decide considerar as ausências justificadas, exceto 
para os fins do disposto no art. 4°, § 4°, do Decreto Legislativo n° 7, de 1995 nos termos do 
parecer do Senhor Diretor-Geral. b) Atestados Médicos. 1) Deputado Mário de Oliveira. 07 dias 
a partir do dia 16.02.95, conforme atestado do SUS Sistema Único de Saúde, Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG, em 16.02.95. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e 



tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 2) Deputado 
José Chaves. Um dia (16.03.95), conforme atestado médico firmado pelo Dr. Ednilson Carneiro 
Lima, exarado em Recife/PE, em 16.03.95. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-
somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. c)  Atestados 
Médicos (Firmados por três médicos). 1) Deputada Maria Bahia Peixoto Valadão – um dia 
(10.03.95), conforme atestado do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
firmado pelos Drs. Marcius de Santana Rios, Clodoval Azevedo e Lúcia E. Pitaluga de Abreu, 
exarado em Goiânia em 10.03.95. Pelo deferimento, em razão da apresentação de atestado 
firmado por Junta Médica. 2) Deputado Osvaldo Reis. Cinco dias (20 a 25.02.95), conforme 
atestado médico da Pequena obra da Divina Providência, firmado pelos Drs. Dorival Pelizelli, 
Walfredo Reis e Antonio Celso Ricardo, exarado em Araguaina, Tocantins, em 20.02.95. 
(Pedido de reconsideração de decisão da Mesa de 09.03.95, quando foi deferindo atestado 
médico firmado pelo Sr. Walfredo Reis). Pelo deferimento, em razão da apresentação de 
atestado firmado por Junta Médica. 3) Deputado João Ribeiro. Dois dias (23 e 24/03/95), 
conforme atestado médico do Hospital São José, firmado pelos Drs. José Arimatea F. Rocha, 
Roque Rui Cazarete e Antonio Celso Riciardi, exarado em Araguaina, Tocantins, em 25.03.95. 
Pelo deferimento, em razão da apresentação de atestado médico firmado por Junta Médica. 4) 
Deputado Raul Belém. Dois dias (21 a 22/02/95), conforme atestado médico firmado pelos Drs. 
Paulo A.O. Leite, Maria Cristina M. Passos e Zoroastro Moreira Júnior, exarado em Araguari, 
Minas Gerais, em 24.02.95. Pelo deferimento, em razão da apresentação de atestado firmado 
por Junta Médica. d) Presença no dia 21.03.95. Prosseguindo, a Mesa resolve: 1) Apreciando o 
pedido de reexame feito pela Deputada Dolores Nunes, referente a justificativa de falta no dia 
21.02.95, decide pelo deferimento, pelos motivos expostos no requerimento. 2) Apreciando o 
expediente do Deputado Humberto Souto, referente a justificativa de falta no dia 21.03.95, 
decide pelo deferimento, pelos motivos expostos no requerimento. 3) Apreciando expediente 
feito pelo Deputado Jerônimo Reis, referente à justificativa de falta no período de 15.02 a 
20.03.95, decide pelo deferimento, nos termos do parecer do relator. 4) Apreciando o pedido 
de reexame feito pelo Deputado Freire Júnior, referente a justificativa de falta no dia 21.02.95, 
decide pelo deferimento, pelos motivos expostos no requerimento. 5) Apreciando expedientes 
dos Deputados Eduardo Mascarenhas, Bosco França, Maria Laura, Aroldo Cedraz, José de 
Abreu e Freire Júnior, solicitando a justificação da falta dos mesmos no dia 21.03.95, decide 
pelo deferimento, pelos motivos expostos no parecer do Senhor 3° Secretário em exercício. 6) 
Apreciando expediente do Deputado Hélio Bicudo, referente a justificativa de falta nos dias 05, 
06 e 07.04.95, decide pelo deferimento do requerido. 7) Examinando pedido de 
reconsideração apresentado pelo Deputado Alexandre Ceranto referente a justificação de falta 
no dia 21.02.95, decide pelo deferimento, em razão de o parlamentar estar participando, na 
data referida, de audiência judiciária. 8) Examinando o pedido de reexame feito pelo Deputado 
Nelson Bornier, referente a justificativa de falta nos dias 16, 21 e 22 de fevereiro de 1995, 
decide pelo deferimento, em razão da apresentação de atestado firmado por Junta Médica. 9) 
Examinando o pedido de reexame feito pelo Deputado Ricardo Izar, referente a justificativa de 
falta no dia 16.02.95, decide pelo deferimento, em razão da apresentação de atestado firmado 
por Junta Médica. Ainda com a palavra, o Senhor 4° Secretário, ao comentar os critérios 
adotados para justificativa de faltas dos Senhores Deputados, sugere que o atestado médico 
apresentado com assinatura de 3 (três) médicos particulares seja considerado com junta 
médica, devendo ser aceito pela Mesa. A proposta é aprovada, por unanimidade. Ainda, com a 
palavra, o Senhor 4° Secretário consulta à Mesa se a designação de deputado para participar 
de vento, feita pelo Presidente da respectiva comissão, vale para justificar a ausência. A Mesa 
decide que não, definindo que somente o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados pode 
designar o parlamentar para participar de missão oficial, tendo sua ausência justificada. 
Pedindo a palavra, o Senhor 1° Secretário solicita que seja revisto o critério de desconto de 
faltas, sugerindo que sejam contadas todas as sessões deliberativas ou não. Com a palavra, o 
Senhor Presidente propõe que se estude fórmula para viabilizar a contagem, nos meses 



atípico, em termos do número de sessões, com base na média de sessões dos meses normais. 
Em continuação, a Mesa resolve: a) Baixar os seguintes Atos da Mesa: 1) n° 08, de 1995, que 
“altera o anexo I do Ato da Mesa n° 10, de 1987”, o qual vai publicado ao final da ata. 2) n° 09, 
de 1995, que “cria cargos na estrutura do Gabinete do Líder do Governo na Câmara dos 
Deputados e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata. 3) n° 10, de 1995, 
que “altera a tabela de cargos e funções dos Gabinetes de Membros da Mesa, e dá outras 
providências”, o qual vai publicado ao final da ata. 4) n° 11, de 1995, que “dispõe sobre a 
frequência de servidores e a autorização de serviço externo previsto no artigo 147, XXXIII, da 
Resolução n° 20/71, e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata. b) Após 
exposição do Senhor Diretor-Geral, deferir aos servidores da Câmara dos Deputados, o 
reajustae de vencimentos, proventos e gratificações no percentual de 25,94%, com efeitos 
financeiros a partir de 1° de janeiro de 1995. Em prosseguimento, o Senhor Diretor-Geral 
submete à Mesa solicitação do Senhor Deputado Rivaldo Macari relativa à concessão de 
passagens aéreas destinadas a um acompanhante, tendo em vista a sua condição de 
paraplégico. Discutido o assunto, a Mesa decide autorizar o fornecimento de 02 (duas) 
passagens aéreas, ida-e-vota, ao acompanhante do parlamentar. Nada mais havendo a tratar, 
às 21:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, pra contar, eu, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação.  



MESA  
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 7ª Reunião da Mesa, realizada em 18.04.95 
 
Aos dezoito dias do mês de março de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 19:30 horas, 
reúne-se, na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Wilson Campos, 1º 
Secretário, Leopoldo Bessone, 2º Secretário, Benedito Domingos, 3º Secretário, João Henrique, 
4º Secretário, Robson Tuma, 1º Suplente, Vanessa Felippe, 2º Suplente e Luiz Piauhylino, 3º 
Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA 
DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo 
Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa, nos seguintes requerimentos de informação: 1) 
n° 129/95. Deputado Humberto Costa. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre estudos técnicos realizados pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS – para 
instalação de ume refinada na região norte/nordeste do país; 2) n° 130/95. Deputada Telma de 
Souza. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre medidas adotadas para investigação 
de atentados a bomba ocorridos em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; 3) n° 131/95. 
Deputado Coriolano Sales. Solicita informações ao Ministério da Fazenda a respeito de 
agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil que 
deverão ser fechadas nos próximos doze meses; 4) n° 132/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre quais instituições receberam recursos dessa Pasta para realização de trabalho 
relacionado a Vera Cruz Florestal – empresa de papel e celulose pertencente ao grupo 
Odebrecht, e sobre o valor dos recursos destinados a cada instituição; 5) n° 133/95. Deputado 
Atila Lins. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre as causas da 
queda dos valores do Fundo de Participação dos Municípios; 6) n° 134/95. Deputado Fernando 
Ferro. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, sobre o Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco; 7) n° 135/95. 
Deputado José Priante. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre redução do 
volume de repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 8) n° 136/95. 
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre o montante dos recursos emprestados pelo Ministério para construção da cidade 
de emprestados pelo Ministério para construção da cidade de Brasília, da ´ponte Rio-Niterói, 
das Rodovias Belém-Brasília e Transamazônica, e outras obras; 9) n° 137/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a 
inspetoria Feral do INSS, no Rio de Janeiro; 10) n° 138/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a informatização dos serviços de loteria da Caixa 
Econômica Federal; 11) n° 139/95. Deputado Silvio Abreu. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre montante da dívida da União para com a Previdência Social, desde sua 
instituição, discriminando-a por um ano; 12) n° 140/95. Deputado Jofran Frejat. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o montante da renúncia fiscal estimada para 
exercício de 1995, bem como os montantes, mês a mês, da renúncia fiscal avaliados desde a 
edição da Medida Provisória 845 de 1995; 13) n° 141/95. Deputado Passarella. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre participação do Governo Federal no capital da 
Siderúrgica Mendes Júnior, bem como os débitos existentes entre a União e a Empresa; 14) n° 
143/95. Deputado Abelardo Lupion. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
reajustes de preços de fertilizantes praticados na vigência do Plano Real; 15) N° 144/95. 
Deputado Paulo Rocha. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a auditoria 
promovida na Construção da Penitenciária de Segurança Máxima de Belém - PA; 16) n° 145/95. 
Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre acesso aos 
processos do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana instaurados durante o 



regime militar e tornados Pessoa Humana instaurados durante o regime militar e tornados 
secretos, principalmente sobre os processos que envolvem o falecido líder estudantil 
brasileiro, Honestino Guimarães, durante a primeira metade dos anos setenta; 17) n° 146/95. 
Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária sobre áreas de desapropriação para efeito de assentamentos rurais sobre 
áreas de desapropriação para efeito de assentamentos rurais em Goiás, principalmente nos 
Municípios de Bom Jardim, Goiás e Mara Rosa; 18) n° 147/95. Deputado Pedro Wilson. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre os Projetos de Preservação, Conservação e manejo desenvolvidos por esse Ministério e 
pelo IBAMA no Estado de Goiás, principalmente aqueles que se referem aos Parques Nacionais 
de Emas e da Chapada dos Veadeiros e a preservação do Bioma Cerrado. 19) n° 148/95. 
Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre a situação dos aposentados no Estado de Goiás; 20) n° 149/95. Deputado Pedro Wilson. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a real situação financeira do Banco do 
Estado de Goiás – BEG, frente ao Banco Central do Brasil; 21) n° 150/95. Deputado Pedro 
Wilson. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre fechamento da Radio 13 
de maio, localizada na cidade Goiás, Estado de Goiás, no início da década de 70 por motivos 
políticos; 22) n° 151/95. Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao Ministério das Minas 
e Energia sobre o Projeto de Construção do Oleoduto entre Paulinia, Estado de São Paulo, e 
Goiânia, Estado de Goiás; 23) n° 152/95. Deputado Fernando Zuppo. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre funcionamento ao Fundo de Pensão dos 
Servidores do Banco do Brasil – PREVI; 24) n° 153/95. Deputado Cândido Mattos. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre as obras de ampliação ao aeroporto 
Internacional de Brasília; 25) n° 154/95. Deputado Giovanni Queiroz. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a Tomada de Preços 7/95, do Banco central do Brasil, para cessão 
de direito de uso de 3645 cópias do “software” Excel; 26) n° 155/95. Deputado Sérgio Arouca. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos destinados ao Fundo Social de 
Emergência; 27) n° 156/95. Deputado Wilson Braga. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre o relatório que foi elaborado a respeito de corrupção no Governo Federal, de 
responsabilidade do ex-Ministro Romildo Cahim, da extinta Secretaria de Administração 
Federal 28) n° 157/95. Deputado Júlio Cesar. Solicita informação ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre os projetos financeiros pelo Fundo de Investimentos do 
Nordeste – FINOR, por intermédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE; 29) n° 159/95. Deputado Marconi Perillo. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre as atribuições do Conselho Nacional de Saúde; 30) n° 160/95. Deputado Marconi Perillo. 
Solicita informações ao Presidente da Caixa Econômica Federal sobre fechamento de agências 
dessa instituição; 31) n° 161/95. Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre dívidas da VARIG, TRANSBRASIL E VASP; 
32) n° 162/95. Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre débitos fiscais da VARIG, VASP E TRANSBRASIL; 33) n° 163/95. Deputado Roberto Araújo. 
Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre reajustes de preços de 
fertilizantes nitrogenados praticados na vigência do Plano Real; 34) n° 164/95. Deputado 
Fernando Zuppo. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
construção do CAIC de Osasco, Estado do São Paulo; 35) N° 165/95. Deputado Airton Dipp. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o montante da 
arrecadação previdenciária referente aos períodos de 1993 e 1994, assim como o índice de 
participação da área rural no conjunto de arrecadação previdenciária, e o índice referenciado 
discriminado por produto que compõe a safra agrícola, incluindo ainda os elementos: leite, 
ovos; 36) n° 166/95. Deputado Hugo Lagranha. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre o valor total, por Estado da Federação, dos 
inadimplentes até 31 de dezembro de 1994, dívidas levantadas e registradas pelo INSS, 
inclusive as já ajuizadas; 37) n° 167/95. Deputado Hugo Lagranha. Solicita informações ao 



Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis recebidos em doação; 38) n° 
169/95. Deputado Aldo Rabelo. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as taxas 
de risco pagas aos bancos onde rola dívida do Banco do Estado de São Paulo – BANESPA; 39) n° 
170/95. Deputado Gilney Viana. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores 
sobre as relações comerciais e creditícias entre o Brasil e a República Popular de Angola; 40) n° 
171/95. Deputado Adelson Salvador. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
política de fechamento de agências do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal no 
Espirito Santo; 41) n° 172/95. Deputado Adhemar de Barros Filho. Solicita informações aos 
Ministérios da Previdência e Assistência Social e da Administração Federal e Reforma do 
Estado sobre benefícios devidos aos deficientes físicos e mentais; 42) n° 174/95. Deputado 
Sérgio Miranda. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre procedimentos de 
controle efetuados pelo BACEN; 43) n° 175/95. Deputado Júlio Cesar. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre as liberações de crédito para os Estrados da Região Nordeste do 
País efetuadas pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e pelo Banco do Brasil S.A.; 44) n° 176/95. 
Deputado Agnelo Queiroz. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado sobre o passivo trabalhista ocasionado pelo Plano Bresser; 45) n° 177/95. 
Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a situação de 
trafegabilidade e investimentos previstos para as rodovias federais no Estado do Pará; 46) n° 
178/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre convênios firmados entre a Ação Social do Estado do Pará e os diversos órgãos 
públicos federais entre março de 1991 e dezembro de 1994; 47) n° 180/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre contrato 
de prestação de serviços com a empresa Telemikro – Telecomunicações Informática e 
Microeletrônica Ltda.; 48) n° 181/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre quais os cargos exercidos, os períodos 
trabalhados e as formas de investidura das pessoas a que menciona; 49) n° 182/95. Deputada 
Cidinha Campos. Solicita informações à Secretaria da Comunicação Social da Presidência da 
República sobre servidores das emissoras de rádio e TV ligadas àquela Secretaria; 50) n° 
183/94. Deputado Aldo Rabelo. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre os cortes no Orçamento Geral da União; 51) n° 184/95. Deputado Ivan 
Valente. Solicita informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República sobre o convênio assinado entre a SAE e as INGs, FBDS e FUNCATE, em 1994, para 
reordenamento do Programa de Zoneamento Ecológico – Econômico da Amazônia Legal; 52) 
n° 185/95. Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre a atuação da CONAB; 53) n° 186/95. Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre o destino que será dado às antigas instalações do Centro 
Nacional de Engenharia Agrícola – CENEA; 54) n° 187/95. Deputado Antonio Carlos Pannunzio. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
sobre o destino que será dado às antigas instalações do Centro Nacional de Engenharia 
Agrícola – CENEA; 55) n° 188/95. Deputado Silvernani Santos. Solicita informações à Secretaria 
de Assuntos Estratégicos sobre o programa de Zoneamento Ecológico Econômico; II – PAUTA 
DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Aprovar o parecer do senhor 1° Vice-
Presidente, pela rejeição do Projeto de Resolução n° 126, de 1992, que “manda erigir no Salão 
Verde do Edifício da Câmara dos Deputados um busto de bronze em homenagem ao ex-
Deputado Ulysses Guimarães e dá outras providências”. b) Aprovar o parecer do relator, pelo 
não encaminhamento do requerimento de informação n° 257/95, da Senhora Deputada Ana 
Júlia, ao Senhor Ministro Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região acerca do 
processo n° 1231/91; c) Aprovar o parecer do relator, pelo não encaminhamento do 
requerimento de informação n° 273/95, formulado pelo Senhor Deputado Nilson Gibson ao 
Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República; III – PAUTA DO SENHOR 2° 
VICE-PRESIDENTE. À Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes 



expedientes referentes e reembolso de despesa médico-hospitalares: 1) Processo n° 
37.155/94. Ex-Deputado Matheus Iensen. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 2) Processo n° 103.244/95. Deputado Evaldo Gonçalves de 
Queiroz. “A mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 3) Processo n° 7.499/95. Deputado Philemon Rodrigues. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da mesa n° 24/83. De acordo”. 4) Processo n° 11.500/95. 
Deputado Zuleiê Cobra. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 5) Processo n° 102.453/95. Deputado Aracely de Paula. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 6) Processo n° 
6.415/95. Deputado José Carlos Sabóia. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas das disposições do Ato 
da mesa n° 24/83. De acordo”. 7) Processo n° 40.937/95. Ex-Deputado Jones Santos Neves. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 8) 
Processo n° 3.995/95. Deputado Amaral Netto. “À mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 9) Processo n° 5.368/95. Deputado Amaral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 10) Processo n° 102.451/95. Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da mesa n° 24/83. De acordo”. 11) Processo n° 108.670/95. 
Deputado Jairo Azi. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 12) processo n° 13.374/95. Deputado Philemon Rodrigues. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 13) Processo n° 110. 
764/95. Deputado cunha Bueno. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 14) Processo n° 14.718/95. Deputado Pedro Irujo. “À Mesa Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 15) Processo n° 
110.774/95. Deputado João Ribeiro. À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 16) Processo n° 111.902/95. Deputado Antônio Geraldo (Tony 
Gel). “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão de despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 17) 
Processo n° 5.596/95. Deputada Maria Bahia Peixoto Valadão. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 18) Processo n° 46.315/95. Ex-Deputado 
Jones Santos Neves. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
15.715/95. Deputado Werner Wanderer. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 21) Processo n° 109.575/95. Deputado César Bandeira. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 
Prosseguindo, a Mesa resolve: a) Ao apreciar o Processo n° 245/95, aprova o reembolso de 



despesas médico-hospitalares formulado pelo Senhor Deputado Osvaldo Reis, no valor de R$ 
338,00 (trezentos e trinta e oito reais); c) Ao apreciar o Processo n° 100.166/95, aprovar o 
reembolso de despesas médico-hospitalares formulado pelo Senhor Deputado Elias Murad, no 
valor de R$ 53,50 (cinquenta e três reais e cinquenta centavos); d) Ao apreciar o Processo n° 
1.153/94, aprovar o reembolso de despesas médico-hospitalares formulado pelo Senhor 
Deputado João Natal, no valor de R$ 3.172,25 (três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e 
cinco centavos). III – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres 
proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Participação em eventos externos. 
Processo n° 109.145/95. Dentro de Informática. “Trata-se de solicitações para que os 
servidores Alexandre Lúcio Fonseca, ponto n° 4.230, Robson Luiz Fialho Coutinho, ponto n° 
4.340, Maria Erivalda Rodrigues Torres, ponto n° 4.557 e Ricardo de Moura Lopes, ponto n° 
4.457, lotados em órgãos diversos da Casa, participem do curso de treinamento especializado 
“ACESS 2.0 – PROGRAMAÇÃO”, promovido pela empresa INFOCOM DTECNOLOGIA LTDA., a 
realizar-se em Brasília, a partir de 24.04.95, com duração de 40 horas. (fls. 1, 7, 8, 9, 16 e 17). 
Informa o Departamento de Pessoal que a matéria está disciplinada nos Atos da Mesa n° 16/75 
e 93/78, e que os servidores atendem a todas as condições exigidas para o deferimento do 
pedido. A despesa com as taxas de inscrição é de 1.340,00 e, segundo informa o 
Departamento de Finanças, há recursos para atende-la, podendo a mesma ser contratada com 
dispensa de licitação nos termos do art. 24, II, da Lei n° 8.666/93. O Diretor-Geral, 
considerando que o evento guarda estreita correlação com as atividades desenvolvidas pelos 
servidores deverão apresentar comprovante de frequência e relatório circunstanciado das 
atividades a que estiverem obrigados, nos termos dos atos referidos. Esta Secretaria, à vista do 
exposto, opina pelo acolhimento das solicitações, nos termos expressos pelos órgãos técnicos 
da Casa”. b) Requisição. 1) Processo n° 112.437/95. Antônio Sabino de Vasconcelos Neto. 
“Cuida-se da solicitação do Senhor Governador do Distrito Federal, no sentido de que o 
servidor desta Casa, Antônio Sabino de Vasconcelos Neto, ponto n° 2.562, seja colocado à 
disposição daquele Governo, para exercer o cargo em comissão de Diretor da Divisão Regional 
de Serviços Públicos da Administração Regional de Taguatinga, mediante ressarcimento 
mensal, ao órgão de origem, da remuneração e encargos sociais do requisitado. Informa o 
Departamento de Pessoal que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75, pela decisão 
da Mesa de 26.4.89 e pelo art. 93, I, § 1° da Lei n° 8.112/90, que estabelece que a requisição 
para o exercício de cargo ou função de confiança far-se-á com ônus para o órgão cessionário. A 
diretoria ao pedido, na forma solicitada pelo Governador do Distrito Federal. Ante o exposto, 
esta Secretaria opina pelo deferimento da solicitação, sem qualquer ônus para a Câmara dos 
Deputados, a teor das normas supra-referidas”. 2) Processo n° 110.207/95. Lísia Freitas 
Carvalho. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja colocada à disposição daquela 
Casa, sem ônus para o órgão de origem, a servidora da Câmara dos Deputados Lísia Freitas 
Carvalho, ponto n° 5.373, para exercer o cargo em comissão de Secretário parlamentar, com 
lotação e exercício no gabinete do Senador Onofre Quinan. Informa o Departamento de 
Pessoal que, de acordo com entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão 
de servidor para ocupar cargo em comissão ocorrerá sem ônus cedente, até o limite de 30 
(trinta) servidores, e que presentemente encontram-se à disposição do Senado Federal 15 
(quinze) servidores da Câmara dos Deputados. A diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral 
manifestam-se favoravelmente à liberação da servidora, até 31.12.95. Ante o exposto, esta 
Secretaria opina favoravelmente à solicitação, nos termos da manifestação dos órgãos técnicos 
da Casa”. 3) Processo n° 8.206/91. Maria Cristina Cardoso de Melo. “O Senhor Presidente do 
Senado Federal solicita continue a disposição daquela Casa, com ônus para o órgão de origem, 
a servidora da Câmara dos Deputados Maria Cristina Cardoso de melo, ponto n° 4.809, para 
prestar serviços no gabinete da Líder do PDT, Senadora Júnia Marise. Revela a instrução do 
processo que a referida servidora foi cedida ao Senado Federal, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.94, e que, na forma de entendimentos havidos entre as duas Casas do 
Legislativo, ficou acertada a cessão recíproca de servidores, até o limite de 30 (trinta), com 



ônus para a origem, encontrando-se à disposição do Senado Federal, no momento, 15 
servidores. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente ao 
pedido de prorrogação de permanência da servidora, até 31.12.95, nas mesmas condições 
anteriores. Ante o exposto, esta Secretaria opina pelo acolhimento da solicitação, nos termos 
expressos pelos órgãos técnicos da Casa”. 4) Processo n° 111.281/95. Cybele Martins Soares 
Araújo. “O Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, objetivando solicitar ao 
Tribunal Superior Eleitoral autorização para requisitar a servidora desta Casa Cybele Martins 
Soares Araújo pede que esta Casa se manifeste previamente sobre a dita requisição. O 
Departamento de Pessoal informa que, no âmbito da Câmara dos Deputados, a matéria é 
regulamentada pelo Ato da Mesa n° 05/75 e pela decisão da Mesa de 26.4.89, e que 
relativamente à Justiça Eleitoral o assunto é disciplinado pela Lei n° 6.999/82, cujo art. 2° 
estabelece que “as requisições para os Cartórios Eleitorais deverão recair em servidor lotado 
na área de jurisdição do respectivo Juízo Eleitoral, salvo em casos especiais as critério do 
Tribunal Superior Eleitoral”. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se 
favoravelmente à requisição. Esta Secretaria, a vista das informações processadas, opina 
favoravelmente à liberação da servidora, condicionando essa liberação, todavia, a 
manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 2° da Lei n° 6.999/82, visto que 
a servidora não se encontra lotada na área de jurisdição do TER da Bahia. c) Aquisição de bens 
móveis. Processo n° 111.662/95. Departamento de Material e Patrimônio. “Cuida-se de 
proposta de aquisição de bens móveis, conforme discriminados no expediente de fls. 1-3, com 
o fim de atender às necessidades de funcionamento de setores da Casa. Informa o 
Departamento de Material e Patrimônio que alguns órgãos foram atendidos parcialmente 
dentro da disponibilidade existente, e que, esgotado todo o mobiliário disponível, faz-se 
necessária a abertura do competente processo licitatório para aquisição dos itens restantes. A 
despesa estimada é da ordem de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). O Departamento 
de Finanças informa haver disponibilidade de recursos para o atendimento de despesa. Ante o 
exposto, esta Secretaria, com parecer favorável á abertura do processo licitatório, e nos 
termos do art. 15, XXV, do Regimento Interno, submete o assunto ao exame da douta Mesa”. 
d) Retorno ao cargo em comissão. 1) Processo n° 12.445/95. Antônio Octávio Cintra. “O 
servidor Antônio Octavio Cintra, Analista Legislativo, ponto n° 5.048, cedido à Organização dos 
Estados Americanos, solicita sua reinvestidura na função comissionada de Assessor legislativo, 
Área XIX, a partir da segunda quinzena de julho do corrente, em razão de seu regresso ao 
Brasil. Chamada a manifestar-se, a Assessoria Legislativa, considerando a inexistência de vaga 
na área para a qual o servidor qualificou-se por concurso público (Área XIX), sugere o 
remanejamento de vaga disponível em outra área daquele órgão, para o que solicita a edição 
de Ato da Mesa ou do Presidente da Câmara dos Deputados “ad referendum” da Mesa, 
remanejando uma função vaga de Assessor Legislativo do 2° Núcleo Temático de Consultoria e 
Assessoramento, Área III, para o 9° Núcleo Temático da Consultoria e Assessoramento, Área 
XIX. A Diretoria Legislativa e a Secretaria-Geral da Mesa manifestam-se de acordo com a 
proposta da Assessoria Legislativa. O Departamento de pessoal, à vista da inexistência de vaga 
na área de atuação do requerente, opina pelo indeferimento do pedido, admitindo, contudo, 
caso haja interesse da administração, o acolhimento da proposta da Assessoria Legislativa. A 
Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral acatam a proposta referida, revelando interesse da 
administração. Ante o exposto, esta Secretaria opina favoravelmente ao pleito, nos termos das 
manifestações do órgãos técnicos da Casa e da minuta do Ato da Mesa em anexo”. A Mesa, em 
consequência, resolve baixar o Ato da Mesa n° 18, de 1995, o qual vai publicado a final da ata. 
2) Processo n° 12.446/95. Maria Diogenilda de Almeida Vilela. “A servidora Maria Diogenilda 
de Almeida Vilela, Analista Legislativo, ponto n° 5.689, à disposição do Superior Tribunal 
militar, solicita reinvestidura no cargo em comissão de Assessor Legislativo – Área I, a partir de 
15 de março do corrente, tendo em vista seu retorno a esta Casa. Chamada a manifestar-se, a 
Assessoria Legislativa, considerando a inexistência de vaga na Área para a qual a servidora 
qualificou-se por concurso público (Área I), sugere o remanejamento de vaga disponível em 



outra área daquele órgão, para o qual solicita a edição de Ato de Mesa ou do Presidente da 
Câmara dos Deputados “ad referendum” da Mesa, remanejando ou função vaga de Assessor 
Legislativo do 1° Núcleo Temático de Consultoria e Assessoramento, Área II, para o mesmo 
Núcleo Temático de Consultoria e Assessoramento, Área I, com efeito a partir de 15 de março 
de 1995. A Diretoria Legislativa e a Secretaria-Geral da Mesa manifestam-se de acordo com a 
proposta da Assessoria Legislativa. O Departamento de Pessoal, a vista da inexistência de vaga 
na área de atuação da requerente, opina pelo indeferimento do pedido, admitindo, contudo, 
caso haja interesse da administração, o acolhimento da proposta da Assessoria Legislativa. A 
Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral acatam a proposta referida, o que revela interesse 
da administração. Ante o exposto, esta Secretaria opina favoravelmente ao pleito, nos termos 
das manifestações dos órgãos técnicos da Casa e da minuta de Ato da Mesa n° 19, de 1995, o 
qual vai publicado ao final da ata. e) Contribuição ao IPC. Processo n° 109.117/95. Deputado 
Luciano Zica. “O Senhor Deputado Luciano Zica, em expediente dirigido ao Instituto de 
Previdência dos Congressistas IPC, diz não concordar com a sua condição de segurado 
obrigatório, prevista no art. 21 da Lei n° 7.087, razão por que solicita o seu desligamento do 
quadro de segurado bem como providências desta Casa no sentido de que deixe de repassar 
ao IPC qualquer valor inerente à sua participação. O Diretor-Geral, no encaminhamento do 
processo a esta Secretaria, e reportando-se a pareceres de órgãos técnicos desta Casa e do 
IPC, informa e opina: “A propósito de tal pedido, o Departamento de Finanças desta Casa e a 
Diretoria Executiva de Benefícios do IPC, por meio, respectivamente, dos pareceres da 
Coordenação de Pagamento do Pessoal e da Consultoria Jurídica daquele Instituto, não vêem 
condições para o atendimento ao requerido, face ao intransponível óbice legal, de que trata o 
art. 21, da Lei n° 7.087, de 29 de dezembro de 1982, nos seguintes termos: “Art. 21. São 
segurados obrigatórios do IPC, independentemente de idade e de exame de saúde, os 
Congressistas e, quando em exercício, os suplentes de Deputado e Senador”. Isto posto, 
submeto o assunto à superior deliberação de Vossa Excelência, entendendo não ser possível o 
atendimento à solicitação do Parlamentar, por ser carecedora de amparo legal. “Á vista do 
exposto, esta Secretaria, acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa e do 
IPC, submete o assunto à deliberação da Mesa”. f) Certidão do tempo de serviço. 1) Processo 
n° 26.509/92 e anexo. “O servidor Dércio Mendes Pereira, ponto n° 1.148, havendo ratificado 
junto ao Departamento de Pessoal, através de certidão regularmente expedida pelo INSS, o 
tempo de serviço prestado à empresa Auto Elétrica Bezerra Ltda., requer: a exclusão de seu 
nome do Processo n° 19.722/92; a sustação do desconto da indenização fazendária; a 
devolução dos valores descontados de seus vencimentos, a esse título; o cancelamento da 
pena disciplinar de suspensão; e a devolução da multa resultante da conversão de pena 
disciplinar. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa, em 
síntese, que: - o peticionário é um dos integrantes do Processo Administrativo Disciplinar, 
instaurado para apurar o uso de Certidões falsas de tempo de contribuição ao INSS, para fins 
de aposentadoria; - foi aplicada ao servidor a pena de suspensão de cinco dias, agravada com 
mais cinco dias, em virtude de não haver o requerente, até a data da conclusão do inquérito, 
comprovado a exatidão dos dados constantes da certidão irregular; - na certidão irregular (fls. 
12) estava consignado o tempo líquido de 7 anos, 4 meses e 13 dias, enquanto na certidão 
autêntica (fls. 103) o tempo líquido era de 6 anos e 8 meses; - ao acolher as conclusões da 
Comissões de Inquérito, decidiu a Diretoria-Geral excluir do processo os servidores que 
houvessem comprovado as relações empregatícias e o tempo de contribuição constantes das 
certidões irregulares, integralmente, ou em quantidade suficiente para aposentado por 
aqueles que se encontravam em inatividade; - há base suficiente para se aceitar a alegação do 
requerente de que fora ilaqueado em sua boa-fé;  - o Departamento de Pessoal confirma que o 
servidor em referência constava à época de sua aposentação (3.5.90) com tempo suficiente 
para aposentar-se, não precisando de tempo fictício para tal fim; - a Assessoria Técnica da 
Diretoria-Geral, à vista da nova certidão oferecida pelo requerente, manifesta-se 
favoravelmente ao atendimento do pedido. Com essas informações, a Diretoria-Geral, 



manifestando-se favoravelmente ao parecer de sua Assessoria-Técnica, porém, considerando a 
relevância da matéria, que implica, caso deferida a solicitação, o ressarcimento de valores 
descontados dos vencimentos do servidor (fls. 103), e tendo em vista que a decisão interessa 
também a outros servidores que igualmente tiveram anulados seus atos de aposentadoria, 
submete o assunto à apreciação deste órgão, em face do disposto no inciso IV do art. 19 do 
Regimento Interno. À vista das informações processadas, esta Secretaria, acompanhando os 
pareceres dos órgãos técnicos da Casa, favoráveis ao atendimento do pleito, e igualmente 
considerando a relevância da matéria, submete o processo ao exame, também, da douta 
Mesa”. 2) processo n° 26.570/92 e anexo. Departamento de pessoal. “O servidor Osvaldo 
Nunes dos Santos, ponto n° 777, requer com fundamento no art. 174 da Lei n° 8.112/90, sua 
exclusão do Processo n° 19.722/921, admitindo já haver comprovado, através de nova 
certidão, tempo de contribuição suficiente para sua aposentação na data em que requereu seu 
afastamento. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa, em 
síntese, que: - o peticionário é um dos integrantes do Processo Administrativo Disciplinar 
instaurado para apurar o uso de certidões falsas de tempo de contribuição ao INSS, para fins 
de aposentadora; - foi aplicada ao servidor a pena de suspensão de cinco dias, agravada com 
mais cinco dias, em virtude de se haver comprovado, através de nova certidão, desta vez 
regular, tempo de contribuição inferior ao da certidão irregular; - na certidão irregular (fls. 12), 
estava consignado o tempo líquido de serviço de 3 anos, 11 meses e 7 dias, enquanto na 
certidão autêntica (fls. 70) o tempo líquido era de 1 ano, 10 meses e 7 dias; - ao acolher as 
conclusões da Comissão de Inquérito, decidiu a Diretoria-Geral excluir do processo os 
servidores que houvessem comprovado as relações empregatícias e o tempo de contribuição 
constantes das certidões irregulares, integralmente, ou em quantidade suficiente para 
aposentação por aqueles que se encontravam em inatividade; - há base suficiente para se 
aceitar a alegação do requerente de que fora ilaqueado em boa-fé; - o Departamento de 
Pessoal confirma que o servidor em referência contava à época de sua aposentação (19.02.90) 
com tempo suficiente para aposentar-se, não precisando de tempo fictício para tal fim; - a 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, a vista da nova certidão oferecida pelo requerente, 
manifesta-se favoravelmente ao atendimento do pedido. Com essas informações, a Diretoria-
Geral, manifestando-se favoravelmente ao parecer de sua Assessoria-Técnica, porém 
considerando a relevância da matéria, que implica, caso deferida a solicitação, o ressarcimento 
de valores descontados dos vencimentos do servidor (fls. 103), e tanto em vista que a decisão 
interessa também a outros servidores que igualmente tiveram anulados seus atos de 
aposentadoria, submete o assunto à apreciação deste órgão, em face do disposto no inciso IV 
do art. 19 do Regimento Interno. À vista das informações processadas, esta Secretaria, 
acompanhando os pareceres dos órgãos técnicos da Casa, favoráveis ao atendimento do 
pleito, e igualmente considerando a relevância da matéria, submete o processo ao exame, 
também, da douta Mesa”. 3) Processo n° 26.514/92 e anexo. “O servidor Fernando Boani 
Paulucci, ponto n° 849, requer sua exclusão do processo administrativo n° 19.722/92, em 
virtude de haver comprovado através de certidão de tempo de serviço já averbada em seus 
assentamentos funcionais, tempo de contribuição em quantidade suficiente para sua 
aposentação na data de seu requerimento inicial. Requer, ainda, o cancelamento de sua pena 
disciplinar, a sustação do desconto da indenização fazendária e a restituição dos valores 
recolhidos a esse título. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral 
informa, em síntese, que: - o peticionário é um dos integrantes do Processo Administrativo 
Disciplinar instaurado para apurar o uso de certidões falsas de tempo de contribuição ao INSS, 
para fins de aposentadoria; - foi aplicada ao servidor a pena de suspensão de cinco dias, 
agravada com mais cinco dias, em virtude de haver comprovado, através de nova certidão, 
desta vez regular, tempo de contribuição inferior ao da certidão irregular; - na certidão 
irregular (fls. 12) estava consignado o tempo líquido de 2 anos, 3 meses e 30 dias, enquanto na 
certidão autêntica (fls. 63) o tempo líquido era de 1 ano, 3 meses e 17 dias; - ao acolher as 
conclusões da Comissão de Inquérito, decidiu a Diretoria-Geral excluir do processo os 



servidores que houvesse comprovado as relações empregatícias e o tempo de contribuição 
constantes das certidões irregulares, integrantes, ou em quantidade suficiente para 
aposentação para aqueles que se encontravam em inatividade; - há base suficiente para se 
aceitar a alegação do requerente de que fora ilaqueado em boa-fé; - o Departamento de 
pessoal confirma que o servidor em referência contava à época de sua aposentação (11.12.90) 
com tempo suficiente para aposentar-se, não precisando de tempo fictício para tal fim; - a 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, à vista da nova certidão oferecida pela requerente, 
manifesta-se favoravelmente ao atendimento do pedido. Com essas informações, a Diretoria-
Geral, manifestando-se favoravelmente ao parecer sua Assessoria-Técnica, porém 
considerando a relevância da matéria, que implica, caso deferida a solicitação, o ressarcimento 
de valores descontados dos vencimentos do servidor (fls. 103), e tendo em vista que a decisão 
interessa também a outros servidores que igualmente tiveram anulados seus atos de 
aposentadoria, submete o assunto à apreciação deste órgão, em face ao disposto no inciso IV 
do art. 19 do Regimento Interno. À vista das informações processadas, esta Secretaria, 
acompanhando os pareceres dos órgãos técnicos da Casa, favoráveis ao atendimento do 
pleito, e igualmente considerado a relevância da matéria, submete o processo ao exame, 
também da douta Mesa”. g) Renovação de contrato. Processo n° 5.993/90 e anexos. AEG 
Serviços Técnicos Ltda. Manutenção do serviço eletrônico de votação. “Trata-se de proposta 
de renovação do contrato celebrado entre esta Casa e a empresa AEG Serviços Técnicos Ltda., 
para a prestação de serviços de manutenção do sistema eletrônico de votação do Plenário da 
Câmara dos Deputados. Revela a instrução do processo que o contrato vem sendo prorrogado 
e renovado desde 1989, e que a sua vigência expirou no 31 de março último, estando portanto 
a descoberto a manutenção do sistema eletrônico. No encaminhamento do processo a esta 
Secretaria, o Diretor-Geral, após histórico das dificuldades que permeiam a renovação do 
presente contrato e abertura do processo licitatório para a constatação dos serviços em foco, 
aduz o que segue: “Assim, considerando que a empresa AEG Serviços Técnicos Ltda., na 
qualidade de desenvolvedora do “Hardware” e “Software” integrantes do sistema eletrônico 
de votação, que é dotado de características especiais, detém, exclusivamente, os recursos 
técnicos e materiais à sua manutenção, não mais disponíveis no mercado, e tratando-se de 
serviços continuados, o Centro de Informática, assim como o Departamento de material e 
Patrimônio, opinam pela renovação do contrato com a referida empresa, por mais 01 (um) 
ano, com a inclusão de cláusula de rescisão imediata, sem que isto venha a acarretar qualquer 
ônus para esta casa, até que seja ultimada a contratação e instalação do novo sistema. (...) 
Esclarece ainda a Diretoria-Geral, ao manifestar-se favoravelmente à renovação do contrato, 
que, se aprova, a contratação poderá ser efetivada com fulcro no inciso I do art. 25 da Lei n° 
8.666/93, e que a despesa, estimada em R$ 245.676,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, 
seiscentos e setenta e seis reais), deverá ser ratificada na forma do disposto no art. 26 da 
mencionada lei. Esta Secretaria, ante as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, 
e tendo em vista o disposto no art. 15, XXIII, do Regimento Interno, submete a matéria ao 
exame da douta mesa, com vistas à prorrogação do contrato e a ratificação da despesa 
estimada, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.666/93”. h) Aposentadoria. Processo n° 21.797/87 
e anexos. “Cuida-se de solicitação da servidora aposentada Maria Magdalena Paes da Silveira, 
no sentido de que seja reexaminada a decisão do Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados, às fls. 88, que, por falta de amparo legal, indeferiu pedido seu a revisão do ato que 
lhe concedeu aposentadoria. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-
Geral, após minuciosa revisão da matéria, informa e opina: “a) conforme entendimento do 
então Tribunal Federal de Recursos (fls. 43 a 53), o pedido da servidora, formulado 19 anos 
após a publicação de seu ato de aposentação, não pode prosperar por te sido atingido pela 
incidência da prescrição quinquenal; b) quanto ao mérito inclusive, os pedidos de revisão já 
foram exaustivamente examinados pelos órgãos técnicos da Casa e denegados pela Primeira-
Secretaria e pela Presidência da Câmara dos Deputados; c) no que se refere ao expediente 
protocolado sob o n° 34.102/94, é, por fim, expediente protocolado sob o n° 34.102/94, é, por 



fim, expediente protocolado sob o n° 34.102/94, é, por fim, expediente intempestivo, face ao 
que dispõe o art. 108, da lei n° 8.112, de 11.12.90, tendo em vista que nada de novo aduz em 
favor da servidora. Face a todo o exposto, ao submeter o assunto à superior consideração de 
Vossa Excelência, manifesto-me pelo arquivamento do processo, não obstante o pedido de 
encaminhamento à Mesa da Câmara dos Deputados, formulado pelo procurador da 
servidora.” Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e nada tendo a acrescentar as 
suas manifestações de fls. 64 a 73 e 88, e acompanhando ainda o entendimento da Diretoria-
Geral, opina pelo arquivamento do processo”. Prosseguindo, a Mesa resolve: a) Ao apreciar o 
Processo”. Prosseguindo, a Mesa resolve: a) Ao apreciar o Processo n° 113.086/95, autorizar a 
participação dos servidores Luís Henrique Alves, ponto n° 5.431, e Rosângela Maria da Cunha, 
ponto n° 5.287, no Curso integrado em Administração Financeira e Contábil no Serviço Público, 
promovido pela escola de Administração e negócios – ESAD, a realizar-se em Brasília – DF, no 
período de 24 a 28.04.95, sendo a despesa com as taxas de inscrições no valor de R$ 3.300,00 
(três mil e trezentos reais). b) Aprovar o Projeto de Resolução que “dispõe sobre o pecúlio dos 
Servidores da Câmara dos Deputados”. V – PAUTA DO SENHOR 3° SECRETARIO. Sua Excelência 
relata os seguintes expedientes referentes a justificação de faltas: 1) Deputado Antônio Feijão. 
Dia 10.04.95. “...Embora tenha tentando registrar minha presença às 19:00 horas no plenário, 
não foi possível, pois o painel já havia sido desligado”. A Mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 2) 
Deputado Arlindo Chinaglia. Dia 10.04.95 “... por um lapso não registrei meu nome no painel”. 
A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 3) Deputado Armando Costa. Dia 14.03.95. “... conforme 
cópia de certidão anexa, que devido o nascimento de meu filho no dia 11.3.95 ter sido parto 
cesariana, estive ausente na sessão supracitada”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas 
e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 4) 
Deputado Carlos Camurça. Dia 04.04.95. “... o voo 250 da VASP, Porto Velho/Brasília foi 
prejudicado devido às más condições meteorológicas do local, sendo este o único voo 
comercial à Brasília procedente de Porto Velho”. Obs. Anexa declaração da VASP comunicando 
o cancelamento do voo. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os 
mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 5) Deputado Emerson Olavo Pires. Dia 04.04.95. 
“...impossibilitado de comparecer à Sessão nesta data, devido a problemas no voo, conforme 
declaração da empresa aérea, que segue em anexo”. A Mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição federal. 6) 
Deputado Geddel Vieira Lima. Dias 15.03 e 21.03.95. “... Comunico que em 15/03, conforme 
documento anexo, estive em reunião na Comissão Especial destinada a examinar a PEC 03”. A 
Mesa decide confirmar a presença de Sua Excelência nas Sessões da Câmara dos dias 15 e 
21.03.95. 7) Deputado Jorge Anders. Dia 28.03.95. “... ocasião em que me encontrava 
acompanhando meu pai, Gottfrio Alberto Anders, de 73 anos de idade na realização de 
exames pré-cirúrgicos, em Vitória-Estado do Espírito Santo, no dia supra citado, visando um 
intervenção cirúrgica”. Obs. Anexa para apreciação, cópias de Classificação Internacional de 
Doenças (CID-2065 0/4), DO Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais, Lei 8.112, de 11/12/1990 e de atestado, 
firmado por três médicos, confirmados a sua presença no hospital”. A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 8) Deputada Marinha Raupp. Dia 10.04.95. “... fui convidada, como Deputada Federal, 
para participar, como palestrante, do seminário que faz parte das festividades de 
comemoração dos 66 anos de emancipação do Município de Guajará-Mirim/RO, cópia em 
anexo”. Obs. Anexa ofício do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, ao Terceiro 
Secretário em exercício, Deputado João Henrique, encaminhando este pedido de justificação 
de falta”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto 
no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 9) Deputado Max Rosenmann. Dia 10.03.95. 



“...por estar paraninfando a Turma do Curso de Administração da Fundação de Estudos Sociais 
do Paraná, no dia 09 de março, conforme convite em anexo”. A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 10) Deputado Max Rosenmann. Dia 10.04.95... “não havia lugar no voo de Curitiba 
para Brasília”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 11) Deputado Olavo Calheiros. Dias 07 e 
29.03.95. “... Estava na Casa e estive em plenário, inadvertidamente não registrei presença e, 
no dia 29 de março, estava em São Paulo acompanhando meu filho em tratamento de saúde”. 
A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, 
inciso III, da Constituição Federal. 12) Deputado Osvaldo Biolchi. A mesa autoriza o 
cancelamento das faltas de Sua Excelência às Sessões da Câmara no período de 29.03 a 
04.04.95, em virtude do falecimento do seu pai, Sr. João biolchi. 13) Deputado Roberto 
Valadão. Dia 29.03.95. “... para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Ministro dos 
Transportes, Odacir Klein, em sua visita a Vitória, Espirito Santo, conforme atesta o convite 
aqui anexado”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 
disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 14) Deputado Romel Anísio. Dia 
10.03.95. “... tendo em vista eu estar viajando, na qualidade de Vice-Líder do meu Partido, o 
PP, para tratar de assuntos de interesse desta agremiação”. A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tão-somente par aos fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 15) Deputado Silvernani Santos. Dia 04.04.95. “... a citada ausência ocorreu por 
motivo de ordem meteorológica, impossibilitando a aeronave do voo 250 da VASP aterrissar 
no aeroporto do Porto Velho-RO, inviabilizando meu comparecimento à Sessão da Câmara dos 
Deputados”. Obs. Anexa declaração da VASP comunicando o cancelamento do voo. A Mesa 
decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso 
III, da Constituição Federal. 16) Deputado Telmo Kirst. A Mesa resolve confirmar a presença de 
Sua Excelência na Sessão da Câmara dos Deputados do dia 16.03.95. 17) Deputado Welinton 
Fagundes. Dia 29.03.95. “... precisei partir desta Capital Federal já no dia 29, à tarde, visto que 
não consegui vaga para São Paulo na noite desse dia, e fui comunicado pela VARIG que deveria 
estar no aeroporto de Cumbica (Guarulhos) duas horas antes do embarque para a Bolívia 
ocorrido às 09:50 horas do dia 30”. Obs. O Senhor Deputado Welinton Fagundes foi designado, 
pela Presidência desta Casa, para integrar a comitiva do Grupo Interparlamentar Brasil-Bolívia, 
para nos dias 30/03 a 02/04/95 viajar a La Paz, em missão oficial”. A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto o art. 55, inciso III, da Constituição 
Federal. 18) Deputado Franco Montoro. “O Senhor Deputado Franco Montoro, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, comunica que se ausentará do país, no período de 17 a 22 de 
abril do corrente ano, quando integrara a comitiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso em viagem oficial aos Estados Unidos da América do 
Norte. Nos termos do art. 228, do Regimento Interno, apresenta ofício à Presidência, bem 
como designação, informando o afastamento do território nacional. Somos pelo deferimento e 
que se considere missão oficial para os fins do que dispõe o art. 4°, § 4°, do Decreto Legislativo 
n° 07/95”. A Mesa aprova o parecer. 19) Deputado João Mendes. “O Senhor Deputado João 
Mendes comunica que se ausentou do país, no período de 06 a 15 de abril do corrente ano, 
quando participou da Feira Internacional da Construção em Munique, Alemanha. Nos termos 
do art. 228, do Regimento Interno, encaminhou ofício á Presidência desta Casa informando o 
afastamento do território nacional e solicitando que este seja considerado no contexto de uma 
missão de grande interesse do desenvolvimento tecnológico do país, para fins de justificativa 
de ausência aos trabalhos da Câmara dos Deputados”. A Mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 
20) Deputado Luiz Henrique. “O Senhor Deputado Luiz Henrique comunica que esteve ausente
dos trabalhos desta Casa no último dia 10, quando viajou ao Espírito Santo cumprindo agenda 
de reuniões partidárias programadas pelo Diretório Estadual do PMDB capixaba. Esclarece o 
parlamentar que teve, nesta sessão legislativa, algumas faltas pela necessidade de atender a 



compromissos próprios do exercício da Presidência de partido, inclusive reuniões do Conselho 
Político do Governo e solicita, para evitar novos constrangimentos decorrentes de faltas 
denunciadas pela imprensa, que a Mesa Diretora desta casa examine a possibilidade de alterar 
a legislação que regula a frequência dos Deputados, excepcionando de regra os Presidentes e 
Líderes de partido para que possam, mediante prévia notificação, terem justificadas as 
ausências para atendimento a compromissos extra-plenário, próprios da função que exercem. 
À consideração da douta Mesa”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente 
para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. Prosseguindo, a Mesa 
resolve confirmar a presença do Senhor Deputado Firmo de Castro na Sessão da Câmara do dia 
22.02.95. Em continuação, a Mesa resolve: a) autorizar a liberação dos recursos orçamentários 
referentes ao primeiro trimestre, a que tem direito o Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-
Americano, que deverão cobrir os custos da participação dos Senhores Deputados José 
Mendonça, Nilmário Miranda e Átila Lins nas reuniões que serão realizadas em Santo 
Domingo, República Dominicana, a convite da Secretaria de Comissões do Parlamento Latino-
Americano, de 27 a 29 de abril de 1995, sendo a despesa total com as passagens aéreas no 
valor de R$ 5.739,00 (cinco mil, setecentos e trinta e nove reais) e as 3 diárias correspondentes 
a U$$ 3.744,00 (três mil, setecentos e quarenta e quatro dólares). b) apreciando requerimento 
do Deputado Gerson Peres, autorizar a transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados dos 
trabalhos “Meu Diploma” de Tereza Nunes Ribas, “50 anos depois” de Clóvis Moraes Rego, “O 
Retorno” de José Apolinário Costa, Toberal; Emoção em tempo de poesia de Pádua Costa, 
“Amizade num jubileu de formatura de Pádua Costa e “Jornalzinho do Apolinário” de Pádua 
Costa junto como “Correio de Normalista” dirigido pelo Professor Apolinário Costa, todo um 
documentário que fala de uma turma de homens e mulheres, formados no Pará que prestaram 
e prestam relevantes serviços ao Pará e ao Brasil.  Ainda com a palavra, o Senhor Presidente dá 
conhecimento aos nobres pares do seguinte expediente: Ofício SM/n° 500 (CN), de 18 de abril 
de 1995, do Senhor Presidente do Senado Federal: “Senhor Presidente. Encaminho a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, Anteprojeto de Resolução, que “dispõe sobre a Comissão 
Mista Permanente a que se refere o § 1° do art. 166 da Constituição Federal, e sobre a 
tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo, elaborado por grupo, de caráter 
informal, composto por Deputados e Senadores, encarregado de propor alterações na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no seguinte teor: “Projeto de 
Resolução n°, de 1995. Dispõe sobre a comissão Mista Permanente a que se refere ao § 1° do 
art. 166 da Constituição Federal, e sobre a tramitação das matérias a que se refere o mesmo 
artigo. Capítulo I. Da Composição. Art. 1°.  Esta Resolução é parte integrante do Regimento 
Comum e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o art. 166 da Constituição 
Federal e sobre a Comissão mista permanente a que se refere o § 1° do mesmo artigo, que 
passa a denominar-se Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMPOF. 
Art. 2°. A Comissão tem por finalidade: I – examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei 
relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais, assim como sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da 
República; II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos na Constituição Federal e exercer o acompanhamento e a fiscalização 
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões do Congresso Nacional e de suas 
Casas, inclusive no que se refere ao disposto nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal. Art. 3°. 
A Comissão compõe-se de oitenta e quatro membros titulares, sendo sessenta e três 
Deputados e vinte e um Senadores. § 1°. Os suplentes serão em número de vinte e oito, sendo 
vinte e um Deputados e sete Senadores. § 2°. Com exceção do Presidente, cada membro 
titular da Comissão será membro efetivo de suas das subcomissões temáticas. Art. 4°. Na 
segunda quinzena do mês de fevereiro de casa Sessão Legislativa, a Mesa do Congresso 
Nacional fixará as representações dos Partidos ou Blocos Parlamentares, levando-se em conta 
as frações do quociente partidário, da maior para a menor. § 2°. As vagas que eventualmente 
sobrarem, após aplicado o critério do parágrafo anterior, serão distribuídas, 



preferencialmente, as bancadas ainda não representadas na Comissão, segundo a precedência 
no cálculo da proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste arrigo prevalecerá pro 
toda a Sessão Legislativa. Art. 5° Estabelecidas as representações previstas no artigo anterior, 
os Líderes indicarão ao Presidente ao Senado Federal, até o quinto dia útil do mês de março, 
os nomes que integrarão as respectivas bancadas na Comissão, como titulares e suplentes. § 
1°. Esgotado o prazo referido neste artigo, não havendo eventualmente a indicação das 
Lideranças, o Presidente do Senado Federal fará a designação dos integrantes das respectivas 
bancadas. § 2°. O mandato da Comissão encerrar-se-á com a instalação da Comissão, é do 
Partido ou do Bloco Parlamentar, competindo ao respectivo Líder solicitar, por escrito, ao 
Presidente do Senado Federal, em qualquer oportunidade, a substituição de titular ou 
suplente por ele indicado ou designado pelo Presidente, na forma do disposto no art. 5°, § 1°, 
desta Resolução. § 1°. Será desligado da Comissão o membro titular que não comparecer, 
durante a Sessão Legislativa, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou seis alternadas, 
convocadas para votação nos termos do § 3° deste artigo. § 2° Para efeito do disposto no 
parágrafo anterior, o Presidente da Comissão comunicará, imediatamente, ao respectivo Líder 
do Partido ou Bloco Parlamentar para que seja providenciada a substituição nos termos do 
“caput” deste artigo. § 3°. A Comissão poderá se reunir para votação após convocação escrita 
aos seus membros com antecedência mínima de vinte e quatro horas. Capítulo II. Da Direção. 
Art. 7°. A Comissão terá um Presidente e três Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, em 
reunião a ser realizada nos cinco dias úteis que se seguirem à sua constituição, com mandato 
de um ano, vedada a reeleição. § 1°. As funções de Presidente, Vice-Presidente, Relator-Geral 
do projeto de lei orçamentária anual e Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, conforme o disposto nos §§ 2°. A primeira eleição, na forma desta 
Resolução, para Presidente e 2° Vice-Presidente, recairá em representantes da Câmara dos 
Deputados, alternando-se anualmente conforme disposto no parágrafo anterior. § 3°. O 
Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como o Relator-Geral do projeto de 
lei orçamentária anual, não poderão ser designados entre os membros da Casa ou do Partido 
ou Bloco a que pertença o Presidente da Comissão. § 4°. O Suplente da Comissão não poderá 
ser eleito para funções previstas neste artigo, nem ser designado Relator. Art. 8°. O Presidente 
será, nos seus impedimentos, ou ausências, substituído por Vice-Presidente, na sequência 
ordinal, e, na ausência deles, pelo membro titular mais idoso da Comissão, dentre os de maior 
número de legislaturas. Parágrafo único. Se vagar o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, 
proceder-se-á a nova eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em representante da 
mesma Casa, salvo se faltarem menos de três meses para o término do mandato, caso em que 
será provido na forma indicada no “caput” deste artigo. Art. 9°. Compete ao Presidente, 
respeitado o disposto nos §§ 1°, 3° e 4° do art. 7° e nos §§ 3° e 4° deste artigo, designar, de 
acordo com a indicação das Lideranças Partidárias ou dos Blocos Parlamentares e observando 
o critério da proporcionalidade partidária, o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária 
anual, o Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o Relator do projeto de lei do 
plano plurianual e o Relator das contas do Presidente da República, bem como os Relatores 
Sensoriais de cada subcomissão e demais relatores que se fizerem necessários aos trabalhos 
da Comissão. § 1°. Caberá à Relatoria Geral do projeto de lei orçamentária anual adequar os 
pareceres setoriais aprovados e as alterações decorrentes de bem como a apresentação da 
emenda de Relator, que implique inclusão dos subprojetos ou subatividades novos. § 2°. O 
Relator que, no prazo a ele deferido, não apresentar o seu Parecer será obrigatoriamente 
substituído. § 3°. As designações dos relatores de projetos de lei de créditos adicionais 
obedecerão ao critério do rodízio dentre os membros da respectiva subcomissão. § 4°. Na 
designação dos Relatores Setoriais, será adotado o critério de rodízio de forma que não seja 
repetido, no ano subsequente, o mesmo relator para a área temática. Capítulo. Do 
Funcionamento. Seção I. Dos Procedimentos. Art. 10. As emendas ao projeto de lei 
orçamentária anual e de créditos adicionais que proponham inclusão ou acréscimo de valor 



somente poderão aprovadas pela Comissão caso: I – sejam compatíveis com o plano plurianual 
e a lei de diretrizes orçamentárias; II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para 
pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para 
estados, municípios e Distrito Federal; III – não sejam constituídas de várias ações que devam 
ser objeto de emendas distintas; e IV – não contrariam as normas desta Resolução, bem como, 
as previamente aprovadas pela Comissão. § 1°. Somente serão apreciadas emendas que 
proponham anulações de despesa mencionadas nas alíneas do inciso II deste artigo quando se 
referirem à correção de erros ou omissões. § 2°. Na apreciação do projeto de lei orçamentária 
anual, poderão, ainda, ser apresentadas, no âmbito do parecer preliminar, emendas que 
objetivem á correção de erros ou omissões nas estimativas de receita. Art. 11. As emendas ao 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente serão apreciadas quando compatíveis com 
o plano plurianual e não contrariarem as normas previamente aprovadas pela Comissão. Art. 
12. O Relator das contas do Presidente da República apresentará parecer, que concluirá por 
um projeto de Decreto Legislativo, ao qual poderão ser apresentadas emendas, na Comissão. 
Parágrafo único. No início dos trabalhos do segundo período de cada sessão legislativa, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização realizará audiência pública com 
o Ministro Relator do Tribunal de Contas da União, que fará exposição do parecer prévio das 
contas do Presidente da República. Art. 13. As propostas de modificação das matérias 
constantes do artigo 166 da Constituição Federal, enviadas pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 5° daquele artigo, serão recebidas até o início da 
respectiva votação na Comissão. Parágrafo único. As proposta de modificação do projeto de lei 
orçamentária anual somente serão acatadas se recebidas até o início da votação na Comissão 
do parecer preliminar a que se refere o art. 16 desta Resolução. Art. 14. Cada parlamentar 
poderá apresentar até dez emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual, excluídas 
deste limite, as emendas de texto do projeto de lei, as emendas de receita e, ainda, aquelas 
destinadas ao cancelamento parcial ou total de dotações orçamentárias. Art. 15; Poderão ser 
também apresentadas Emendas Coletivas cuja iniciativa caberá: I – às comissões permanentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, relativas às matérias que lhes sejam afetas 
regimentalmente, acompanhadas da ata da reunião em que as mesmas foram deliberadas até 
o limite de cinco emendas por Comissão Permanente: II – às bancadas estaduais no Congresso 
Nacional, até o limite de dez emendas de interesse de cada estado ou Distrito Federal, 
aprovadas por três quartos dos deputados e senadores que compõem a respectiva unidade da 
Federação, acompanhadas da respectiva ata de reunião da bancada; III – às bancadas regionais 
no Congresso Nacional, até o limite de cinco emendas, de interesse de cada região 
macroeconômica, definida pelo IBGE por votação da maioria absoluta dos deputados e 
senadores que compõe a respectiva região, sendo que cada estado ou Distrito Federal deverá 
estar representando por mínimo vinte por cento de sua bancada. Parágrafo único. As emendas 
coletivas incluirão na sua justificação elementos necessários a subsidiar a avaliação das ações 
por elas propostas, apresentando informações sobre a viabilidade econômico-social e a 
relação custo-benefício, esclarecendo sobre o estágio de execução dos investimentos já 
realizados e a realizar, com a definição das respectivas fontes de financiamentos de eventuais 
contrapartidas, e definindo o cronograma de execução, além de outros dados relevantes para 
sua análise. Art. 16. O Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual apresentará parecer 
preliminar que depois de aprovado pelo plenário da Comissão, estabelecerá os parâmetros e 
critérios que, obrigatoriamente, deverão ser obedecidos pelos Relatores Setoriais, pelo 
Relator-Geral e pelos Relatores Adjuntos na elaboração do parecer sobre o projeto de lei, 
inclusive quanto às emendas. § 1°. Ao parecer preliminar poderão ser apresentadas emendas, 
por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional, 
além das previstas no § 2°. Os parâmetros e critérios a que se refere o “caput” deste artigo, 
resultarão dos seguintes elementos, fixados isolada ou combinadamente: I – as dotações de 
cada função ou órgão, indicando as reduções e acréscimos propostos; II – as condições, 



restrições e limites para o remanejamento e o cancelamento de dotações; III – os limites de 
programação, tetos e quaisquer outras referências quantitativas que contribuam para 
determinar a composição e a estrutura do orçamento, bem como critérios para apreciação das 
emendas. § 3°. O parecer preliminar deverá conter, ainda: I – o exame crítico das finanças 
públicas e do processo orçamentário, incluindo a execução recente e as diretrizes 
orçamentárias em vigor para o exercício; II – avaliação da proposta encaminhada Pelo Poder 
Executivo, do ponto de vista do atendimento ao que dispõe a lei de diretrizes orçamentários e 
o plano plurianual; III – quadro comparativo, por órgão, entre a execução no exercício anterior, 
a lei orçamentária em vigor, o projeto do Executivo e o parecer preliminar; IV – análise das 
receitas, com ênfase nas estimativas de imposto e contribuições; V – análise da programação 
das despesas divididas por áreas temáticas; VI – referência a temas que exijam maior 
aprofundamento durante a tramitação do projeto e que merecerão tratamento especial no 
relatório. § 4°. O parecer preliminar, com base no inciso IV do parágrafo anterior e no § 2° do 
artigo 10, incorporará as eventuais reestimativas de receita e indicará, ao nível de função ou 
órgão, as alterações das despesas delas decorrentes. § 5°. O parecer preliminar estabelecerá 
critérios de preferência para as emendas que contemplem ações definidas como prioritárias na 
lei de diretrizes orçamentárias. Art. 17. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização realizará audiências na lei de diretrizes orçamentárias. Art. 17. A Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização realizará audiências públicas, tanto com 
autoridades de outros Poderes quanto com entidade representativa da sociedade, que possa 
contribuir para o debate e o aprimoramento dos projetos do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, bem como o acompanhamento da sua 
execução. A 18. Na apreciação do grupo, conforme tenham parecer favorável ou contrário do 
relator, ressalvados os destaques. Parágrafo único. Terão preferência votação, pela ordem, as 
emendas destinadas a alterar o texto do projeto de lei, as emendas que proponham 
cancelamento parcial ou total e as emendas coletivas. Art. 19. O parecer do Relator-Geral do 
projeto de lei orçamentária anual, com base nos pareceres dos relatores setoriais, será 
elaborado conjuntamente com até sete Relatores Adjuntos por ele designados, sendo um de 
cada subcomissão. § 1°. Os Relatores Adjuntos, sob a coordenação do Relator-Geral, terão a 
incumbência de auxiliar na apreciação do projeto, dividido por áreas temáticas distintas, não 
podendo haver mais de dois Relatores-Adjuntos, pertencentes ao mesmo partido ou Bloco. § 
2°. Somente poderão ser incorporadas ao relatório como propostas de alteração dos pareceres 
setoriais as modificações que, devidamente justificadas, tenham sido aprovadas pela maioria 
do colegiado constituído pelo Relator-Geral e Relatores Adjuntos. § 3°. Além da programação 
da despesa de cada unidade orçamentária, integração o parecer sobre o projeto de lei 
orçamentária anual, demonstrativo das alterações em relação à programação contida na 
proposta do Executivo, por unidade orçamentária e por subproduto ou subatividade, das 
emendas aprovadas ou aprovadas parcialmente, em ordem alfabética de autor, informando-se 
os respectivos valores aprovados. § 4°. As emendas de Relator-Geral que venham a ser 
formuladas com vistas ao cumprimento de suas responsabilidades serão publicadas como 
parte do relatório, com os respectivos fundamentos. § 5°. Fica assegurada aos partidos, cujas 
as representações não tenham contribuído para a composição do quadro de Relatores 
Adjuntos, o direito de indicar observador para acompanhar os trabalhos da relatoria. Seção II. 
Dos Prazos. Art. 20. As mensagens do Presidente da República, encaminhando os projetos de 
lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais serão recebidas pelo Presidente do Senado Federal e encaminhadas à Comissão 
Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, em quarenta e oito horas após a 
comunicação imediata às duas Casas do Congresso Nacional. Art. 21. À tramitação das 
proposições referidas no artigo anterior, obedecerá aos seguintes prazos: I – Projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias: a) até cinco dias para publicação e distribuição em avulsos; c) até 
quinze dias para a apresentação de emendas perante a Comissão, a contar da distribuição de 
emendas perante a Comissão, a contar da distribuição de avulsos; c) até quinze dias para a 



apresentação de emendas perante a Comissão, a contar da distribuição de avulsos; d) até 
cinco dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento do 
prazo para sua apresentação; e) até trinta e cinco dias para que a Comissão encaminhe à Mesa 
do Congresso Nacional o seu Parecer sobre o projeto e as emendas, a partir do encerramento 
do prazo anterior. II – projeto de lei orçamentária anual: a) até cinco duas para publicação e 
distribuição em avulsos, a partir da distribuição; b) até quatorze duas para a realização de 
audiências públicas, a partir da distribuição dos avulsos; c) até sete dias para apresentação na 
Comissão, e publicação e distribuição do parecer preliminar, a partir do encerramento das 
audiências públicas; d) até cinco dias para apresentação de emendas ao parecer preliminar, a 
partir de sua distribuição; e) até sete dias para votação no plenário da Comissão do parecer 
preliminar com suas emendas, a partir do término do prazo anterior; f) até dez dias para 
apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual, perante a Comissão, a contar 
da votação do Parecer Preliminar, a partir do término do prazo anterior; g) até cinco dias para 
publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento do prazo para sua 
apresentação; h) até vinte e um dias para apresentação, publicação, distribuição e votação dos 
pareceres setoriais sobre a lei orçamentária anual pela subcomissão, a partir do término do 
prazo anterior; i) até quinze dias para apresentação, publicação, distribuição e votação na 
Comissão do parecer final sobre a lei orçamentária anual; j) até nove dias para sistematização 
do parecer sobre o projeto, e seu encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional. III – 
Projetos de lei de créditos adicionais: a) até cinco dias para publicação e distribuição em 
avulsos, a partir do recebimento; b) oito dias para apresentação de emendas perante a 
Comissão, a contar da distribuição de avulsos; c) até cinco dias para publicação e distribuição 
de avulsos das emendas, a partir do encerramento do prazo para sua apresentação; d) até 
quinze dias contados do recebimento das emendas, para que a Comissão encaminhe a Mesa 
do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas. IV – prestação de contas 
do Presidente da República: a) até cinquenta dias para apresentação na Comissão do parecer 
do Relator destinado para examinar as Contas do Presidente da República, a partir do 
recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas da União; d) até quinze dias para 
discussão e votação do parecer do Relator sobre as contas do Presidente da República na 
Comissão, que concluirá pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo, a partir do 
término no prazo anterior; c) até cinco dias para apresentação de emendas ao Projeto de 
Decreto Legislativo, a partir de sua apresentação; d) até cinco dias para discussão e votação do 
parecer sobre as emendas ao Projeto de Decreto Legislativo; e) até cinco dias, a partir do 
término da votação do Projeto de Decreto Legislativo, aprovando ou rejeitando as contas do 
Presidente da República, para encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional. V – Projeto de 
lei do plano plurianual; a) até cinco dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do 
recebimento; b) até quatorze duas para realização de audiências públicas, a partir da 
distribuição dos avulsos; c) até dezessete dias para apresentação de emendas ao projeto de lei 
do plano plurianual, a partir da distribuição dos avulsos; d) até cinco dias para publicação e 
distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento do prazo para sua 
apresentação; e) até vinte e um dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do 
parecer sobre o projeto de lei do plano plurianual pela Comissão, a partir do término do prazo 
de apresentação das emendas; f) até sete duas para encaminhamento do parecer final à Mesa 
do Congresso Nacional. Parágrafo único. A Comissão, pela maioria absoluta dos seus membros, 
poderá ampliar os prazos que tratam as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III, devendo comunicar 
a decisão ao Presidente do Senado Federal. Seção III. Disposições Gerais. Art. 22. Após a sua 
instalação, a Comissão elaborará e fará publicar, no prazo máximo de sessenta dias, seu 
regulamento interno, obedecidas, entre outras, as seguintes normas: I – nenhum membro da 
Comissão poderá falar mais de cinco minutos sobre emenda, salvo o Relator, que poderá falar 
por último pelo dobro desse tempo; II – se algum congressista pretender esclarecer a 
Comissão sobre a emenda de sua autoria, poderá falar por, no máximo, três minutos; III – a 
critério da Comissão, faltando três dias para o encerramento do prazo para apreciação do 



parecer,  o projeto e as emendas poderão ser apreciados na Comissão; IV – não se concederá 
vista de parecer, projeto ou emenda; V – as emendas inadmitidas, com a respectiva decisão, 
serão publicadas separadamente das aceitas; da decisão caberá recurso de seu autor para a 
Comissão; VI – serão publicadas, em avulsos, as emendas aprovadas ou rejeitadas com os 
respectivos pareceres. Art. 23. Os pedidos de verificação de presença durante a votação, 
somente poderão ser feitos com o apoiamento de dez por cento dos membros presentes 
dente os representantes da respectiva Casa na Comissão. Art. 24. A Comissão organizar-se-á 
em subcomissões temáticas permanentes em número não superior a sete, objetivando a 
racionalização dos seus trabalhos, cabendo às mesmas, dentre outras atribuições, apreciar os 
relatórios setoriais, acompanhar e fiscalizar a respectiva execução orçamentária, examinar as 
prioridades e metas da lei de diretrizes orçamentárias e realizar audiências públicas. § 1°. Os 
projetos de lei de critérios adicionais que contenham matéria da competência de mais de uma 
subcomissão poderão ser divididos para apreciação das subcomissões pertinentes, sem 
prejuízo da sua apreciação pela Comissão. § 2°. Os pareceres setoriais aprovados pela 
subcomissão serão adequados pelo Relator-Geral da lei orçamentária anual, na forma do 
exposto no § 1° do art. 9°. § 3°. As demais atribuições e composições das subcomissões serão 
estabelecidas pela Comissão. § 4°. Cada subcomissão será composta de pelo menos vinte 
membros titulares, sendo que, na sua composição, será obedecida a mesma 
representatividade de cada uma das Casas do Congresso Nacional, na Comissão e a 
proporcionalidade partidária. § 5°. O Presidente da Comissão Mista indicará, no âmbito de 
cada subcomissão, um Coordenador de seus trabalhos. § 6°. Os pareceres dos relatores 
setoriais serão elaborados conjuntamente com até cinco relatores setoriais adjuntos por eles 
designados dentre os membros da subcomissão respectiva, não podendo haver mais de dois 
relatores setoriais adjuntos pertencentes ao mesmo partido ou Bloco Parlamentar. Art. 25. A 
apreciação dos pareceres ocorrer somente três dias úteis após a sua distribuição, nos casos 
dos pareceres finais dos projetos de lei orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias e do 
plano plurianual, e dois duas úteis nos casos das demais proposições, salvo se a Comissão 
dispensar esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros. Art. 26. As 
deliberações da Comissão iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo 
que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das Casas importará em rejeição 
da matéria. Art. 27. O parecer da Comissão sobre as emendas seja submetida a votos, assinado 
por um décimo dos congressistas, apresentando à Mesa do Congresso Nacional até o dia 
anterior ao estabelecido para discussão da matéria em plenário. Art. 28. À redação final 
aplicar-se-á o disposto no art. 51 do Regimento Comum, concedendo-se, entretanto, à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o prazo de três dias para sua 
elaboração. Art. 29. As emendas à despesa ao projeto de lei orçamentária anual serão 
apresentadas em meio magnético, e terão a assinatura do Autor substituída por autenticação 
eletrônica, segundo as normas e procedimentos fixados pela Comissão. Art. 30. Na designação 
dos Relatores Adjuntos, o Relator-Geral e os Relatores Setoriais ouvirão as lideranças 
partidárias. Art. 31. Ficam revogadas as resoluções n° 1/91-CN, de 17 de maio de 1991 e n° 
1/93-CN, de 2 de junho de 1993 e as demais disposições em contrário. Art. 32. Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação”. Comissão Mista de Senadores e Deputados 
encarregada de propor alterações no processo orçamentário, especialmente na sua tramitação 
pelo Poder Legislativo, decidiu realizar sua tarefa em duas etapas: a primeira – circunstancial – 
visando reformar, dentro das limitações existentes e no curtíssimo prazo, a apreciação da 
matéria orçamentária no Congresso Nacional e a segunda, mais profunda e demorada, no 
decorrer da presente Sessão Legislativa, de todo  sistema orçamentário, envolvendo outros 
especialistas no assunto, o Poder Executivo e entidades representativas da sociedade civil. A 
minuta de Resolução que anexamos ao presente é o ponto inicial da primeira etapa 
mencionada e resultou do trabalho dos membros da Comissão criada informalmente pelos 
Presidente das duas Casas do Congresso Nacional. Para se chegar a este resultado houve uma 
preocupação de consultas amplas a outros colegas que pudessem ter contribuições valiosas a 



oferecer bem como a recuperação da memória de outras comissões e estudos já realizados no 
Congresso Nacional. Dentre as principais mudanças que estamos propondo destacamos as que 
se seguem; a) organização da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
em subcomissões permanentes, divididas em até sete áreas temáticas, visando permitir uma 
maior especialização de parlamentares e corpo técnico, bem como um acompanhamento e 
análise sistemáticas da matéria orçamentária; b) aperfeiçoamento das emendas de bancada 
estadual, que representarão as prioridades efetivas de cada unidade da federação, limitadas 
ao número de dez e aprovadas por parlamentares que representem três quartos da respectiva 
bancada. Pretende-se criar a emenda regional, visando atender projetos de interesse de mais 
de um Estado e dar mais ênfase às emendas apresentadas pelas Comissões Permanentes das 
duas casas do Congresso Nacional. Por outro lado, pretende-se limitar a apresentação de 
emendas de caráter individual ao número de dez por parlamentar; c) tratamento preferencial 
às emendas que contemplem ações definidas como prioritárias pela lei de diretrizes 
orçamentárias, bem como votação preferencial das emendas coletivas; d) desenvolvimento de 
audiências públicas que permitam um melhor conhecimento da matéria a ser examinada pelas 
Subcomissões e pela Comissão, bem como um maior envolvimento da sociedade civil nas 
discussões que se processarem no âmbito da elaboração e execução orçamentária; e) 
discussão organizada dos grandes números do orçamento, quando da elaboração e discussão 
do Parecer Preliminar, quando se fixarão as dotações finais de cada órgão ou função de 
governo; f) aperfeiçoamento do processo de análise das contas anuais do Presidente da 
República, com a obrigatoriedade de audiência do Ministro Relator do Tribunal de Contas da 
União e fixação de prazos para sua votação; g) definição clara das atribuições do Relator Geral 
da lei orçamentária anual, que passa a ser o definidor das linhas mestras de apreciação dos 
vários setores pelas subcomissões e o sistematizador dos relatórios setoriais aprovados, 
vedada a inclusão de matéria nova pelo mesmo. Para que a proposta ora apresentada tenha 
sua eficácia, torna-se necessário uma mobilização de esforços das lideranças, tanto da Câmara 
quanto do Senado visando fazer com que as emendas de caráter coletivo, especialmente as de 
bancada, tenham a representatividade que se espera possam ter. Importante também é o 
trabalho de convencimento dos membros da Comissão (e das subcomissões) e, 
principalmente, dos relatores que vierem a ser indicados, do alcance e dos relatores que 
vierem a ser indicados, do alcance e dos limites do seu novo papel no processo orçamentário, 
onde se pretende examinar o conteúdo das propostas – seja do Executivo ou dos 
parlamentares, através de emendas – via análise sistematizada dos projetos, não sendo 
relevante o autor da proposta. É imperioso, também, que o processo ora proposto seja 
deflagrado o maior rápido possível, visando criar as condições necessárias, ainda este ano, 
para a especialização mencionada, tornando efetiva a participação das subcomissões no 
acompanhamento e análise da execução deste ano, visando a discussão e votação 
orçamentária do próximo exercício. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente da ciência aos 
nobres pares, para posterior deliberação, dos seguintes estudos feitos pelos Senhores 1° Vice-
Presidente e 3° Secretário, transcritos a seguir: 1) Projeto de Resolução. Altera o Regimento 
Interno, disciplinando as viagens de Deputados ao exterior. “A Câmara dos Deputados resolve: 
Art. 1°. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 
1989, passa a vigorar com a seguinte redação para o seu art. 228: “Art. 228. O Deputado 
poderá afastar-se do território nacional em viagem motivada por interesse particular ou para 
desempenhar missão oficial. § 1°, O Deputado, quando a viagem for motivada por interesse 
particular e custeada com recursos próprios, deverá dar prévia ciência, por escrito, ao 
Presidente da Câmara, indicando sua duração estimada § 2°. Se a viagem for motivada por 
interesse particular mas custeada com recursos de terceiros, o Deputado deverá, ainda, indicar 
quem o patrocina e as pessoas que, com o mesmo objetivo, o acompanharão. § 3°. Ao término 
da viagem, a que se refere o parágrafo anterior, o Deputado deverá enviar à Presidência a 
relação dos gastos efetuados e dos  locais visitados, no prazo de quinze duas do seu retorno ao 
país. § 4°. O afastamento do Deputado, em missão oficial, será autorizada pelo plenário da 



Casa, mediante proposta da Mesa, acompanhada de justificativa, na qual constarão: I – o 
interesse público envolvido; II – a natureza da missão; III – o custo total para os cofres públicos 
ou, se for o caso, o nome da entidade patrocinadora. § 5°. A autorização deverá ser solicitada 
com antecedência mínima de quinze dias, salvo se o prazo entre o convite e o evento for 
menor. § 6). As indicações para missão no exterior, quando a critério da Câmara, serão feiras 
pela Mesa e observarão o critério de alternância entre os Deputados, independentemente de 
filiação partidária. § 7°. Quando do regresso do País, em caso de missão oficial, o Deputado 
apresentará relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, no prazo de quinze dias, 
que será publicado no Diário do Congresso Nacional. § 8°. A matéria, a que se refere o § 4°, 
será lida no horário do Expediente e votada com o interstício de duas sessões “. § 9°. As 
normas estabelecidas no § 6° não se aplicam ao Presidente e demais membros da Mesa, 
indicados por aquele para o cumprimento de missão de representação da Casa no exterior, 
bem assim aos dirigentes de grupos brasileiros reconhecidos como “serviço de cooperação 
interparlamentar” por Resolução específica, cuja presença às reuniões periódicas seja  
obrigatória por força de norma estatutária. Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na ata de 
sua publicação. Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na ata de sua publicação. Art. 3°. 
Revogam-se as disposições em contrário. JUSTIFICATIVA. Este projeto busca oferecer normas 
para as viagens de parlamentares ao exterior. Basicamente, elas poderão ocorrer em três 
hipóteses: interesse particular, com recursos próprios; interesse particular, com recursos de 
terceiros; missão oficial, com recursos públicos ou da entidade que faz o convite. As 
exigências, ora expressamente formuladas, decorrem da experiência vivida e da necessidade 
de transparência, nessas viagens. Passa a ser exigida, para a missão oficial, a prévia autorização 
do plenário da Casa, a ser solicitada com quinze dias de antecedência (salvo impossibilidade 
material decorrente de menor prazo entre a data do convite e a da realização do evento). 
Outrossim, disciplina-se o critério da escolha. Importante, também, é a obrigatoriedade de o 
Deputado apresentar relatório circunstanciado de sua viagem, a ser publicado no órgão oficial 
de sua viagem, a ser publicado no órgão oficial de divulgação dos trabalhos da Casa. Por ele, 
saberão os demais colegas o que foi tratado nessas reuniões e a posição da Câmara dos 
Deputados nelas. Como importante regras para moralização, este projeto obriga o 
parlamentar a declinar a origem dos recursos, quando viagem for motivada por interesse 
particular, mas paga por terceiros. E o obriga, ainda, a declarar a relação dos gastos efetuados 
e dos locais visitados, quando de seu regresso ao País”. 2) Proposta de Ato da Mesa. 
Regulamenta o art. 4°, § 4°, do Decreto Legislativo n° 7, de 1995, e dá outras providências. “A 
Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, inciso IV, da 
Constituição Federal, resolve: Art. 1°. Missão oficial, para os fins do disposto neste Ato e no 
art. 4°, § 4°, do Decreto Legislativo n° 7, de 1995, é a função ou poder conferido a Deputado ou 
a Comissão de Deputados, de caráter temporário, para representar a Câmara dos Deputados, 
seu Presidente ou a Mesa, junto a instituição particular ou pública, no país e no exterior, e 
junto ao governo federal, estadual, municipal ou estrangeiro, devendo o assunto a ser tratado 
estar relacionado com as atividades do Poder Legislativo. Art. 2°. São da competência do 
Presidente da Câmara dos Deputados as designações de Deputados para representarem a 
Câmara dos Deputados em eventos relacionados com a atividade legislativa. § 1°. Nos casso 
em que houver ônus para os cofres públicos, as designações dependem de prévia aprovação 
da Mesa. § 2°. Em qualquer hipótese, é exigido relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas, a ser apresentado pelo Parlamentar, no prazo máximo de dez dias, após o 
retorno. Art. 3°. Poderão ser instituídas pelo Presidente da Câmara, de ofício ou a 
requerimento de qualquer Deputado, Comissões Externas, compostas de no máximo cinco 
Deputados, para cumprir missão temporária autorizada, sujeitas à deliberação do Plenário 
quando importarem ônus para a Casa. Parágrafo único. No prazo máximo de dez dias, após o 
retorno, os membros da Comissão, individual ou conjuntamente, apresentarão a Mesa 
relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas. Art. 4°. A Câmara dos Deputados, 
mediante deliberação da Mesa, poderá conferir licença a Deputado, a pedido deste, de Partido 



Político, Liderança Partidária ou Comissão Permanente, para desempenhar missão temporária 
de caráter político ou cultural, no país ou no exterior, sem ônus para a Casa, observado o 
disposto no parágrafo único do artigo anterior, não se considerando justificadas as faltas 
apenas para os fins do art. 4°, § 4°, do Decreto Legislativo n° 7, de 1995. Art. 5°. Não será 
concedida a nenhum Parlamentar autorização para mais de uma missão oficial prevista no art. 
1°, por sessão legislativa, com ônus direito para a Câmara dos Deputados. Art. 6°. O Deputado 
Líder ou Presidente de Partido Político, mediante comunicação escrita ao Presidente da 
Câmara, terá suas faltas justificadas quando se ausentar para cumprir compromissos políticos 
ou oficiais. Art. 7°. Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa. Art. 8°. Este Ato entra em 
vigor na data de sua publicação. Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário. Nada mais 
havendo a tratar, às 21:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para, constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai á publicação.  



MESA  
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 8ª Reunião da Mesa, realizada em 25.04.95 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 19:00 
horas, reúne-se, na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Leopoldo Bessone, 2º Secretário, Benedito Domingos, 3º 
Secretário, João Henrique, 4º Secretário, Robson Tuma, 1º Suplente e Vanessa Felippe, 2º 
Suplente. Ausentes, por motivos justificados, os Senhores Deputados Beto Mansur e Wilson 
Campos, respectivamente, 2º Vice-Presidente e 1º Secretário. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve: 
1) Aprovar as Tomadas de Contas da Câmara dos Deputados e do Fundo Rotativo da Câmara 
dos Deputados e seus anexos (Relatórios/Certificados de Auditoria do Instituto de Previdência 
dos Congressistas – IPC, Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, Grupo 
Brasileiro da União Interparlamentar e Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano), 
relativas ao exercício de 1994. 2) Estender aos ocupantes do cargo de Assessor Técnico, CNE-
07 das Comissões Permanentes o disposto no art. 2° do Ato da Mesa n° 11, de 1995, que 
“dispõe sobre a frequência de servidores e a autorização de serviço externo previsto no art. 
147, XXXIII, da Resolução n° 20/71, e dá outras providências”. 3) Ratificar os despachos 
favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa, nos seguintes 
expedientes: a) Processo n° 107.282/95. Requisição dos servidores Ruy dos Santos Siqueira, 
ponto n° 4.664, e Cleunice dos Santos, ponto n° 4.191, para, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens dos cargos que ocupam, prestarem serviços ao Senado Federal. b) Reembolso de 
despesas médicas ao ex-Deputado Jonas Santos Neves, no valor de R$ 8.801,36 (oito mil, 
oitocentos e um reis e trinta e seus centavos). c) Requerimentos de informação: 1) n° 0066/95. 
Deputado Eujácio Simões. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre de quem o 
Banco Central do Brasil adquiriu dólares no dia 10 de março de 1995 e quais os valores de cada 
uma das transações. 2) n° 0067/95. Deputado Domingos Dutra. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre projetos da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM – no Estado do Maranhão. 3) n° 0068/95. Deputado 
Benedito de Lira. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre providências 
adotadas com vistas à recuperação e conservação das rodovias federais no Estado de Alagoas, 
com destaque para a BR-101. 4) n° 0069/95. Deputada Telma de Souza. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre normas de segurança, de fiscalização e controle em portos 
marítimos nacionais no tocante a carregamento de produtos químicos. 5) n° 0070/95. 
Deputada Telma de Souza. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre danos causados ao meio ambiente e à saúde das pessoas 
pelo vazamento de substâncias tóxicas. 6) n° 0071/95. Deputada Telma de Souza. Solicita 
informações ao Ministério da Marinha sobre normas de segurança e de fiscalização em portos 
marítimos nacionais contra casamento de substâncias tóxicas prejudiciais á saúde. 7) n° 
0072/95. Deputado Marcelo Deda. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, sobre dossiê de projetos inacabados na Região 
Nordeste. 8) n° 0073/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre critérios do Banco Centra do Brasil para credenciamento de instituições 
financeiras para funcionarem como dealer no mercado cambial. 9) n° 0074/95. Deputado 
Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre contratos futuros de taxa 
de reais por dólar comercial. 10) n° 0075/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre descredenciamento de dealer pelo Banco Central do Brasil. 11) n° 
0076/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia 
sobre patrocínio da PETROBRÁS a Escola de Samba Caprichosos de Pilares, Estado do Rio de 
Janeiro, no Carnaval de 1995. 12) n° 0077/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 



Ministério da Fazenda sobre pensões pagas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica 
Federal a seus antigos empregados. 13) n° 0078/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre registro de medicamentos e dos sanitários. 14) n° 
0079/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre 
dados sigilosos fornecidos às embaixadas relativamente ao Projeto SIVAM. 15) n° 0080/95. 
Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre investigação 
realizada pelo CADE a respeito da operação comercial de compra da marca de dentifrício 
Kolynos pela empresa Colgate-Palmolive. 16) n° 0081/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre intervenção do Banco Central do Brasil no Banco 
do Estado de São Paulo – BANESPA. 17) n° 0082/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda quanto ao Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira – IPMF. 18) n° 0083/95. Deputado Sérgio Miranda. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre transações efetuadas com títulos da dívida pública. 19) n° 
0084/95. Deputado José Fritsch. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
providências em defesa dos direitos humanos de pessoas ameaçadas de morte na região sul 
do Estado do Pará. 20) n° 0085/95. Deputado Leonel Pavan. Solicita informações ao Ministério 
dos Transportes sobre montante e origem de recursos empregados na BR-101 nos últimos 10 
anos, bem como o valor disponível no ano de 1995 para duplicação dessa rodovia. 21) n° 
0086/95. Deputado Rivaldo Macari. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a disposição da União em considerar as matas de 
araucária como Mata Atlântica e sobre as providências a serem tomadas para com 
proprietários rurais e madeireiros. 22) n° 0087/95. Deputado Cândido Mattos. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre contratos celebrados pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – com empresas fornecedoras de vale-refeição. 23) n° 
0088/95. Deputada Sandra Starling. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre teto 
da faixa de flutuação cambial; vazamento de informações no dia anterior a divulgação do 
sistema de faixas cambiais; dimensão estimada da “renúncia fiscal” embutida na redução das 
alíquotas do IOF para o ingresso de capital especulativo externo; Comprometimento das 
reservas cambiais nos leilões de compra/venda de dólar. 24) n° 0089/95. Deputado José 
Egydio. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a não-conclusão da obra de 
recuperação do trecho denominado “Morro da Mangueira”, no Município de Itaperuna, Estado 
do Rio de Janeiro. 25) n° 0090/95. Deputado José Egydio. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Light, empresa de energia elétrica 
do Estado do Rio de Janeiro. 26) n° 152/95. Deputado Fernando Zuppo. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre funcionamento do Fundo de pensão dos 
Servidores do Banco do Brasil – PREVI. 27) n° 168/95. Deputado Aldo Rebelo. Solicita 
informações à Casa Civil da Presidência da República sobre a campanha publicitária que será 
desencadeada pelo Governo Federal, através da Secretaria de Comunicação da Presidência da 
República. 28) n° 173/95. Deputado Aldo Arantes. Solicita informações ao Presidente do Banco 
Central do Brasil sobre o perfil, prazos e escalonamento da dívida do Banco do Estado de 
Goiás, seus cem maiores devedores e risco de a instituição sofrer intervenção. 29) n° 189/95. 
Deputado Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre relação das 
obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 30) N° 190/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre relação das obras iniciadas 
e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração Pública 
Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam 
dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 31) n° 191/95. Deputado Augusto Nardes. 
Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre relação das 
obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 



especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 32) n° 192/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre relação das obras 
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 33) n° 192/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre relação das obras 
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 34) n° 193/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre relação das obras 
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 35) n° 193/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre relação das obras 
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 36) n° 194/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre relação 
das obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias pelo órgão de controle interno. 37) n° 195/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre relação das obras 
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 38) n° 196/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre relação das 
obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias pelo órgão de controle interno. 39) n° 197/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre relação das obras 
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 40) n° 198/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério do Planejamento sobre relação das obras 
iniciadas não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração 
Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que 
tratam dessas matérias pelo órgão de controle interno. 41) n° 199/95. Deputado Augusto 
Nardes. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre relação 
das obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinária ou 
especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 42) n° 200/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre relação das 
obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela 
Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou 
especial que tratam dessas matérias pelo órgão de controle interno. 43) n° 201/95. Deputado 
Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre relação das obras iniciadas 
e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração Pública 
Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam 
dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 44) n° 202/95. Deputado Augusto Nardes. 
Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre relação das obras iniciadas e não 
concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração Pública 
Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam 



dessas matérias e inspeção ordinárias ou especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de 
controle interno. 45) n° 203/95. Deputado Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério 
das Minas e Energia sobre relação das obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que 
não estão sendo utilizados pela Administração Pública Federal, bem como os relatórios das 
auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de 
controle interno. 46) n° 204/95. Deputado Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado sobre relação das obras iniciadas e não 
concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração Pública 
Federa, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam 
dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 47) n° 205/95. Deputado Augusto Nardes. 
Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre relação das obras iniciadas e não 
concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração Pública 
Federal, vem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam 
dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 48) n° 206/95. Deputado Augusto Nardes. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
sobre relação das obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo 
utilizados pela Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e 
inspeção ordinárias ou especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 
49) n° 207/95. Deputado Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre relação das obras iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo 
utilizados pela Administração Pública Federal, bem como os relatórios das auditorias e 
inspeção ordinárias ou especial que tratam dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 
50) n° 208/95. Deputado Augusto Nardes. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre relação das obras iniciadas e não 
concluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados pela Administração Pública 
Federal, bem como os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou especial que tratam 
dessas matérias, pelo órgão de controle interno. 51) n° 209/95. Deputado Ubaldino Júnior. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o surto de dengue no Estado da Bahia. 52) 
n° 210/95. Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre impostação de cogumelos. 53) n° 211/95. Deputado Wilson Braga. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre demissões ocorridas no PARANIBEN. 54) n° 212/95. Deputado 
Wilson Braga. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
destinação de verbas da Sudene. 55) n° 213/95. Deputado Max Rosenmann. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a balança comercial, a balança de pagamentos e a 
dívida externa. 56) n° 214/95. Deputado Beto Mansur. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a lista de produtos adquiridos no exterior constantes do Anexo ao Decreto 
1.427, de 23 de março de 1995, sobre os quais passa a incidir a alíquota ad valores de 70% 
(setenta por cento). 57) n° 215/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado sobre o relatório que apurou casos de 
corrupção no Poder Executivo, bem como sobre convênios assinados. 58) n° 216/95. Deputado 
Paulo Mourão. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre a aplicação dos recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 59) n° 217/95. Deputado Paulo Mourão. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 60) n° 218/95. Deputada Telma 
de Souza. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre fundamentos da Portaria 
94, de 17 de fevereiro de 1995, que separa os terminais privativos da COSIPA e da 
ULTRAFÉRTIL da área do porto organizado, administrado pela CODESP. 61) n° 219/95. 
Deputado Pedro Novais. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
utilização de línguas maternas em processo de aprendizagem pelas comunidades indígenas do 
Maranhão. 62) n° 220/95. Deputado Adhemar de Barros Filho. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre aposentadorias concedidas pelo Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS. 63) n° 221/95. Deputado Newton Cardoso. Solicita 



informações ao Ministério da Fazenda sobre o Fundo Social de Emergência. 64) n° 222/95. 
Deputado Jair Soares. Solicita informações ao Ministério da Previdência Social sobre fontes de 
custeio para a área de previdência social; dispêndio a conta de benefícios previdenciários de 
prestação continuada, no âmbito da previdência urbana e rural, nos últimos três exercícios; o 
montante da dívida da União para o complexo previdenciário. 65) n° 224/95. Deputado Aldo 
Arantes. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre privatizações 
de empresas estatais. 66) n° 225/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre cargos exercidos pelo servidor João Carlos 
Cantanhede Lopes Cardoso. 67) n° 226/95. Deputado Álvaro Gaudêncio Neto. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre queda nos valores das cotas 
do Fundo de Participação dos Municípios – FDM – e do Fundo de Participação dos Estados – 
FPE. 68) n° 227/95. Deputado Arnaldo Madeira. Solicita informações à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos sobre o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal. 69) n° 
228/95. Deputado Domingos Dutra. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre os sistemas de radiodifusão no Estado do Maranhão. 70) n° 229/95. Deputado Wilson 
Braga. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre o Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco. 71) n° 
230/95. Deputado Chicão Brígido. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
incidência de hepatites viróticas no Estado do Acre e das providências tomadas com relação ao 
problema. 72) n° 231/95. Deputado Chicão Brígido. Solicita informações ao Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre a aposentadoria de servidores públicos. 73) 
n° 232/95. Deputado Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
inadimplência do Brasil com organismos internacionais. 74) n° 233/95. Deputado Leônidas 
Cristino. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a produção e demanda 
de asfaltos. 75) n° 235/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre os empreendimentos: Companhia 
Siderúrgica Vale do Pindare, Açailândia – MA; Gusa Nordeste S.A., Açailândia – MA; Viema 
Siderúrgica do Maranhão S.A. Açailândia – MA; Margusa Maranhão Gusa S.A., Rosário-MA. 76) 
n° 236/95. Deputado Fernando Gabeira. Solicita informações ao Ministério das Minas e 
Energia sobre os custos da Usina Nuclear Angra II. 77) n° 237/95. Deputado Elias Abrahão. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os recursos arrecadados pelo Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT 
– ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 78) n° 238/95. Deputada Telma de Souza. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre denúncias de irregularidade da concessão de licença prévia ao Projeto Hidrelétrico 
de Tijuco alto, no Rio Ribeira de Iguape, concedida pela Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo e do Estado do Paraná, a Cia. Brasileira de Alumínio, do Grupo 
Votorantim. 79) n° 239/95. Deputada Telma de Souza. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre prejuízo financeiro na compra de 10 milhões de livros didáticos 
pela Fundação de Assistência ao Estudante – FAE. 80) n° 240/95. Deputada Maria Laura. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a coordenação e 
execução dos programas governamentais na área de assistência social, mais especificamente 
com relação às ações até então prestadas pelas extintas Fundações LBA e CBIA. 81) n° 241/95. 
Deputado Valdir Colatto. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os Títulos da 
Dívida Agrária – TDAs. 82) n° 242/95. Deputado Roberto Pessoa. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a arrecadação de recursos do setor 
agrícola. 83) n° 243/95. Deputado José Priante. Solicita informações ao Ministério das Minas e 
Energia sobre os créditos em Contas de Resultado a Compensar – CRC’s – que as empresas 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica dispõem junto ao Governo Federal. 84) 
n° 245/95. Deputado João Paulo. Solicita informações ao Presidente do Banco do Brasil S.A. 
sobre contratos assinados pela Instituição para divulgação de propaganda oficial. 85) n° 
246/95. Deputado João Paulo. Solicita informações ao Presidente da Caixa Econômica Federal 



sobre contratos assinados pela Instituição para divulgação de propaganda oficial. 86) n° 
247/95. Deputada Sandra Starling. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores 
sobre registro, em repartição brasileira competente, das crianças filhas de pai e mãe 
brasileiros, nascidos no estrangeiro. 87) n° 248/95. Deputado Luiz Gushiken. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a diretoria de Operações da SASSE. 88) n° 250/95. 
Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre parecer da 
Secretaria de Direito Econômico e compra da marca de dentifrício Kolynos pela Colgate-
Palmolive. 89) n° 252/95. Deputado Felipe Mendes. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o Projeto de Transposição das 
Águas do Rio São Francisco. 90) n° 253/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a construção 
do Açude do Castanhão, Estado do Ceará. 91) n° 254/95. Deputado José Carlos Sabóia. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a distribuição dos recursos do custeio agrícola em 
1994, das razões da inoportunidade de suas liberações e das providências adotadas para 
regularização do suprimento de crédito agrícola no Brasil. 92) n° 256/95. Deputada Ana Júlia. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto, por intermédio da Fundação de 
Assistência ao Estudante – FAE, sobre processos que apuraram irregularidades na distribuição 
de merenda escolar. 93) n° 258/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia, por intermédio da Companhia Bale do Rio Doce, sobre o projeto que 
explorara o cobre do Igarape Salobo, no Estado do Pará. 94) n° 260/95. Deputada Ana Júlia. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça, por intermédio da Superintendência da Policia 
Federal, sobre processos relativos a desvio de merenda escolar no âmbito da Fundação de 
Assistência ao Estudante – FAE. 95) n° 262/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre convênios firmados entre a Fundação de 
Assistência ao Estudante – FAE e a Secretaria de Educação do Estado do Pará no período de 
1991 a 1994. 96) n° 265/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as formas 
de investidura do servidor Fernando Balbi. 97) n° 267/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o contrato de prestação de 
serviços com empresa Rio Claro – Assessoria, Sistema e Processamento S/C Ltda., e sua 
antecessora Rio Claro Promoções e Participações S/C Ltda. 98) n° 268/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária sobre os cargos exercidos, os períodos trabalhadores e as formas de investidura da 
servidora Lia de Campos. 99) n° 270/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia sobre os critérios para a definição das bolsas de estudo de 
pós-graduação no país e no exterior (capitais e outras cidades). 100) n° 271/95. Deputada 
Jandira Feghali. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por 
intermédio do Presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobre 
aplicação de recursos de fomento. 101) n° 274/95. Deputado Nilson Gibson. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre as aposentadorias da Fundação Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência – FCBIA. 102) n° 275/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre contratos futuros de taxa de câmbio de reais por 
dólar comercial. 103) n° 277/95. Deputado José Fortunati. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre o edital do “Aviso de Licitação-Concorrência PND/CN-1/95.” 104) n° 278/95. 
Deputado Padre Roque. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre os processos de 
anistia que tramitam na Comissão Especial de Anistia constituída em 1993 pelo órgão. 105) n° 
280/95. Deputado José Augusto. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária sobre o programa de distribuição de alimentos da 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 106) n° 281/95. Deputado José Priante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre repasse de 
recursos da União à Previdência Social. 107) n° 283/95. Deputado Nícias Ribeiro. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre censo de 1991. 108) n° 



284/95. Deputado Adão Pretto. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária sobre a contratação de serviços de frete feitos pela 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 109) N° 286/95. Deputada Telma de Souza. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre medidas governamentais 
a serem adotadas para coibir abusos nos aumentos das mensalidades escolares. 110) n° 
287/95. Deputado Tilden Santiago. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
o funcionamento das operadoras de TV a cabo no Brasil. 111) n° 389/95. Deputado Maurício 
Requião. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre os órgãos de segurança e 
informação existentes na Rede Ferroviária Federal. 112) n° 290/95. Deputado Agnelo Queiroz. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre dívidas contraídas pelos produtores rurais 
do Distrito Federal com o Banco do Brasil S.A., relacionadas ao Programa de Crédito Rural. II – 
PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO. Sua Excelência relata os seguintes expedientes referentes 
à justificativa de faltas. 1) Deputado Sebastião Madeira – dia 20.04.95 – “Nesta data, fui 
convocado para representar Imperatriz, meu município, na Assembleia da Associação dos 
Municípios da Região do Sul do Maranhão”. A Mesa resolve acolher a justificativa apenas e 
tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 2) Deputado 
Silas Brasileiro – dia 26.04.95 – “Baseia-se a nossa justificativa ao convite, em anexo, 
formulado pelo Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária, para 
participarmos da instalação da Câmara setorial do cacau”... “Outro aspecto a ser considerado é 
que estamos ocupando a Presidência da Subcomissão Permanente de Agricultura”. A Mesa 
decide acolher a justificativa apenas tão-somente para os fins do que dispõe o art. 55, inciso III, 
da Constituição Federal. 3) Deputado Francisco Dornelles – 04 a 06.04.95 – “...como Presidente 
do PPR/RJ estava no Rio de Janeiro resolvendo problemas do partido”. A Mesa decide acolher 
a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da 
Constituição Federal. 4) Deputado Antonio Balhmann – dia 24.04.95 - ... “fomos convidados 
pelo Governo do Estado de Alagoas, para participar como expositor de Seminário sobre 
Compras Governamentais”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para 
os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 3) Deputado Francisco 
Dornelles – 04 a 06.04.95 – “... como Presidente do PPR/RJ estava no Rio de Janeiro 
resolvendo problemas do partido”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente 
para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 4) Deputado Antonio 
Balhmann – dia 24.04.95 - ... “fomos convidados pelo Governo do Estado de Alagoas, para 
participar como expositor de Seminário sobre Compras Governamentais”. A Mesa decide 
acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da 
Constituição Federal. 5) Deputada Socorro Gomes – dia 29.03.95 – “... me encontrava em 
missão oficial nos Estados Unidos da América, onde foi realizada na sede da ONU, em Nova 
York, uma reunião preparatória da Conferência Mundial da Mulher, e o vôo chegou no Brasil 
exatamente no dia 29”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os 
fins do disposto no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 6) Deputado Alberto Silva – dias 
19 e 20.04.95 – “... por estar acompanhando a comitiva do Ministro Cícero Lucena em visita a 
Teresina”. A Mesa decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto 
no art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 7) Recursos à Mesa. a) Deputada Marta Suplicy. 
“A Senhora Deputada Marta Suplicy recorre, através do ofício n° 064/95, de decisão da Mesa 
Diretora desta Casa relativa a seu pedido de justificativa de falta do dia 07 de março do 
corrente ano. Reafirma a Parlamentar que a convite do Grupo Parlamentar Interamericano 
sobre População e Desenvolvimento participou da Reunião Internacional de Parlamentares 
sobre População e Desenvolvimento Social, de grande importância para nosso país e que 
realizou-se em Copenhague – Dinamarca. À consideração da douta Mesa”. A Mesa decide 
acolher a justificativa apenas tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da 
Constituição Federal. Prosseguindo, a Mesa reexaminando recurso à decisão da Mesa feito 
pelo Deputado Antônio Balhmann, referente a justificação de falta no dia 24.04.95, decide 
acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do disposto no art. 55, inciso III, da 



Constituição Federal. Com a palavra, o Senhor Presidente informa que consultou o Tribunal de 
Contas da União sobre acumulação de remuneração por parte de servidores aposentados que 
foram nomeados para novos cargos efetivos, tendo aquela egrégia Corte informado que tal 
não é possível. Só é possível a acumulação de proventos da aposentadoria com a remuneração 
de cargo em comissão. O servidor deverá fazer a opção. Por essa razão, o Ato da Mesa n° 
122/95 deverá ser aplicado. Nada mais havendo a tratar, às 20:30 horas, o Senhor Presidente 
declara encerrada a presente reunião. E, para contar eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a 
presente ata, que após assinada pelo Senhor Presidente vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 26.04.95 
 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 10:00 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, na sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Senhor Deputado Luís Eduardo, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente, Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, 
Leopoldo Bessone, 2° Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário e João Henrique, 4° 
Secretário. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Wilson Campos, 1° Secretário 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. O Senhor Presidente 
traz à apreciação dos seus pares o seguinte teor do Projeto de Resolução CN-95 que “altera a 
redação dos arts. 4° e 6° da Resolução n° 1, de 1970-CN – Regimento Comum: “O Congresso 
Nacional Resolve: Art. 1° Os arts. 4 ° e 6° da Resolução n° 1, de 1970-CN – Regimento comum, 
passam a vigorar com as seguinte redação: “Art. 4°. São reconhecidas as lideranças das 
representações partidárias em cada Casa, constituídas na forma dos respectivos regimentos. § 
1°. O Presidente da República poderá indicar Congressista para exercer a função de líder do 
governo, com as prerrogativas constantes deste Regimento. § 2°. O líder do governo poderá 
indicar três vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o 
governo. § 3°. A estrutura de apoio para funcionamento da liderança ficará a cargo da Casa a 
que pertencer o parlamentar........ Art. 6°. Ao líder é lícito usar da palavra, uma única vez, em 
qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos, para comunicação urgente. 
........”. Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”. Depois de debatida a 
matéria, a Mesa aprova a proposição”. Depois de debatida a matéria, a Mesa aprova a 
proposição. Nada mais havendo a tratar, às 11:00 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, (_______________) Secretário-Geral da 
Mesa, lavrei a presente ata, que após subscrita pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 9ª Reunião da Mesa, realizada em 03.05.95 
 
Aos três dias do mês de maio de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 19:00 horas, 
reúne-se no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 
1° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, Leopoldo Bessone, 2° Secretário, Benedito 
Domingos, 3° Secretário, João Henrique, 4° Secretário, e Robson Tuma, 1° Suplente e Luiz 
Piauhylino, 3° Suplente. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Beto Mansur, 2° 
Vice-Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – 
PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente dá a palavra ao Senhor Diretor-Geral, o 
qual traz à apreciação da Mesa expediente da Liderança do PSD visando a criação de estrutura 
funcional na respectiva Liderança. Em discussão a matéria, a Mesa resolve baixar o Ato da 
Mesa n° 13, de 1995, que “dispõe sobre a lotação de servidores no Gabinete do Líder do PSD”, 
o qual vai publicado ao final da ata. Prosseguindo, a Mesa resolve: a) Baixar os seguintes Atos 
da Mesa: 1) n° 14, de 1995, que “dispõe sobre a lotação de servidores no Gabinete do Líder do 
governo no Congresso Nacional”, o qual vai publicado ao final da ata. 2) n° 15, de 1995, que 
“cria Função Comissionada na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização”, 
o qual vai publicado ao final da ata. 3) n° 16, de 1995, que “altera a tabela de funções dos 
Gabinetes de Membros da Mesa, e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da 
ata. Prosseguindo, o Senhor Presidente relata que, tomando conhecimento, através da 
Administração, de que a Câmara dos Deputados tem exigido, para fins de ingresso em seu 
quadro funcional, o exame anti-HIV, resolveu trazer o assunto à apreciação da Mesa, 
manifestando desde já a sua opinião em favor do cancelamento da exigência. Menciona, 
ainda, que, em contato com o Senhor Ministro da Saúde, Adib Jatene, este opinou, respeitada 
a competência da Câmara dos Deputados em resolver o assunto, no sentido de que a exigência 
seria desnecessária. Discutida a matéria, a Mesa decide, por unanimidade, pelo cancelamento 
da exigência. O Senhor Presidente, em continuação, passa a palavra ao Senhor Diretor-Geral 
em faz exposição sobre o estado precário que se encontram os veículos de representação que 
atendem aos Senhores Membros da Mesa, ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa, 
bastante desgastados e de manutenção antieconômica, propondo a renovação da frota, num 
total de 8 (oito) automóveis, através de licitação pública, de acordo com a legislação em vigor. 
Em discussão a matéria, a Mesa autoriza que seja feita licitação pública para o referido fim. 
Continuando, a Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor 
Presidente “ad referendum” da Mesa nos seguintes requerimentos de informação: 1) n° 
223/95. Deputado Domingos Dutra. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre a aposentadoria do titular da pasta. 2) n° 244/95. Deputado João 
Paulo. Solicita informações ao Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sobre 
contratos assinados pela Empresa para divulgação de propaganda oficial. 3) n° 249/95. 
Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre parecer da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico a compra da marca de dentifrício Kolynos pela 
Colgate-Palmolive. 4) n° 250/95. Deputado Álvaro Gaudêncio Neto. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre a implantação da Escola Técnica da Campina 
Grande, Estado da Paraíba. 5) n° 255/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao 
Presidente da Caixa Econômica Federal sobre o processo de fechamento de agências da 
instituição. 6) n° 259/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério da Justiça, por 
intermédio da Ouvidoria Geral da República, sobre o Processo 187/93. 7) n° 261/95. Deputada 
Ana Júlia. Solicita informações ao Ministro Secretário Executivo da Câmara de Políticas 
Regionais, sobre o Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM – e aos incentivos fiscais 
administrados pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. 8) 
n°263/95. Deputado Fernando Gabeira. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre as 



medidas de combate a contaminação de BHC na Cidade de Meninos, Município de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro. 9) n° 264/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de 
investidura do servidor Renato Antonio Prates Menegat. 10) n° 266/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o transporte de células do real, 
impressas no exterior. 11) n° 269/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre os critérios para a definição das bolsas de estudo 
de pós-graduação no país e no exterior (capitais e outras cidades). 12) n° 272/95. Deputado 
Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os critérios a serem 
adotados na reestruturação administrativa do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 
13) n° 276/95. Deputado José Fortunati. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
Sulbrasileiro Crédito Imobiliário. 14) n° 279/95. Deputada Maria Laura. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a política adotada pela Caixa Econômica Federal quanto ao 
reajuste de prestações do Sistema Financeiro de Habitação no caso de mutuários servidores 
públicos. 15) n° 282/95. Deputado João Fassarella. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre a regulamentação do Fundo Nacional de Assistência 
Social. 16) n° 285/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita informações ao Ministério do Estado-
Maior das Forças Armadas sobre o acordo militar Brasil-EUA na área de saúde. 17) n° 288/95. 
Deputado Maurício Requião. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto 
sobre os órgãos de segurança e informação existentes nas instituições de ensino superior do 
país. 18) n° 291/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre empresas cadastradas, número de contribuintes, total 
de arrecadação, empresas inadimplentes e número de sonegadores entre empresas, Governo 
Federal, Estadual, Municipal, sindicatos, clubes desportivos e fundações. 19) n° 292/95. 
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência Social sobre 
imóveis pertencentes ao órgão no Estado do Sergipe. 20) n° 293/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado de São Paulo. 21) n° 294/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado de Santa Catarina. 22) n° 295/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado de Roraima. 23) n° 296/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao 
órgão no Estado de Rondônia. 24) n° 297/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no 
Estado do Rio de Janeiro. 25) n° 298/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado 
do Rio Grande do Sul. 26) n° 299/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado 
do Rio Grande do Norte. 27) n° 300/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado 
do Piauí. 28) n° 301/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado de 
Pernambuco. 29) n° 302/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado do Paraná. 30) 
n° 303/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado da Paraíba. 31) n° 304/95. 
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado do Pará. 32) n° 305/95. Deputado Chico 
Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado de Minas Gerais. 33) n° 306/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 



pertencentes ao órgão no Estado do Mato Grosso do Sul. 34) n° 307/95. Deputado Chico 
Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado de Mato Grosso. 35) n° 308/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado do Maranhão. 36) n° 309/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado de Goiás. 37) n° 310/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao 
órgão no Estado do Espírito Santo. 38) n° 311/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao 
órgão no Distrito Federal. 39) n° 312/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado 
do Ceará. 40) n° 313/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado da Bahia. 41) 
n° 314/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado do Amazonas. 42) n° 315/95. 
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado do Amapá. 43) n° 316/95. Deputado 
Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
imóveis pertencentes ao órgão no Estado de Alagoas. 44) n° 316/95. Deputado Chico Vigilante. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis 
pertencentes ao órgão no Estado do Alagoas. 45) n° 317/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao 
órgão no Estado do Acre. 46) n° 318/95. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis pertencentes ao órgão no Estado 
do Tocantins. 47) n° 319/95. Deputado Milton Temer. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre Salário-Educação. 48) n° 320/95. Deputado Milton Temer. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre Salário-Educação. 
49) n° 321/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre verbas 
federais para construção de penitenciária de segurança máxima no Estado do Pará. 50) n° 
322/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Presidente da Caixa Econômica Federal 
sobre financiamentos concedidos ao Governo do Estado do Pará no exercício de 1993. 51) n° 
323/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre verbas do 
Sistema Único de Saúde – SUS – repassadas ao Governo do Estado do Pará no exercício de 
1993. 52) n° 324/95. Deputado Domingos Dutra. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre projetos da SUDENE no Estado do Maranhão. 53) n° 325/95. 
Deputado Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre o Projeto de Transposição das águas do Rio São Francisco. 
54) n° 326/95. Deputado Valdenor Guedes. Solicita informações ao Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre o resultado do recadastramento do 
funcionalismo público federal, especialmente sobre a relação dos servidores retirados de folha 
de pagamento cedidos ao Estado do Amapá. 55) n° 327/95. Deputado Sérgio Carneiro. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre o Programa Piloto de Conservação de Florestas Tropicais. 56) n° 328/95. Deputado 
Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os 
devedores da Previdência Social. 57) n° 329/95. Deputado Leur Lomanto. Solicita informações 
ao Ministério das Comunicações sobre complemento de aposentadoria a empregados da 
Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS. 57) n° 330/95. Deputado Leur Lomanto. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre complemento de aposentadoria a 
empregados da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS – e todas as suas associadas. 58) n° 
331/95. Deputado Genésio Bernardino. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
complemento de aposentadoria a empregados do Instituto de Resseguros do Brasil. 59) n° 



332/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
complemento de aposentadoria a empregados do Banco do Brasil. 60) n° 333/95. Deputado 
Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre ajuda financeira 
concedida pela TELERJ para a filmagem de “Carlota Joaquina – Princesa do Brasil”. 61) n° 
334/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
ajuda financeira concedida pela EMBRATEL para a filmagem de “Carlota Joaquina – Princesa do 
Brasil”. 62) n° 335/95. Deputado Newton Cardoso. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre juros da dívida pública interna. 63) n° 336/95. Deputado Newton Cardoso. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre volume de produtos importados. 64) n° 
337/95. Deputado Ana Júlia. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o montante 
da dívida do Tesouro Nacional para com o Banco do Brasil S.A. 65) n° 338/95. Deputada 
Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Processo de Licitação 
n° 92 de 1991, do Banco do Brasil S.A. 66) n° 229/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério da Minas e Energia sobre concorrências na ELETROBRÁS. 67) n° 
340/95. Deputado Paulo Gouvea. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre 
o lucro bruto da PETROBRÁS e de suas subsidiárias nos últimos cinco anos, o total de 
funcionários da empresa estatal e suas subsidiárias e o volume de recursos destinados ao 
pagamento do adicional de periculosidade e insalubridade aos funcionários da empresa. 68) n° 
341/95. Deputado Sérgio Arouca. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
despesas da União com pagamentos de juros, encargos cambiais a amortização da dívida 
pública, interna e externa, e relações da União com suas empresas ou sociedades de economia 
mista. 69) n° 342/95. Deputado Pauderney Avelino. Solicita informações aos Ministérios da 
Fazenda e do Planejamento e Orçamento sobre renúncia fiscal em todo o país. 70) n° 343/95. 
Deputado Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre empresas de comunicação em débito com a Previdência Social. 71) n° 344/95. Deputado 
Luiz Gushiken. Solicita informações à Secretaria da Comunicação Social da Presidência da 
República sobre empresas de comunicação contratadas pelo Governo Federal. 72) n° 345/95. 
Deputado Milton Temer. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as providências 
tomadas pelo Banco do Brasil diante da denúncia de não pagamento de dívidas pela empresa 
Bloch. 73) n° 346/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita informações ao Ministério do Exército 
sobre acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos da América na área de saúde. 74) n° 
347/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a 
venda de ações da empresa CEGAS pertencentes a BR-Distribuidora, subsidiária da 
PETROBRÁS. 75) n° 348/95. Deputado Padre Roque. Solicita informações ao Ministério da 
Previdências e Assistência Social sobre os processos de anistia concedidos pela Portaria 1.051, 
de 17 de agosto de 1993. 76) n° 349/95. Deputado Paulo Rocha. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre os projetos prioritários para a Hidrovia Araguaia-Tocantins. 
77) n° 350/95. Deputado Coraci Sobrinho. Solicita informações ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre a possibilidade de reconhecimento dos diplomas de cursos superiores dos 
egressos das universidades de outros países integrantes do MERCOSUL. 78) n° 351/95. 
Deputado Cláudio Cajado. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre as variações de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 79) n° 352/95. 
Deputado Leônidas Cristino. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre contratações de obras e recursos orçamentários 
no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. II – PAUTA DO 
SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos 
seguintes expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo 
n° 17.439/95. Deputado Luiz Carlos Santos. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão de despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 42/93. De acordo”. 2) Processo n° 112.839/95. Deputado João Natal. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 3) 



Processo n° 112.850/95. Deputado José Carlos Pires Coutinho. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 4) Processo n° 113.796/95. Deputado José 
Carlos Vieira. “À mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 5) Processo n° 113.065/95. Deputado Antonio Geraldo (Tony Gel). “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da espessa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. O Senhor 2° Vice-
Presidente faz reclamação acerca da panfletagem nos corredores da Casa. Debatido o assunto, 
a Mesa decide vedar a fixação de panfletos nos corredores, autorizando apenas a utilização 
dos Anexos III e IV. Em continuação, o Senhor 2° Vice-Presidente informa aos seus pares, com 
referência ao ocorrido com o Deputado Moisés Lipnik, que, conforme informações das 
empresas aéreas, o parlamentar encontravam-se no exterior. Informa que foi possível 
descobrir quem votou antes e depois dele no posto avulso. Todavia, isso não implica em 
imputação. Diz que solicitou às emissoras de televisão que verificassem se, por acaso, têm 
imagens da votação. Caso tenha as imagens, será possível descobrir quem poderia ter votado, 
se isso realmente tiver ocorrido. III – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os 
pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Requisição. 1) Processo 
n° 114.359/95. Nilvo José Sezerino. “O Senhor Ministro de Estado das Comunicações solicita 
seja colocado á disposição daquele Ministério, com ônus para esta Casa, o servidor Nilvo José 
Sezerino, Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.733, para exercer Função de Confiança na Diretoria 
de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. O Departamento de 
Pessoal informa que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75 e pela decisão da Mesa 
de 26.04.89, que estabelece: “a) requisição de 01 (um) servidor por Governo do Estado, 
Assembleia Legislativa ou Ministério: liberação com ônus parcial, excetuadas as parcelas 
referentes à prestação efetiva de serviço na Câmara dos Deputados. b) nos demais casos: 
liberação sem ônus para a Câmara dos Deputados. “Esclarece ainda o órgão de pessoal que, 
nos termos do art. 93, I, § 1°, da Lei n° 8.112/90, a requisição para exercício de cargo ou função 
de confiança far-se-á com ônus para o órgão cessionário. Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, opina favoravelmente à cessão do servidor, sem qualquer ônus para 
a Câmara dos Deputados”. 2) Processo n° 112.269/95. Marcos Antonio Amorim dos Santos. “O 
Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja colocado à disposição daquela casa com 
ônus para o órgão de origem, o servidor da Câmara dos Deputados Marcos Antônio Amorim 
dos Santos, Técnico Legislativo, ponto n° 2.813, para prestar serviços no gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente, Senador Teotônio Vilela Filho. O órgão de lotação do servidor não se opõe ao 
atendimento do pleito (fls. 2). Informa o Departamento de Pessoal que, de acordo com 
entendimento havido entre as duas Casas do Congresso Nacional, a cessão de servidor poderá 
ser atendida, com ônus para o órgão de origem, desde que não designado para ocupar cargo 
em comissão, até o limite de 40 (quarenta), e que, presentemente, encontram-se à disposição 
do Senado Federal 19 (dezenove) servidores (fls. 3). O Diretor-Geral manifesta-se 
favoravelmente à cessão do servidor, até 31.12.95, nos termos de pedido. Esta secretaria, 
acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, opina pelo acolhimento da 
solicitação. 3) Processo n° 110.206/95. Sônia Hypolito Licetsztejn. “O Senhor Presidente do 
Senado Federal solicita seja colocada à disposição daquela Casa, com ônus para o órgão de 
origem, a servidora da Câmara dos Deputados Sônia Hypolito Licetsztejn, Adjunto Parlamentar, 
ponto n° 5.006, para prestar serviços no gabinete do Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy. 
Informa o Departamento de Pessoal que, de acordo com entendimento havido entre as duas 
Casas do Legislativo, a cessão de servidor poderá ser atendida, com ônus para o órgão de 
origem, desde que o  mesmo não seja designado para ocupar cargo em comissão, até o limite 
de 30 (trinta) servidores, e que, presentemente, encontram-se à disposição do Senado Federal 
15 (quinze) servidores da Câmara dos Deputados (fls. 2 e 3). A Diretoria Administrativa e a 
Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente à cessão da servidora, até 31.12.95. Ante o 



exposto, esta Secretaria opina favoravelmente à solicitação, nos termos expressos pelos órgão 
técnicos da Casa”. 4) Processo n° 112.268/95. José Dauber Reis Vilhena. “O Senhor Presidente 
do Senado Federal solicita seja colocado à disposição daquela Casa, com ônus para o órgão de 
origem, o servidor da Câmara dos Deputados José Dauber Reis Vilhena, Agente de Segurança 
Legislativa, ponto n° 3.711, para prestar serviços no gabinete do Senador Antônio Carlos 
Valadares. Consultada, a Coordenação de Segurança Legislativa, órgão de lotação do servidor, 
manifesta-se contrariamente ao pedido. O Departamento de Pessoal informa que, de acordo 
com entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão de servidor poder ser 
atendida, com ônus para o órgão de origem, desde que o mesmo não seja designado para 
ocupar cargo em comissão, até o limite de 40 (quarenta), e que presentemente encontram-se 
à disposição do Senado Federal 20 (vinte) servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria-
Geral acompanha a manifestação contrária da Coordenação de Segurança Legislativa. Esta 
Secretaria, à vista das informações processadas, submete o assunto à deliberação da douta 
Mesa”. A Mesa resolve aprovar a requisição. 5) Processo n° 102.979/95. Eleutério Rodrigues 
Neto. “Cuida-se de solicitação do Magnífico Reitor da Universidade de Brasília, Prof. João 
Cláudio Todorov, no sentido de que o servidor desta Casa Eleutério Rodrigues Neto, Assessor 
Legislativo, ponto n° 5.057, seja autorizado a ocupar função de direção naquela instituição de 
ensino, com manutenção dos vencimentos e vantagens integrais (fls. 1). Chamada a 
manifestar-se, a Assessoria Legislativa, em judicioso parecer sobre a matéria, conclui assim o 
seu entendimento: “1 – sob a ordem legal, o afastamento encontra respaldo na Lei n° 8.112, 
de 11.dez.90 e no art. 7°, § 2°, da Resolução n° 48, de 1993, mas é faculdade da Administração, 
com ônus para a entidade cessionária; 2 – sob a ordem funcional, o afastamento somente 
pode concretizar-se em relação ao cargo efetivo, uma vez que a função comissionada de 
Assessor Legislativo é inerente ao órgão de lotação e exercício, com específica legislação, e 
também de acordo com decisões anteriores da Mesa; 3 – sob a ordem institucional, segundo 
os critérios mencionados, a concessão do afastamento depende de pressupostos  - requisição 
para o cargo de direção de nível igual ou superior a DAS-101.5  ou equivalente e prazo 
determinado – que não foram preenchidos, ficando, em consequência, prejudicando o 
necessário exame individualizado quanto a conveniência, oportunidade e interesse do 
serviço.” Ante essas considerações da Assessoria Legislativa, os órgãos da administração da 
Casa manifestam-se contrariamente ao deferimento da solicitação. À vista das informações 
processadas, considerando que sob o enfoque da legalidade o afastamento da solicitação. À 
vista das informações processadas, considerando que sob o enfoque da legalidade o 
afastamento encontra respaldo normativo, e que, do ponto de vista da funcionalidade, a 
solicitação por ser atendida em relação ao cargo efetivo, exonerando-se o interessado da 
função comissionada de Assessor Legislativo, conforme fundamentado nos itens 1 e 2 da 
transcrição supra e conforme também reiteradas manifestações da Mesa, opina esta 
Secretaria pelo acolhimento da solicitação sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados”. 
6) Processo n° 17.495/93 e 15.031/95. Advocacia Geral da União. “O Senhor Advogado-Geral 
da União, Dr. José de Castro Ferreira, solicita sejam cedidos àquela instituição, nos termos do 
art. 47 da Lei Complementar n° 73/93 e do art. 5° da Medida Provisória n° 316/93, os 
servidores desta Casa Fábio Vaisman e Maria Nilza Bianchi, Assessores Legislativos, ponto n° 
5.059 e 5.081, respectivamente. Chamada a manifestar-se, a Assessoria Legislativa, invocando 
sobretudo razões de conveniência administrativa e de interesse do serviço (fls. 2, 56-58), 
manifesta-se contrariamente à solicitação. Por sua vez, o Departamento de Pessoal, ao 
manifestar-se às fls. 5, propõe que a cessão do servidor ocorra mediante: a) dispensa do 
servidor da Função Comissionada; b) perda da Gratificação de Atividade Legislativa, em face da 
característica de que se reveste, isto é, o efetivo serviço prestado durante as sessões conjuntas 
do Congresso Nacional e extraordinárias da Câmara dos Deputados, após o horário do 
expediente normal; e c) a concordância do servidor sobre as condições da cessão, em sendo 
aceitas...” Ao manifestar-se sobre o parecer do órgão de pessoal, o servidor Fábio Vaisman, em 
linha de argumentação que busca demonstrar o caráter de irrecusabilidade das requisições do 



Advogado-Geral da União, nos termos da legislação pertinente, conclui, em síntese, não poder 
a solicitação ser recusada a nem o servidor sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração (fls. 
15-19), entendimento esse refutado pela Assessoria Legislativa, em novo parecer, às fls. 27-31. 
Em derradeira manifestação sobre a matéria, a Assessoria Legislativa, às fls. 51-52, expendeu 
as considerações seguintes: “(...) Por determinação do Senhor Secretário-Geral da Mesa, 
retornam os processos a esta Assessoria, para nova manifestação, tendo em vista os critérios 
que vêm sendo adotados em casos de requisição de servidores, a partir do Processo n° 
95/100626. De fato, em função da ampliação do corpo de Assessores, este órgão tem adotado 
posição mais flexível ao analisar requisições de seus servidores. Esta mudança de postura foi 
consignada pela primeira vez no processo referido, a partir do qual alguns critérios específicos 
tem sido considerados na análise de casos semelhantes. Tais critérios favorecem, todavia, 
somente as requisições internas à Casa, ou aquelas vinculadas à nomeação para cargo em 
comissão de elevada hierarquia em outros Poderes ou em outras esferas de governo. A 
requisição encaminhada pela Advocacia-Geral da União não se enquadra em qualquer das 
situações motivadoras de exceção, uma vez que o Dr. Fábio Vaisman não estava sendo 
convidado para qualquer cargo de direção naquele órgão, mas sim para meramente integrar 
equipe de trabalho então em início de formação. Ultrapassada a fase inicial de estruturação do 
órgão, a Advocacia-Geral da União já está cuidando do provimento de seus cargos efetivos 
mediante concurso público. Nessas circunstâncias, além de não se enquadrar nas exceções que 
esta Assessoria tem proposto à diretriz geral de não abrir mão de integrantes de seu corpo 
técnico, a solicitação da Advocacia-Geral da União muito provavelmente terá perdido sua 
oportunidade. Por conta destas novas considerações quanto à conveniência e á oportunidade 
de atendimento ao pedido, esta Assessoria reitera sua manifestação anterior contrária à 
cessão do servidor.” Parecer semelhante mereceu a requisição referente à servidora Maria 
Nilza Bianchi (fls. 57-58). A Diretoria-Geral, acompanhando o entendimento da Assessoria 
Legislativa, manifesta-se pelo não acolhimento do pedido. Esta Secretaria, á vista das 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa, e considerando, pelo fluxo das informações, não 
ser da conveniência administrativa e do interesse do serviço a liberação dos servidores em 
apreço, opina pelo indeferimento do pleito”. 7) Processo n° 112.271/95. Tribunal Superior 
Eleitoral. “O Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista o disposto no art. 
23, XVI, do Código Eleitoral, c/c o art. 1° da Lei n° 6.999/82, consulta esta Casa sobre a 
possibilidade de ser colocado à disposição daquela Corte, até 30 de junho do corrente, o 
servidor da Câmara dos Deputados Flávio de Pilla, Assessor Legislativo, para prestar serviços 
perante a Comissão de Estudos da Legislação Eleitoral. Chamada a manifestar-se, a Assessoria 
Legislativa, órgão de lotação do servidor, com parecer favorável ao pleito, esclarece, em 
síntese, que: - as requisições de servidores para a Justiça Eleitoral revestem-se de caráter 
excepcional, acentuado, no caso sob análise, pelo fato de se tratar de Comissão de altíssimo 
nível, com tarefa definida a ser concretizada em prazo determinado; - caso seja dado 
atendimento à requisição, essa terá por fundamento a Lei n° 6.999, de 7 de junho de 1982, que 
“dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, e dá outras 
providências”; - a norma referida assegura, em seu art. 9°, ao servidor requisitado, a 
conservação dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego. 
Acompanhando o atendimento da Assessoria Legislativa, a Secretaria-Geral da Mesa e a 
Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente ao pleito. À vista do exposto, esta Secretaria 
opina pela cessão do servidor ao Tribunal Superior Eleitoral, até 30 de junho do corrente nos 
termos da legislação eleitoral e demais informações dos órgãos técnicos da Casa”. 8) Processo 
n° 112.257/95. Maria Beatriz Coutinho Paixão. “O Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul solicita seja cedida àquela Casa, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, a servidora Maria Beatriz Coutinho Paixão, ponto n° 4.974. O Departamento de 
Pessoal informa que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75 e pela decisão da Mesa 
de 26.04.89, e que presentemente não há servidor desta Casa à decisão da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral 



manifestam-se favoravelmente ao atendimento da solicitação, com ônus parcial para esta 
Casa. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, os termos da 
manifestação dos órgãos técnicos da Casa”. b) Prorrogação de requisição. Processo n° 
107.746/95. Assessoria de Divulgação e Relações Públicas – ADIRP. Serviços de monitoração de 
rádio e televisão. “O Senhor Diretor da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas – ADIRP, 
por instrução do Senhor Procurador Parlamentar da Câmara dos Deputados, encaminha 
propostas de empresas da área de comunicação, com vistas à contratação de serviços de 
monitoração de rádio e televisão para efeito de acompanhamento da imagem da Câmara. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa: “O valor mensal 
proposta pela empresa é de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), o que perfaz um montante 
anual de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais). Consultado, o 
Departamento de Material e Patrimônio manifesta-se contrário ao pedido em virtude dos 
seguintes motivos: a) o expressivo custo; b) os cortes no orçamento par ao presente exercício; 
c) a possibilidade de existirem outras empresas no ramo que possam ofertar o mesmo 
produto; e d) a não existência de amparo legal para a contratação direta. Por sua vez, o 
Departamento de Finanças informa que a referida despesa não foi incluída na programação 
orçamentária para este exercício, ressaltando, entretanto, haver disponibilidade de crédito 
para atendê-la”. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, submete o assunto à 
deliberação da douta Mesa”. Em discussão a matéria, a Mesa opina pelo indeferimento. c) 
Crédito adicional. Processo n° 14.978/95. Instituto da Previdência dos Congressistas. “O 
Senhor Diretor-Executivo do Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC solicita seja 
providenciado, pela Câmara dos Deputados, pedido de crédito suplementar ao Orçamento de 
1995, para que esta Casa satisfaça suas obrigações relativas à Contribuição Patronal, Reserva 
da Previdência Congressual e Equiparação de Pensões, tudo em virtude do acréscimo de 
despesas decorrentes do Decreto Legislativo n° 7/95, que dispõe sobre a remuneração dos 
membros do Congresso Nacional durante a 50ª Legislatura. No encaminhamento do processo 
a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa: “Ao examinar o assunto, o Departamento de 
Finanças conclui pela necessidade imediata de obtenção de Crédito Adicional, no montante de 
R$ 30,3 milhões, uma vez que os recursos disponíveis para aquele fim são suficientes apenas 
para o atendimento das despesas até o mês de abril em curso. Vale observar que, muito 
embora o D.L. n° 7/95 em seu § 2° preveja que o atendimento das aludidas despesas se 
processará através da alocação de recursos próprios aos respectivos orçamentos, por iniciativa 
da Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os mesmos apresentam-se 
insuficientes, frente ao montante da suplementação necessária. Por outro lado, em vista de 
escassez de recursos alocados ao Orçamento desta Casa, torna-se impraticável o 
cancelamento de dotações em favor do crédito adicional em exame.” Esta Secretaria, ante o 
exposto, submete o assunto à deliberação da douta Mesa, com vistas a que seja autorizado o 
pedido de crédito adicional no montante indicado pelos órgãos técnicos da Casa”. Em 
discussão a matéria, a Mesa resolve aprovar o pedido, condicionando a sua inclusão ao pedido 
global de crédito suplementar a ser feito pela Câmara dos Deputados”. Em seguida, é dada a 
palavra ao Senhor Assessor-Chefe da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, no sentido 
de que o mesmo faça uma exposição sobre a necessidade de se promover o registro 
videográfico das atividades da Câmara dos Deputados, quer para finalidade de documentação 
histórica, quer para fim de divulgação. É a seguinte a exposição: “Sr. Presidente. Srs. Membros 
da Mesa. A Resolução n° 20, de 1971, que trata da estrutura da Câmara dos Deputados, diz, 
em seu artigo 11, que compete “À Seção de Televisão e Cinema” (da ADIRP) “elaborar 
gravações em vídeo-tape dos debates de plenário e comissões; entrevistas com 
pronunciamentos a serem distribuídos às emissoras de televisão; elaborar filmes 
documentários sobre as atividades da Câmara dos Deputados para divulgação no país e no 
exterior; coordenar e executar a filmagem dos acontecimentos parlamentares do alto nível; 
manter arquivo atualizado dos trabalhos executados pela seção; e exercer outras atribuições 
inerentes ao seu campo de atividades”. Passarem-se 24 anos e nada do determinado naquela 



Resolução foi posto em prática. No limiar do ano 2.000 a Câmara Federal do Brasil não possui 
qualquer equipamento ou pessoal especializado para promover o registro videográfico de suas 
atividades, quer para finalidades de documentação histórica, quer para fins de divulgação. O 
assunto sempre foi premente, do ponto de vista da Assessoria. Não pode o Departamento da 
Câmara encarregado da Divulgação e das Relações Públicas funcionar com eficiência, se não 
atua na área de TV e vídeo, a mídia que maior impacto causa junto à sociedade. Ficam também 
outros Departamentos, como o Centro de Documentação e Informação, privados dos mais 
modernos instrumentos de registro histórico das atividades parlamentares. Não e por outro 
motivo que vimos insistindo, desde a nossa posse há quatro anos e junto a duas Mesas, no 
sentido da necessidade de aquisição de uma Central de Vídeo para dar cumprimento ás 
determinações previstas no artigo 11 da Resolução 20. Compreendemos que possam ter 
havido dificuldades conjunturais, inclusive orçamentárias, mas acreditamos que se torna 
absolutamente inadiável, pelo menos, o ingresso da Comunicação da Câmara dos Deputados 
na área de TV e de Vídeo. Mais do que inadiável, vivemos, na verdade, um momento vital. É 
que, desde há duas semanas, estamos colocando no ar, de forma absolutamente precária, o 
Jornal do Congresso, espaço destinado à Câmara e ao Senado no Sistema Radiobrás e de TVs 
Educativas, por força do Decreto n° 98.999, de 2 de março de 1990. O Senado já adquiriu uma 
central de vídeo completa de última geração, formato Betacan e, por isso, tem condições de 
produzir esse e outros programas, que vem sendo negociados. A Câmara, através da ADIRP, 
para não ficar de fora do processo, está operando com apenas 1 (um) equipamento, cedido 
graciosamente pela Radiobrás. Trata-se de arranjo emergencial, precário e ineficaz. Para 
fazermos uma cobertura minimamente eficiente dos trabalhos da Câmara Federal, precisamos 
de, pelo menos, 3 equipamentos e 3 equipes dia. Neste sentido sugerimos ao Presidente e á 
Mesa, na emergência atual, uma das alternativas: 1) Realização de Tomada de preços junto às 
produtoras de vídeo existentes no mercado para realização dos trabalhos de cobertura, em 
termos definidos pela ADIRP. 2) Assinatura de convênio com o Centro de Produção Cultural e 
Educativa – CPCE da UNB (também uma produtora, só que oficial), com a mesma finalidade, 
caso em que não seria necessária tomada de preço ou concorrência. Estes serviços poderiam 
ser adquiridos e pagos mês a mês, até que a Câmara resolvesse montar sua Central de Vídeo, 
que já conta, aliás, num modelo menor, com dotação orçamentária prevista. A contratação 
destes serviços deverá exigir gastos mensais em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
conforme nos mostram estimativas informais feitas junto às produtoras e ao CPCE, e que se 
encontram anexos a essa argumentação. Estes equipamentos permitirão a produção do Jornal 
do Congresso de outros programas a serem negociados e o registro parcial, para fins de 
documentação da atividade parlamentar. Não bastará, de forma alguma, contudo, para que a 
Câmara ponha em funcionamento, quando assim o decidir, a TV a cabo a cuja concessão fez 
jus por força da aprovação da Lei 8.977, de 05 de janeiro deste ano. Para tal, seria necessária a 
aquisição da Central de Vídeo, sempre defendida por esta Assessoria. Era o que tínhamos a 
expor no momento. Atenciosamente, As.) Ronaldo Paixão Ribeiro – Assessor-Chefe”. Debatida 
a matéria, a Mesa autoriza a realização de Tomada de Preços junto às produtoras de vídeo, 
visando à divulgação das atividades da Câmara dos Deputados. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente transmite à Mesa expediente do Senhor Deputado Jaques Wagner, no seguinte 
teor: “Senhor Presidente. Nos termos do art. 264 do Regimento Interno, trago ao 
conhecimento da Mesa da Câmara dos Deputados irregularidade nos serviços administrativos, 
pra que seja solucionada no prazo regimental de setenta e duas horas. Trata-se do pagamento 
feito a menor, no mês de abril de 1995, aos servidores ocupantes de cargos de natureza 
especial CNE-7 (Assessor Técnico) e CNE-9 (Assistente Técnico) requisitados de outros órgãos 
da Administração Pública, ocupantes de cargos efetivos e optantes pelos vencimentos dos 
cargos de origem. Com a aprovação da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994, a Câmara 
dos Deputados passou a aplicar novas regras relativas ao pagamento de gratificações de 
direção, chefia e assessoramento. Esta Resolução, ao teor do seu artigo 3°, resolveu 
definitivamente dúvidas quanto à situação dos servidores requisitados, que já haviam sido 



prejudicados por força das decisões administrativas adotadas anteriormente, sem base legal, 
no processo n° 32.246/94, que consideram a Gratificação de Atividade Executiva – GAE e 
assemelhadas pagas nos órgãos de origem em função de cargos efetivos ocupados 
inacumuláveis com a GAL paga pela Câmara em função do exercício do cargo em comissão. A 
Resolução n° 70 superou este problema, assegurando ao optante pelos vencimentos do seu 
cargo de origem receber 55% da GAL e 55% do vencimento do cargo de natureza especial, 
mais a integralidade de representação mensal ou parcelas equivalentes (Adicionais de FC e PL, 
no caso do CNE-7). A decisão administrativa de pagar GAL de 153%, devida aos servidores sem 
função Comissionada, cumulativa com a parcela de opção pela Função Comissionada que inclui 
55% da GAL da Função demonstra o que, à exaustão, foi afirmado pelos requerentes no 
Processo n° 32.246/94: que a GAL devida pelo exercício do cargo ou função de confiança 
equipara-se, simultaneamente, à Gratificação de Atividade Executiva e à Gratificação de 
Atividade por Desempenho de Função devidas aos servidores do Poder Executivo, sendo lícito, 
expressamente, o recebimento de ambas (55% da GAL e GAE ou 55% da GAL da FC e GAL de 
153% do cargo efetivo) no caso dos servidores investidos em cargos ou funções comissionadas. 
Assim, no corrente mês, ao aplicar a Resolução n° 70, de 1994, aos servidores ocupantes de 
cargo de natureza especial requisitados, a Direção Geral errou ao processar o pagamento dos 
servidores ocupantes dos cargos de natureza especial requisitados de outros órgãos da 
Administração Federal e optantes pelos vencimentos do cargo efetivo remuneração inferior 
àquela fixada pela Resolução n° 70, de 1994. Ao invés de pagar as parcelas expressamente 
determinadas pela Resolução, a Direção Geral aplicou regra de analogia com os servidores do 
quadro efetivo da Câmara, em prejuízo destes, inclusive. Ao aplicar as regras, ignorou tanto o 
artigo 3° da Resolução, que faculta ao servidor receber 55% da GAL e do vencimento do cargo, 
mais a integralidade da representação mensal ou parcelas equivalentes, quanto o parágrafo 
único do artigo 4°, que assegura aos servidores efetivos da Câmara investidos em Função 
Comissionada optar por receber e retribuição do cargo de natureza especial equivalente. Tais 
medidas, desprovidas de base legal e entendimento adequado, significaram redução salarial 
que, além de ilícita, foi totalmente imprevista, implicando em retenção de salário cujas 
consequências devem ser imediatamente contornadas, determinando-se, de imediato, o 
cumprimento dos termos da Resolução n° 70 e o pagamento das parcelas não pagas aos 
servidores prejudicados”. Em discussão a matéria, a mesma é distribuída ao Senhor Diretor-
Geral para apreciação devida. Prosseguindo, o Senhor Presidente traz à Mesa os seguintes 
expedientes: 1) Deputado Nícias Riberio. Solicita cota extra de passagens aéreas para 
deputados da região norte. Discutido o assunto, a Mesa decide, por unanimidade, pelo 
indeferimento do pedido. 2) Deputado Jacques Wagner. Solicita a concessão de ticket refeição 
aos funcionários que estão prestando serviços nos estados, fora de Brasília. Discutido o 
assunto, a Mesa decide, antes de aprovar a matéria, solicitar estudos ao Senhor Diretor-Geral 
sobre os procedimentos a serem adotados. É concedida a palavra ao Senhor Diretor-Geral que 
explica as conclusões da Comissão Administrativa criada para examinar a modernização do 
Sistema Eletrônico de Votação. A Mesa decide que todos os estudos devem ser paralisados em 
função de reforma do Plenário que se fará necessária, em seu devido tempo. Nada mais 
havendo a tratar, às 20:40 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 10ª Reunião da Mesa, realizada em 23.05.95 
 
Aos  vinte e  três dias do mês de maio de hum mil, novecentos  e noventa e  cinco,  às 19:30 
horas,  reúne‐se  no  Gabinete  da  Presidência,  a  Mesa  da  Câmara  dos  Deputados,  sob  a 
presidência do Senhor Deputado Luís Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo  Perim,  1°  Vice‐Presidente,  Beto  Mansur,  2°  Vice‐Presidente,  Wilson  Campos,  1° 
Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário, João Henrique, 4° Secretário, e Robson Tuma, 1° 
Suplente.  Ausente,  por  motivo  justificado,  o  Senhor  Deputado  Leopoldo  Bessone,  2° 
Secretário.  Havendo  número  legal,  o  Senhor  Presidente  declara  abertos  os  trabalhos.  I  – 
PAUTA  DO  SENHOR  2°  VICE‐PRESIDENTE.  A Mesa  aprova  os  pareceres  proferidos  pro  Sua 
Excelência  nos  seguintes  expedientes  referentes  a  reembolso  de  despesas  médico‐
hospitalares: 1) Processo n° 113.706/95. Deputado Firmino de Castro. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo”.  2)  Processo  n°  3.874/95. 
Deputado Carlos Santana. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 3) Processo n° 106.609/95. Deputado João Almeida. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor  Feral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 4) Processo n° 115.231/95. 
Deputado Mauri Sérgio.  “À Mesa.  Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 5) Processo n° 116.061/95. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 6) Processo n° 115.769/95. Deputado Flávio Derzi. “A 
Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 7) 
Processo  n°  114.876/95. Deputado  César Bandeira.  “À Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 8) Processo n° 116.133/95. Deputado Jairo 
Azi. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”.  II – 
PAUTA  DO  SENHOR  1°  SECRETÁRIO.  A  Mesa  aprova  os  pareceres  proferidos  por  Sua 
Excelência nos seguintes expedientes: a) Requisição. 1) Processo n) 115.882/95. Solange Maria 
M. Corrêa. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja colocada à disposição daquela 
Casa, com ônus para o órgão de origem, a servidora da Câmara dos Deputados Solange Maria 
machado  Corrêa, Analista  Legislativo,  ponto  n°  3.229,  para  prestar  serviços  do  gabinete  do 
Senador Freitas Neto. Informa o Departamento de Pessoal que, de acordo com entendimento 
havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão do servidor poderá ser atendida, com ônus 
para  órgão  de  origem,  desde  que  o  mesmo  não  seja  designado  para  ocupar  cargo  em 
comissão,  até  o  limite  de  40,  e  que  presentemente  encontram‐se  à  disposição  do  Senado 
Federal 22 servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria Administrativa e a Diretoria‐Geral 
manifestam‐se  favoravelmente à cessão da servidora, até 31.12.95, nos  termos da  instrução 
do processo. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, opina pelo acolhimento do 
pedido, com base nas manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 2) Processo n° 115.885/95. 
José Paulo Godoi Moreira.  “O Senhor Presidente do Senado Federal  solicita  seja  colocado à 
disposição  daquela  Casa,  com  ônus  para  o  órgão  de  origem,  o  servidor  da  Câmara  dos 
Deputados Paulo Godoi Moreira, Técnico em Comunicação Social, ponto n° 3.181, para prestar 
serviços no gabinete do Senador Renan Calheiros. Informa o Departamento de Pessoal que, de 
acordo  com  entendimento havido  entre  as duas Casas do Congresso Nacional,  a  cessão  de 
servidor poderá ser atendida, com ônus para o órgão de origem, desde que o mesmo não seja 



designado  para  ocupar  cargo  em  comissão,  até  o  limite  de  40,  e  que  presentemente 
encontram‐se à disposição do Senado Federal 22 servidores da Câmara dos Deputados (fls. 3 e 
4). A Diretoria Administrativa e a Diretoria‐Geral manifestam‐se  favoravelmente á cessão do 
servidor,  até  31.12.95,  nos  termos  da  solicitação.  Esta  Secretaria,  à  vista  das  informações 
processadas, opina pelo acolhimento do pedido, conforme manifestações dos órgãos técnicos 
da  Casa”.  3)  Processo  n°  115.349/95.  Decretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 
República.  “O Senhor Secretário de Comunicação  Social da Presidência da República  solicita 
seja colocado à disposição daquela Presidência, para prestar serviços à Radiobrás – Empresa 
Brasileira  de  Comunicação  S.A.,  sem  prejuízo  da  remuneração  do  cargo  e  dos  direitos  e 
vantagens  a que  faz  jus, o  servidor desta Casa,  José Cassimiro da  Silva,  Técnico  Legislativo, 
ponto n° 4.582. Informa o Departamento de pessoal que o assunto é disciplinado pelo Ato da 
Mesa n° 5/75 e pela decisão da Mesa, de 26.04.89, e que, apesar da  limitação  imposta pelo 
Ato referido, as requisições para a Presidência da República, por não dispor de quadro próprio, 
têm  merecido  tratamento  diferenciado,  tendo  sido  as  cessões  autorizadas  sem  qualquer 
prejuízo  dos  vencimentos  e  vantagens  do  cargo  ocupado  pelo  servidor.  Aduz  o  órgão  de 
Pessoal que presentemente encontram‐se á disposição da Presidência da República 07 (sete) 
servidores da Câmara dos Deputados, conforme relatório de fls. 3. Os órgãos da administração 
da  Casa manifestam‐se  favoravelmente  à  cessão  do  servidor,  na  forma  solicitada.  Ante  o 
exposto,  esta  Secretaria  opina  pela  liberação  do  servidor,  até  31.12.95,  nos  termos  das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 4) Processo n° 21.116/91. Sandra 
Mara Xavier Matos. “O Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia solicita 
seja verificada a possibilidade de ser prorrogada a requisição da servidora desta Casa Sandra 
Mara Xavier Matos, ponto n° 3.873, para continuar à disposição daquela Assembleia. Esclarece 
o Departamento de Pessoal que a  referida servidora  foi cedida àquela  instituição, com ônus
parcial para a Câmara dos Deputados, a partir de 28.06.91. No encaminhamento do processo a 
esta Secretaria, o Diretor‐Geral manifesta‐se favoravelmente ao atendimento do pedido, com 
ônus para esta Casa. Esta Secretaria, à vista do exposto, opina pelo acolhimento da solicitação, 
nos  termos  da  manifestação  da  Diretoria‐Geral”.  b)  Dispensa  de  ponto.  Processo  n° 
116.496/95.  Deputado  Freire  Júnior.  “Cuida‐se  de  solicitação  do  Senhor  Deputado  Freire 
Júnior,  no  sentido  de  que  o  servidor  César  Augusto  Tavares,  CNE‐10,  lotado  na  Diretoria 
Legislativa e ora prestando serviços em seu gabinete seja dispensado da assinatura do ponto 
diário. Informa o nobre Deputado que o servidor referido desempenha função de Chefe de seu 
gabinete parlamentar, e que o acompanha nas audiências em Brasília e nas viagens que faz ao 
seu Estado,  ficando muitas  vezes  impossibilitado de  comparecer à Diretoria  Legislativa para 
assinatura de ponto diário em horário determinado.  Informa ainda que se responsabiliza por 
enviar mensalmente a frequência do servidor ao  local de  lotação deste. No encaminhamento 
do processo a esta Secretaria, o Diretor‐Geral informa que a matéria é disciplinada pelo Ato da 
Mesa  n°  11, de  1995  (cópia  anexa),  o  qual  proíbe  expressamente  a  dispensa  de  assinatura 
diária de ponto. Esclarece ainda que, em seu art. 2°, o Ato estabelece que “a frequência dos 
servidores em exercício nos gabinetes dos membros da Mesa, da Suplência, das Lideranças e 
da Procuradoria Parlamentar, ocupantes de Funções Comissionadas, níveis FC‐05 a FC‐09, e de 
Cargos de Natureza Especial – CNE, a critério do titular, poderá ser comunicada, mensalmente, 
ao Departamento de Pessoal”, não  incluídos aí os servidores  lotados na Diretoria Legislativa. 
Por último, ressalta o Diretor‐Geral que o art. 5° do citado diploma estabelece que “os casos 
especiais  deverão  ser  submetidos  ao  exame  e  decisão  da Mesa”.  À  vista  das  informações 
processadas, esta Secretaria, entendendo trata‐se de caso que foge à prescrição do art. 2° do 
Ato  da Mesa  referido,  posto  que  o  órgão  de  lotação  do  servidor  é  a  Diretoria  Legislativa, 
submete o processo  ao exame e decisão da douta Mesa”. Em discussão  a matéria,  a Mesa 
decide pelo indeferimento do pedido. III – PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO. Sua Excelência 
relata os seguintes expedientes: a) Desconto em folha de pagamento. Processo n° 14.365/95. 
Deputado Gilvan Freire. Restituição de valor descontado em folha de pagamento. “Despacho. 
1 – Opina o Sr Diretor‐Geral pelo não atendimento da solicitação do Sr. Diretor‐Geral pelo não 



atendimento da solicitação do Sr. Deputado Gilvan Freire,  invocando o Decreto Legislativo n° 
7, de 19.01.95; que diz que os  subsídios  são devidos  ao Deputado  Federal  e  ao  Senador,  a 
partir  da  posse.  2  –  Compulsando  o Decreto  Legislativo  7/95,  entendo  que,  no  tocante  ao 
aspecto jurídico‐formal, assiste razão à posição assumida pela Diretoria‐Geral, no que se refere 
aos  subsídios  fixo  e  variável  (§§  1°  e  2°,  do  art.  1°,  do  Decreto  legislativo  n°  7/95). 
Relativamente, porém, ao subsídio adicional de atividade parlamentar  (§ 3°) o diploma  legal 
invocado  não  fixa  qualquer  termo  inicial,  dizendo  apenas  que  o  mesmo  é  “devido 
mensalmente  ao  Deputado  Federal  e  ao  Senador,  correspondente  à  importância  de  R$ 
2.000,00 (dois mil reais)”. O art. 4° refere‐se tão‐somente às sessões deliberativas, o que não é 
o  caso. 3 – Por outro  lado,  justifica o nobre parlamentar  solicitante  razões  relevantes, bem 
corroboradas pelos documentos  juntados, que  lhe  impediram de estar presente à sessão de 
posse dos novos parlamentares, realizada no dia 1° de fevereiro do corrente ano. 4 – O contra‐
cheque  anexado  ao  pedido,  registra,  no  campo  dos  descontos,  entre  outros,  os  seguintes 
lançamentos: 001‐2 – Subsidio Fixo Dev – 001 – 500,00; 002‐2 – Subsídio Variável Dev – 001 – 
500,00;  003‐2  –  Subsídio Adicional Ativo  Parla Dev  –  001  –  333,00.  5  – Assim  sendo,  SMJ, 
concedo  a  restituição  do  valor  correspondente  ao  desconto  do  subsídio  adicional,  por  não 
prever o Decreto Legislativo, o termo inicial para a sua concessão. 6 – Da mesma sorte, decido 
favoravelmente  por  não  considerar  como  faltas  o  período  de  1°  a  6  de  fevereiro,  para  os 
efeitos do art. 55,  inciso  III e § 3° da Constituição Federal, tendo em vista a  justificação e os 
documentos anexados, entendendo, também, que, em tal período, o parlamentar solicitante 
ainda  não  esta  no  exercício  do mandato,  não  podendo,  assim,  ser  enquadrado  na  punição 
prevista  na  norma  constitucional.  7  – Quanto  aos  descontos  nos  subsídios,  fixo  e  variável, 
concordo com os mesmos, face ao mandamento expresso nos §§ 1° e 2°, do art. 1° do Decreto 
Legislativo n° 7/95, que estabelecem o termo inicial, da data da posse, para que tais subsídios 
sejam  devidos  ao  parlamentar.  8  –  Encaminhe‐se,  pois,  o  pleito,  à  consideração  do  Sr. 
Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  com  sugestão  no  sentido  de  que  o  mesmo  seja 
apreciado em reunião do Colegiado Superior da Casa”. Em discussão a matéria, a Mesa resolve 
pelo  indeferimento  do  pedido,  na  forma  da  informação  do  Senhor  Diretor‐Geral.  b) 
Justificação de faltas. 1) Deputado Jorge Wilson de Mattos. “O nobre Deputado Jorge Wilson 
de Mattos  solicita a esta 3ª. Secretaria  justificativa de  suas  faltas, nos dias 10 e 11 do mês 
corrente, em razão do  falecimento do seu pai, Ernani Vianna de Mattos, ocorrido no dia 09, 
conforme  certidão de óbito anexada. Não obstante não estar o  fato  contemplado, entre as 
causas  que  justificam  a  percepção  dos  subsídios  (§  4°  do  Art.  4°  do  DL  7/95),  opino 
favoravelmente a justificativa, inclusive para os efeitos do art. 55, inciso III e § 3°, da CF, pelas 
razões  relevantes  que  a  determinaram,  submetendo,  entretanto,  o  pleito  à  deliberação  da 
douta Mesa, para apreciação desta decisão, na parte dos efeitos pecuniários”. Em discussão, a 
Mesa decide pelo deferimento. 2) Deputado Pimentel Gomes.  “O nobre Deputado Pimentel 
Gomes recebeu da  Comissão da Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, missão de 
representa‐la  no  2°  “Workshop”,  realizado  no  dia  15  de  maio  de  1995,  no  Centro  de 
Convenções de Olinda, Estado de Pernambuco, fato comunicado à Vossa Excelência pelo ofício 
n° 108/95, subscrito pelo nobre Deputado Celso Russomano, Vice‐Presidente da Comissão no 
exercício  da  Presidência,  para  os  efeitos,  inclusive,  de  justificativa  de  falta,  naquele  dia. O 
ilustre  signatário  do  documento  anexa  para  comprovação,  o  convite  formulado  pelo  Dr. 
Ernesto Otto Rubarth, chefe da Assessoria de Assuntos Especiais de Saúde, do Ministério da 
Saúde,  dirigido  àquele  órgão  técnico  da  Câmara.  Nestas  condições,  entendo  que  o  nobre 
Deputado  Pimentel Gomes,  no  dia  15  de maio  encontrava‐se  em missão  oficial  no  país,  e, 
assim, está perfeitamente justificada a sua falta, não só para os efeitos do art. 55, inciso III e § 
3° da CF, mas, também, para efeitos pecuniários, consoante o que estabelece o § 4°, do art. 4° 
do DL n° 7/95. Vale ressaltar que o dia 15 de maio de 1995, segunda‐feira, não  foi realizada 
sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Entretanto, elevo à apreciação da douta Mesa o 
pleito, com o meu parecer  favorável à concessão da  justificativa”. Em discussão a matéria, a 
Mesa decide acolher a  justificativa apenas e tão‐somente para os fins do disposto no art. 55, 



inciso  III,  da  Constituição  Federal.  3) Deputado Olavo  Calheiros.  “O  nobre Deputado Olavo 
Calheiros solicita a esta 3ª. Secretaria  justificativa de suas faltas, nos dias 10 e 27 do mês de 
abril  e 02, 03  e 04 do mês  corrente,  em  razão de  estar  acompanhando  seu pai  em  estado 
grave, na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, conforme atestado em anexo. Não obstante 
não estar o fato contemplado, entre as causas que justificam a percepção dos subsídios (§ 4° 
do Art. 4° do DL 7/95), opino favoravelmente à justificativa, inclusive para os efeitos do art. 55, 
inciso III e § 3°, da CF, pelas razões relevantes que a determinaram, submetendo, entretanto, o 
pleito,  à  deliberação  da  douta Mesa,  para  apreciação  principalmente,  na  parte  dos  efeitos 
pecuniários”.  Em  discussão  a matéria,  a Mesa  decide  acolher  a  justificativa  apenas  e  tão‐
somente para os  fins do disposto no art. 55,  inciso  III, da Constituição Federal. 4) Deputada 
Fátima Pelaes. “A Senhora Deputada Fátima Pelaes encaminha ofício justificando sua ausência 
nos dias 04  e 05 do  corrente, em  razão de encontrar‐se naqueles dias,  acompanhando  sua 
genitora,  internada  em  uma  Unidade  da  Rede  Hospitalar  do  Estado  do  Amapá,  conforme 
atestado firmado por Junta Médica Oficial. A hipótese (doença de uma pessoa da família), não 
consta do elenco de causas que ensejam a justificativa para efeitos pecuniários, conforme DL 
n°  7/95,  §  4°  art.  4°.  Não  obstante  as  legítimas  razões  apresentadas,  quanto  aos  efeitos 
pecuniários,  submeto  o  pleito  à  douta  Mesa,  aceitando,  entretanto  a  justificativa,  no 
respeitante aos efeitos do art. 55,  inciso  III e § 3° da Constituição Federal”. Em discussão a 
matéria, a Mesa decide acolher a  justificativa apenas e tão‐somente para os fins do disposto 
no  art.  55,  inciso  III,  da  Constituição  Federal.  Em  continuação,  a  Mesa,  ao  examinar  o 
expediente do Deputado Gonzaga Patriota,  referente a  justificação de  falta no dia 22.02.95, 
decide acolher a justificativa apenas e tão‐somente para os fins do disposto no art. 55,  inciso 
III, da Constituição Federal. Prosseguindo, o Senhor 3° Secretário apresenta á Mesa o relatório 
dos despachos da 3ª Decretaria, a partir de 11.04.95, no  seguinte  teor: “Senhor Presidente. 
Apresentamos a Vossa Excelência, e douta Mesa, relatório dos processos despachados pela 3ª. 
Secretaria, no período de  11.04.95  em diante,  conforme  segue:  a)  Justificativas de  Faltas  – 
Missão Oficial no país. De acordo com DL 07/95, art. 4° parágrafo 4° e, art. 228 do Regimento 
Interno,  com  ressarcimento  financeiro: Deputado Antônio do Valle  – dia 20.04.95;  Enivaldo 
Ribeiro  –  dia  20.04.95;  Deputado  Euler  Ribeiro  –  de  24  a  28.04.95;  Deputado  Herculano 
Anghinetti – dia 20/04/95; Deputado Humberto Costa – dia 19.05.95; Deputado José Augusto – 
dia 11.05.95; Deputado Laire Rosado – de 02 a 05/05/95; Deputada Laura Carneiro – de 20/04 
a 01/05/95; Deputado Luis Roberto Ponte – dia 20/04/95; Deputado Luiz Moreira – de 07 a 
14/05/95; Deputado Marcelo Teixeira – dia 20/04/95; Deputado Marcelo Barbieri – de 06 a 
13/05/95; Deputado Márcio Fortes – dia 20/04/95; Deputado Moreira Franco – de 04/05/95 a 
18/05/95;  Deputado  Nelson Otoch  –  dia  20/04/95;  Deputado  Nilmário Miranda  –  de  27  a 
29/04/95; Deputado Pauderney Avelino – dia 20/04/95; Deputado Remi Trinta – dias 18, 19 e 
20/04/95;  Deputado  Ricardo  Heráclio  –  dia  20/04/95;  Deputado  Roberto  Pessoa  –  dia 
20/04/95;  Deputado  Rubem  Medina  –  dia  20/04/95;  Deputado  Severino  Cavalcanti  –  dia 
20/04/95. b) Justificativa de Faltas, com ressarcimento financeiro, por motivo de missão oficial 
fora  do  país,  de  acordo  como  o  DL  07/95  art.  4°,  parágrafo  4°,  e  art.  228,  do  Regimento 
Interno: Deputado Airtin Dipp  –  dias  24  a  26/05/95; Deputado  Cunha  Bueno  –  de  27/03  a 
01/04/95; Deputado Marcelo Barbieri – de 06 a 13/05/95; Deputado Neuto de Conto – de 24 a 
26/04/95; Deputado Pedro Corrêa – de 10 a 13/04/95. c) Justificativa de Faltas – Licença para 
Tratamento de Saúde de acordo com o DL 07/95, art. 4°, parágrafo 4° e art. 236 do Regimento 
Interno,  com  ressarcimento  financeiro:  Deputado  Adauto  Pereira  –  de  24  a  30/04/95; 
Deputado Airton Dipp – de 24 e 26.05.95; Deputado Alexandre Ceranto – de 10 a 12/04/95; 
Deputada Alzira Ewerton – de 10 a 11/05/95; Deputada Ana  Júlia – dia 20.04.95; Deputado 
Antonio  Joaquim  –  de  01  a  03/05/95;  Deputado  Ari Magalhães  –  dia  20/04/95;  Deputado 
Benedito Guimarães – de 10/04 a 18/04/95; Deputado Benedito Guimarães – dia 28/03/95; 
Deputado Carlos Ailton – de 10  a 11/04/95; Deputado César Bandeira – de 10  a 18/04/95; 
Deputado  Cleonâncio  Fonseca  –  de  24  a  30/04/95;  Deputado  Cunha  Bueno  –  de  27/03  a 
01/04/95;  Deputado  Danilo  de  Castro  –  dia  25/04/95;  Deputado  Eliseu Moura  –  de  02  a 



09/05/95;  Deputado  Ezídio  Pinheiro  –  de  27  a  28/04/95;  Deputado  Fernando  Zuppo  –  dia 
20/04/95; Deputado Hélio Bicudo  – de 08  a 12/05/95; Deputado Hugo  Lagranha  – de 10  a 
12/04/95 e 04.04.95; Deputado Jackson Pereira – dia 20.04.95; Deputado  Jairo Azi – de 25 a 
27.04.95; Deputado  Jairo Carneiro – de 12 a 17.04.95; Deputado  Jarbas Lima – dia 10.04.95; 
Deputado  Jerônimo  Reis  –  dias  10  e  11.04.95;  Deputado  João  Natal  –  de  05  a  12/05/95; 
Deputado  José  Thomaz  Nonô  –  dia  03.05.95;  Deputado  José  Egydio  –  de  04  a  19/05/95; 
Deputado  José  Carlos  Vieira  –  de  03  a  04.04.95;  Deputado  José  Chaves  –  dia  16.03.95; 
Deputado Lindberg Farias – de 14 a 28.05.95; Deputado Lindberg Farias – de 09 a 18.03.95; 
Deputado  Luiz  Carlos  Hauly  –  dia  18.04.95;  Deputado  Luiz  Roberto  Ponte  –  dia  18.05.95; 
Deputado Luiz Buaiz – dia 20.04.95; Deputado Luiz Moreira – dia 20.04.95; Deputada Márcia 
Marinho – dias 04/04 e 10/04/95; Deputado Max Rosenmann – dias 25 e 26.04.95; Deputado 
Melquiades Neto – de 23 a 27.03.95; Deputado Nelson Trad – dia 23.03.95; Deputado Nícias 
Ribeiro – dias 21 e 22.04.95; Deputado Nícias Ribeiro – dias 21 e 22.02.95 e 10, 21 e 22.03.95; 
Odílio  Balbinotti  –  dias  10,  22  e  23/04/95;  Odílio  Balbinotti  –  de  09  a  11.05.95;  Orcino 
Gonçalves – de 10 a 21.03.95; Deputado Pauderney Avelino – dia 20.04.95; Deputada Raquel 
Capiberibe – de 27 a 29.04.95; Deputado Remi Trinta – duas 18, 19 e 20.04.95; Deputado Ricar 
Izar – dia 20.04.95; Deputado Ricardo Izar – dia 10.04.95; deputado Rivaldo Macari – de 10 a 
24.04.95; Deputado Roberto Balestra – dias 25.03. e 25.04.95; Deputado Roberto Rocha – de 
03 a 05.05.95; Ronivon Santiago – de 17 a 20/04/95; Deputado Saraiva Felipe – dia 19.05.95; 
Deputado Vicente Cascione – dia 20.04.95; Deputado Wigberto Tartuce – dias  10 e 11.05.95; 
Deputado Wigberto Tartuce – dias 25 e 27.04.95; Deputado Wigberto Tartuce – dia 19.04.95; 
Deputado  Wilson  Branco  –  dias  10  e  11.04.95;  Deputado  Wilson  Campos  –  de  17/04  a 
01/05/95; Deputado Zé Geraldo – de 27/04 a 02/05/95. d) Justificativas de Faltas – De acordo 
com o art. 55, III CF/88, combinado com art. 240 II do Regimento Interno, sem ressarcimento 
financeiro: Deputado Albérico Cordeiro – de 27/04 a 02/05/95; Deputado Alberto Silva – de 19 
a 20/04/95; Deputado Alexandre Santos – dia 03/04/95; Deputado Ayres da Cunha – dias 24 , 
27  e  29/04/95;  Deputado  Basílio  Villani  –  dia  21/03/95;  Deputado  Carlos  Alberto  –  dia 
03/04/95; Deputada Ceci Cunha – dia 19/05/95; Deputado Eliseu Moura – de 02 a 09/05/95; 
Deputado  Eliseu Moura  –  dia  06/04/95;  Deputado  Esther  Grossi  –  dia  03.04.95;  Deputado 
Eurico  Miranda  –  dia  03/04/95;  Deputado  Expedito  Júnior  –  dias  03/04/95  e  04/05/95; 
Deputado Firmo de Castro – dia 22.02.95; Deputado Francisco Rodrigues – dias 16 e 17/05/95; 
Deputado Franco Montoro – dia 02/05/95; Deputado Giovanni Queiroz – de 09 a 10/05/95; 
Deputado  Giovanni  Queiroz  –  dia  20.04.95;  Deputado  Homero  Oguido  –  dia  02.05.95; 
Deputado  Jackson  Pereira  –  de  05  a  08.05.95;  Deputado  Jonival  Lucas  –  07  e  09.03.95  e 
04.04.95; Deputado José Pinotti – dia 30.03.95; Deputado José Augusto – dias 06 e 07.04.95; 
Deputada  Laura  Carneiro  –  dias  28/04  a  01/05/95;  Deputada  Laura  Carneiro  –  de  02  a 
08.05.95;  Deputado  Lindeberg  Farias  –  dia  03.04.95;  Deputado  Luiz  Piauhylino  –  de  12  a 
22.05.95; Deputado Marcos Medrado – dias 10 e 21.03 e 25.04.95; Deputada Marisa Serrano – 
dia 03.04.95; Deputado Nelson Meurer – de 18 a 29.05.95; Deputado Newton Cardoso – de 08 
a  11.04.95;  Deputado  Newton  Cardoso  –  dia  10.03.95;  Deputado  Olávio  Rocha  –  de  09  a 
10.05.95; Deputado Olavo Calheiros – dias 07 e 29.03.95; Deputado Olavo Calheiros – dias 10 e 
27.05.95; Deputado Pauderney Avelino – dia 04.05.95; Deputado Paulo Lima – dia 03.04.95; 
Deputado  Remi  Trinta  –  de  21.04  a  02.05.95;  Deputado  Ricardo  Barros  –  dia  03.04.95; 
Deputado Ricardo Gomyde – dia 03.04.95; Deputado Roberto Jefferson – dias 06 e 07.04.95; 
Deputado Roberto Campos – de 09 a 14.05.95; Deputado Roberto Magalhães – dia 27.04.95; 
Deputado  Sandro Mabel  –  dias  10  e  21.03.95;  Deputado  Severiano  Alves  –  dia  03.04.95; 
Deputado Ubaldino Júnior – dia 03.04.95; e) Justificativas de Faltas – Ausência do País – não 
Missão Oficial. De acordo  com o art. 55,  III da CF/88 e art. 228 do Regimento  Interno,  sem 
ressarcimento  financeiro:  Deputado  Ayres  da  Cunha  –  de  18  a  23.04.95;  Deputado  Cunha 
Bueno – de 05 a 12.05.95; Deputado Heraclito Fortes – de 08 a 17.04.95; Deputado Jairo Felipe 
– de 12 a 17.04.95; Deputado Jaques Wagner – de 12 a 16.04.95; Deputado Jurandyr Paixão – 
de 07 a 17.04.95; Deputada Laura Carneiro – de 12 a 17.04.95; Deputado Moisés Lipnik – de 13 



a 17.04.95; Deputado Paulo Bornhausen – de 08 a 17.04.95; Deputado Régis de Oliveira – de 
08 a 16.04.95; Deputada Sandra Starling – de 12 a 16.04.95; Deputada Vanessa Felippe – de 10 
a 12/04/95. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente  traz a conhecimento dos 
membros  da  mesa  proposta  de  fornecimento  de  tickets  alimentação/refeição  para 
funcionários  lotados fora da sede. Discutido o assunto, a Mesa decide solicitar ao Sr. Diretor‐
Geral que prepare, para  avaliação dos membros da Mesa, documentação  referente  a  custo 
financeiro  e  procedimentos  administrativos  tais  como  necessidade  de  abertura  de  nova 
concorrência,  exame  do  contrato  atual,  etc.  De  qualquer  forma,  a  decisão  a  favor  do 
fornecimento  já está tomada nesta reunião, aguardando‐se apenas, à vista da documentação 
acima citada, a oportunidade de implementação. Nada mais havendo a tratar, às 21:30 horas, 
o Senhor  Presidente  declara  encerrada  a  presente  reunião.  E,  para  constar,  eu,  Secretário‐
Geral da Mesa, lavrei a presente ata que após lida, aprovada vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 11ª Reunião da Mesa, realizada em 06.06.95 
 
Aos seis dias do mês de junho de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 19:00 horas, 
reúne-se no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 
1° Vice-Presidente, Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, Leopoldo 
Bessone, 2° Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário e João Henrique, 4° Secretário.  
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Baixar o Ato da Mesa n° 20, de 1995, que “altera o 
Anexo I do Ato da Mesa n° 18, de 1987 e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final 
da ata. b) Baixar o Ato da Mesa n° 21, de 1995, que “dispõe sobre a lotação de servidores no 
Gabinete do Líder do PMN”, o qual vai publicado do final da ata. c) Aprovar o Projeto de 
Resolução-CN, de 1995, que “dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 
1° do art. 166 da Constituição Federal, a sobre a tramitação das matérias a que se refere o 
mesmo artigo”, no seguinte teor: “Capítulo I. Da Composição. Art. 1°. Esta Resolução é parte 
integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o 
art. 166 da Constituição Federal e sobre a Comissão mista permanente a que se refere o § 1° 
do mesmo artigo, que passa a denominar-se Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMPOF. Art. 2°. A Comissão tem como finalidade: I – examinar e emitir parecer 
sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Presidente da República; II – examinar e emitir parecer sobre os planos e 
programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal e exercer o 
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais 
Comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, inclusive no que se refere ao disposto nos 
arts. 70 e 71 da Constituição Federal. Art. 3°. A comissão compõe-se de oitenta e quatro 
membros titulares, sendo sessenta e três Deputados e vinte e um Senadores. § 1°. Os 
suplentes serão em número de vinte e oito, sendo vinte e um Deputados e sete Senadores. § 
2°. Com exceção do Presidente, cada membro titular da Comissão será membro efetivo de 
suas das subcomissões temáticas. Art. 4°. Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada 
Sessão Legislativa, a Mesa do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos ou 
Blocos Parlamentares na Comissão, observando o critério da proporcionalidade partidária. § 
1°. Aplicando o critério do “caput” deste artigo a verificada a existência de vagas, estas serão 
destinadas aos Partidos ou Blocos Parlamentares, levando-se em conta as frações do 
quociente partidário, da maior para o menor. § 2°. As vagas que eventualmente sobrarem, 
após aplicado o critério do parágrafo anterior, serão distribuídas, preferentemente, às 
bancadas ainda não representadas na Comissão, segundo a precedência no cálculo da 
proporcionalidade partidária. § 3°. A proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste 
artigo prevalecerá por toda a Sessão Legislativa. art.. 5° Estabelecidas as representações 
previstas no artigo anterior, os Líderes indicação ao Presidente do Senado Federal, até o 
quinto dia útil do mês de março, os nomes que integrarão as respectivas bancadas na 
Comissão, como titulares e suplentes. § 1°. Esgotado o prazo referido neste artigo, não 
havendo eventualmente a indicação das Lideranças, o Presidente do Senado Federal fará a 
designação dos integrantes das respectivas bancadas. § 2°. O mandato da Comissão encerrar-
se-á com a instalação da Comissão subsequente. Art. 6°. A representação, na Comissão, é do 
Partido ou do Bloco Parlamentar, competindo ao respectivo Líder solicitar, por escrito, ao 
Presidente do Senado Federal, em qualquer oportunidade, a substituição do titular ou 
suplente por ele indicado ou designado pelo Presidente, na forma do disposto no art. 5°, § 1°, 
desta Resolução. § 1°. Será desligado da Comissão o membro titular que não comparecer, 
durante a Sessão Legislativa, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou seis alternadas, 



convocadas para votação nos termos do § 3° deste artigo. § 2°. Para efeito do disposto no 
parágrafo anterior, o Presidente da Comissão comunicará, imediatamente, ao respectivo Líder 
do Partido ou Bloco Parlamentar para que seja providenciada a substituição nos termos do 
“caput” deste artigo § 3°. A Comissão poderá se reunir para votação após convocação escrita 
aos seus membros com antecedência mínima de vinte e quatro horas. Capítulo II. Da Direção. 
Art. 7°. A Comissão terá um Presidente a três Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, em 
reunião a ser realizada nos cinco dias úteis que se seguirem à sua constituição, com mandato 
de um ano, vedada a reeleição. § 1°. As funções de Presidente, Vice-Presidente, Relator-Geral 
do projeto de lei orçamentária anual e Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, conforme o disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo. § 2°. A primeira 
eleição, na forma desta Resolução, para Presidente e 2° Vice-Presidente, recairá em 
representantes do Senado Federal e a de 1° e 3° Vice-Presidentes do Senado Federal e a de 1° 
e 3° Vice-Presidentes em representantes da Câmara dos Deputados, alternando-se 
anualmente conforme disposto no parágrafo anterior. § 3°. O Relator do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias, bem como o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual, não 
poderão ser designados entre os membros da Casa ou do Partido ou Bloco a que pertença o 
Presidente da Comissão. § 4°. O suplente da Comissão não poderá ser eleito para as funções 
previstas neste artigo, nem ser designado Relator. Art. 8°. O Presidente será, nos seus 
impedimentos, ou ausências, substituindo por Vice-Presidente, na sequencia ordinal, e, na 
ausência deles, pelo membro titular mais idoso da Comissão, dentre os de maior número de 
legislaturas. Parágrafo único. Se vagar o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, proceder-
se-á a nova eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em representante da mesma 
Casa, salvo se faltarem menos de três meses para o término do mandato, caso em que será 
provido na forma indicada no “caput” deste artigo. Art. 9°. Compete ao Presidente, respeitado 
o disposto nos §§ 1°, 3° e 4° do art. 7° e nos §§ 3° e 4° deste artigo, designar, de acordo com as 
indicações das Lideranças Partidárias ou dos Blocos Parlamentares e observando o critério da 
proporcionalidade partidária, o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual adequar os 
pareceres setoriais aprovados e as alterações decorrentes de destaques aprovados, vedada a 
aprovação de emendas já rejeitadas bem como a apresentação de emenda do Relator, que 
implique inclusão de subprojetos ou subatividades novos. § 2°. O Relator que, no prazo a ele 
definido, não apresentar o seu Parecer será obrigatoriamente substituído. § 3°. As designações 
dos relatores de projeto de lei de créditos adicionais obedecerão ao critério do rodízio dentre 
os membros da respectiva subcomissão. § 4°. Na designação dos Relatores Setoriais, será 
adotado o critério de rodízio de forma que não seja repetido, no ano subsequente, o mesmo 
relator para a mesma área temática. Capítulo III. Do funcionamento. Seção I. Dos 
Procedimentos. Art. 10. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual e de créditos 
adicionais que proponham inclusão ou acréscimo de valor somente poderão ser aprovadas 
pela Comissão caso: I – sejam compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias; II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre: a) dotações para pessoal e seus 
encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, 
Municípios e Distrito federal; III – não sejam constituídas de várias ações que devam ser objeto 
de emendas distintas; e IV – não contrariem as normas desta Resolução bem como as 
previamente aprovadas pela Comissão. § 1°. Somente serão apreciadas emendas que 
proponham anulações de despesa mencionadas nas alíneas do inciso II deste artigo quanto se 
referirem a correção de erros ou imissões. § 2°. Na apreciação do projeto de lei orçamentária 
anual poderão, ainda, ser apresentadas, no âmbito do parecer preliminar, emendas que 
objetivem à correção de erros ou omissões nas estimativas de receita. Art. 11. As emendas ao 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente serão apreciadas quando compatíveis com 
o plano plurianual e não contrariarem as normas previamente aprovadas pela Comissão. Art. 
12. O Relator das contas do Presidente da República apresentará parecer, que concluirá por 



um projeto de Decreto Legislativo, ao qual poderão ser apresentadas emendas, na Comissão. 
Parágrafo único. No início dos trabalhos do segundo período de cada sessão legislativa, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização realizará audiência pública com 
o Ministro Relator do Tribunal de Contas da União, que fará exposição do parecer prévio das 
contas do Presidente da República. Art. 13. As propostas de modificação das matérias 
constantes do art. 166 da Constituição Federal, enviadas pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 5° deste artigo, serão recebidas até o início da respectiva 
votação na Comissão. Parágrafo único. As propostas de modificação do projeto de lei 
orçamentária anula somente serão acatadas se recebidas até o início da votação na Comissão 
do parecer preliminar a que se refere o artigo 16 desta Resolução. Art. 14. Cada parlamentar 
poderá apresentar até dez emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual, excluídas 
deste limite as emendas de texto do projeto de lei, as emendas de receita e, ainda, aquelas 
destinadas ao cancelamento parcial ou total de dotações orçamentárias. Art. 15. Poderão ser 
também apresentadas Emendas Coletivas cuja iniciativa caberá: I – às comissões permanentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, relativas às matérias que lhes sejam afetas 
regimentalmente, acompanhadas da ata da reunião em que as mesmas foram deliberadas até 
o limite de cinco emendas da Comissão Permanente; II – às bancadas estaduais no Congresso 
Nacional, até o limite de dez emendas de interesse de cada Estado ou Distrito Federal, 
aprovadas por três quartos dos deputados e senadores que compõem a respectiva unidade da 
Federação, acompanhadas da respectiva ata da reunião da bancada; III – às bancadas regionais 
no Congresso Nacional, até o limite de cinco emendas, de interesse de cada região 
macroeconômica, definida pelo IBGE por votação da maioria absoluta dos deputados e 
senadores que compõem a respectiva região, sendo que cada Estado ou Distrito Federal 
deverá estar representado por no mínimo vinte por cento de sua bancada. Parágrafo único. As 
emendas coletivas incluirão na sua justificativa elementos necessários a subsidiar a avaliação 
das ações por elas propostas, apresentando informações sobre a viabilidade econômico-social 
e a relação custo-benefício, esclarecendo sobre o estágio de execução dos investimentos já 
realizados e a realizar, com a definição das respectivas fontes de financiamento e eventuais 
contrapartidas, e definindo o cronograma de execução, além de outros dados relevantes para 
sua análise. Art. 16. O Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual apresentará parecer 
preliminar que, depois de aprovado pelo plenário da Comissão, estabelecerá os parâmetros e 
critérios que, obrigatoriamente, deverão ser obedecidos pelos Relatores Setoriais, pelo 
Relator-Geral e pelos Relatores Adjuntos na elaboração do parecer sobre o projeto de lei, 
inclusive quanto às emendas. § 1°. Ao parecer preliminar poderão ser apresentadas emendas, 
por parlamentares e pelas Comissões permanentes das duas Casas do Congresso Nacional, 
além das previstas no § 2° do art. 10, que serão apreciadas pela Comissão. § 2°. Os parâmetros 
e critérios a que se refere o “caput” deste artigo resultarão dos seguintes elementos, fixados 
isolada ou combinadamente: I – as dotações de cada função ou órgão, indicando as reduções e 
os acréscimos propostos; II – as condições, restrições e limites para o remanejamento e o 
cancelamento de dotações; III – os limites de programação, tetos e quaisquer outras 
referencias quantitativas que contribuam para determinar a composição e a estrutura do 
orçamento, bem como critérios para apreciação das emendas. § 3°. O parecer preliminar 
deverá conter, ainda: I – exame crítico das finanças públicas e do processo orçamentário, 
incluindo a execução recente e as diretrizes orçamentárias em vigor para o exercício; II – 
avaliação da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, do ponto de vista do atendimento 
ao que dispõe a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual; III – quadro comparativo, 
por órgão, entre a execução no exercício anterior, a lei orçamentária em vigor, o projeto do 
Executivo e o parecer preliminar; IV – análise das receitas, com ênfase nas estimativas de 
impostos e contribuições; V – análise da programação das despesas, dividida por áreas 
temáticas; VI – referência a temas que exijam maior aprofundamento durante a tramitação do 
projeto ou que merecerão tratamento especial no relatório. § 4°. O parecer preliminar, com 
base no inciso IV do parágrafo anterior e no § 2° do art. 10, incorporará as eventuais 



reestimativas de receita e indicará, ao nível de função ou órgão, as alterações das despesas 
delas decorrentes. § 5°. O parecer preliminar esta estabelecerá critérios de preferências para 
as emendas que contemplam ações definidas como prioritárias na lei de diretrizes 
orçamentárias. Art. 17. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
realizará audiências públicas, tanto com autoridades de outros Poderes quanto com entidades 
representativas da sociedade, que possam contribuir para o debate e o aprimoramento dos 
projetos do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, 
bem como durante o acompanhamento da sua execução. Art. 18. Na apreciação do projeto de 
lei orçamentária anual, as emendas serão votadas em grupo, conforme tenham parecer 
favorável ou contrário do relator, ressalvados os destaques. Parágrafo único. Terão preferência 
na votação, pela ordem, as emendas destinadas a alterara o texto do projeto de lei, as 
emendas que proponham cancelamento parcial ou total e as emendas coletivas. Art. 19. O 
parecer do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual, com base nos pareceres dos 
relatores setoriais, será elaborado conjuntamente com até sete Relatores Adjuntos por ele 
designados, sendo um de cada subcomissão. § 1°. Os Relatores Adjuntos, sob a coordenação 
do Relator-Geral, terão a incumbência de auxiliar na apreciação do projeto, dividido por áreas 
temáticas distintas, não podendo haver mais de dois Relatores Adjuntos pertencentes ao 
mesmo partido ou Bloco. § 2°. Somente poderão ser incorporadas ao relatório como proposta 
de alteração dos pareceres setoriais as modificações que, devidamente justificadas, tenham 
sido aprovadas pela maioria do colegiado constituído pelo Relator-Geral e Relatores Adjuntos. 
§ 3°. Além da programação de despesa de cada unidade orçamentária, integrarão o parecer 
sobre o projeto dele orçamentária anual demonstrativo das alterações em relação à 
programação contida na proposta do Executivo, por unidade orçamentária e por subprojeto ou 
subatividade, das emendas aprovas ou aprovadas parcialmente, em ordem alfabética de autor, 
informando-se os respectivos valores aprovados. § 4°. As emendas de Relator-Geral que 
venham a ser formuladas com vistas ao cumprimento de suas responsabilidades serão 
publicadas como parte do relatório, com os respectivos fundamentos. § 5°. Fica assegurado 
aos partidos, cujas representações não tenham contribuído para a composição do quadro de 
Relatores Adjuntos, o direito de indicar observador para acompanhar os trabalhos da relatoria. 
Seção II. Dos Prazos. Art. 20. As Mensagens do Presidente da República encaminhando os 
projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais serão recebidas pelo Presidente do Senado Federal e encaminhadas à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em quarenta e oito horas após 
a comunicação imediata às duas Casas do Congresso Nacional. Art. 21. A tramitação das 
proposições referidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes prazos: I – Projeto de Lei de 
diretrizes orçamentárias: a) até cinco dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir 
do recebimento; b) até sete dias para a realização de audiências públicas, a partir da 
distribuição dos avulsos; c) até quinze dias para a apresentação de emendas perante a 
Comissão, a contar da distribuição de avulsos; d) até cinco dias para a publicação e distribuição 
de avulsos das emendas, a partir do encerramento do prazo para sua apresentação; e) até 
trinta e cinco dias para que a Comissão encaminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu 
Parecer sobre o projeto e as emendas, a partir do encerramento do prazo anterior. II – Projeto 
de lei orçamentária anual; a) até cinco dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir 
do recebimento; b) até quatorze duas para a realização de audiências públicas, a partir da 
distribuição de avulsos; c) até sete dias para apresentação na Comissão, e publicação e 
distribuição do parecer preliminar, a partir do encerramento das audiências públicas; d) até 
cinco dias para apresentação de emendas ao parecer preliminar, a partir de sua distribuição; e) 
até sete dias para votação no plenário da Comissão do parecer preliminar com suas emendas, 
a partir do término do prazo anterior; f) até cinco duas para apresentação de emendas ao 
projeto de lei orçamentária anual perante a Comissão a contar da votação do Parecer 
Preliminar, a partir do término do prazo anterior; g) até cinco dias para publicação e 
distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento do prazo para a sua 



apresentação; h) até vinte a um duas para apresentação, publicação, distribuição e votação 
dos pareceres setoriais sobre a lei orçamentária anual pela subcomissão, a partir do término 
do prazo anterior; i) até quinze dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação na 
Comissão do parecer final sobre a lei orçamentária anual; j) até nove dias para sistematização 
do parecer sobre o projeto, e seu encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional. III – 
Projetos de lei de créditos adicionais: a) até cinco duas para a publicação e distribuição em 
avulsos, a partir do recebimento. b) oito dias para a apresentação de emendas perante a 
Comissão, a contar da distribuição de avulsos, a partir do recebimento; b) oito dias para a 
apresentação de emendas perante a Comissão, a contar da distribuição de avulsos; c) até cinco 
dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento do 
prazo para sua apresentação; d) até quinze duas, contados do recebimento das emendas, para 
que a Comissão encaminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as 
emendas. IV – Prestação de contas do Presidente da República: a) até cinquenta dias para a 
apresentação na Comissão do parecer do Relator designado para examinar as contas do 
Presidente da República, a partir do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas da 
União; b) até quinze dias para discussão e votação do parecer do Relator sobre as contas do 
Presidente da República na Comissão, que concluirá pela apresentação de projeto de decreto 
legislativo, a partir do término do prazo anterior; c) até cinco dias para a apresentação de 
emendas ao projeto de decreto legislativo, a partir de sua apresentação; d) até cinco dias para 
discussão e votação do parecer sobre as emendas ao projeto de decreto legislativo; e) até 
cinco dias, a partir do término da votação do projeto de decreto legislativo, aprovando ou 
rejeitando as contas do Presidente da República, para encaminhamento à Mesa do Congresso 
Nacional. V; Projeto de lei do plano plurianual: a) até cinco dias para a publicação e 
distribuição em avulsos, a partir do recebimento; b) até quatorze dias para a realização de 
audiências públicas, a partir da distribuição de avulsos; c) até dezessete dias para a 
apresentação de emendas ao projeto de lei do plano plurianual, a partir da distribuição dos 
avulsos; d) até cinco duas para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do 
encerramento do prazo para a sua apresentação; e) até vinte e um dias para a apresentação, 
publicação, distribuição e votação do parecer sobre o projeto de lei do plano plurianual pela 
Comissão, a partir do término do prazo de apresentação das emendas; f) até sete dias para 
encaminhamento do parecer final à Mesa do Congresso Nacional. Parágrafo único. A 
Comissão, pela maioria absoluta de seus membros, poderá ampliar os prazos de que tratam as 
alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III, devendo comunicar a decisão ao Presidente do Senado 
Federal. Seção III. Disposições Gerais. Art. 22. Após a sua instalação, a Comissão elaborará e 
fará publicar, no prazo máximo de sessenta dias, seu regulamento interno, obedecidas, entre 
outras, as seguintes normas: I – nenhum membro da Comissão poderá falar mais de cinco 
minutos pelo dobro desse tempo; II – se algum congressista pretender esclarecer a Comissão 
sobre emenda de sua autoria, poderá falar por, no máximo, três minutos; III – a critério da 
Comissão, faltando três dias para o encerramento do prazo para a apreciação do parecer, o 
projeto e as emendas poderão ser apreciados na Comissão; IV – não se concederá vista de 
parecer, projeto ou emenda; V – as emendas inadmitidas, com a respectiva decisão, serão 
publicadas separadamente das aceitas; da decisão caberá recursos de seu autor para a 
Comissão; VI – serão publicadas, em avulsos, as emendas aprovadas ou rejeitadas com os 
respectivos pareceres. Art. 23. Os pedidos de verificação de presença durante a votação, 
somente poderão ser feitos com o apoiamento de dez por cento dos membros presentes 
dentre os representantes da respectiva Casa na Comissão. Art. 24. A Comissão organizar-se-á 
em subcomissões temáticas permanentes em número não superior a sete, objetivando a 
racionalização dos seus trabalhos, cabendo às mesmas, dentre outras atribuições apreciar os 
relatórios setoriais, acompanhar a fiscalizar respectiva execução orçamentária, examinar as 
prioridades metas da lei de diretrizes orçamentárias e realizar audiência públicas. § 1°. Os 
projetos de lei de créditos adicionais que contenham matéria da competência de mais de uma 
subcomissão poderão ser divididos para apreciação pela Comissão. § 2°. Os pareceres setoriais 



aprovados pela subcomissão serão adequados pelo Relator-Geral da lei orçamentária anual, na 
forma do disposto no § 1° do art. 9. § 3°. As demais atribuições e composição das 
subcomissões serão estabelecidas pela Comissão. § 4°. Cada subcomissão será composto de 
pelo menos vinte membros titulares, sendo que, na sua composição, será obedecida a mesma 
representatividade de cada uma das Casas do Congresso Nacional na Comissão e a 
proporcionalidade partidária. § 5°. O Presidente da Comissão mista indicará, no âmbito de 
cada subcomissão, um Coordenador de seus trabalhos. § 6°. Os pareceres dos relatores 
setoriais serão elaborados conjuntamente com até cinco relatores setoriais serão elaborados 
conjuntamente com até cinco relatores setoriais adjuntos por eles designados dente os 
membros da subcomissão respectiva, não podendo haver mais de dois relatores setoriais 
adjuntos pertencentes ao mesmo partido ou bloco parlamentar. Art.. 25. A apreciação dos 
pareceres ocorrerá somente três dias úteis após a sua distribuição, nos casos dos pareceres 
finais dos projetos de lei orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias e do plano 
plurianual, e dois dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a Comissão dispensar 
esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros. Art. 26. As 
deliberações da Comissão iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo 
que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das Casas importará em rejeição a 
matéria. Art. 27. O parecer da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, salvo 
requerimento, para que a emenda seja submetida a votos, assinado por um décimo dos 
Congressistas, apresentado à Mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido 
para a discussão da matéria em Plenário. Art. 28. À redação final aplicar-se-á o disposto no art. 
51 do regimento comum, concedendo-se, entretanto, à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização o prazo de três dias para sua elaboração. Art. 29. As 
emendas à despesa ao projeto de lei orçamentária anual serão apresentadas em meio 
magnético, e terão a assinatura do Autor substituída por autenticação eletrônica, segundo as 
normas e procedimentos fixados pela Comissão. Art. 30. Na designação dos Relatores 
Adjuntos, o Relator-Geral e os Relatores Setoriais ouvirão as lideranças partidárias. Art. 31. 
Ficam revogadas as resoluções n° 1/91-CN, de 17 de maio de 1991 e n° 1/93-CN, de 02 de 
junho de 1993 e as demais disposições em contrário. Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação”. Justificativa. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, a 
Comissão Mista de Senadores e Deputados encarregada de propor alterações no processo 
orçamentário, especialmente na sua tramitação pelo Poder Legislativo, decidiu realizar sua 
tarefa em duas etapas: a primeira – circunstancial – visando reformar, dentro das limitações 
existentes e no curtíssimo prazo, a apreciação da matéria orçamentária no Congresso Nacional 
e a segunda, mais profunda e demorada, no decorrer da presente Sessão Legislativa, de todo o 
sistema orçamentário, envolvendo outros especialistas no assunto, o Poder Executivo e 
entidades representativas da sociedade civil. A minuta de Resolução que anexamos ao 
presente é o ponto de vista inicial da primeira etapa mencionada e resultou do trabalho dos 
membros da Comissão criada informalmente pelos Presidentes das duas Casas do Congresso 
Nacional. Para se chegar a este resultado houve uma preocupação de consultas amplas a 
outros colegas que pudessem ter contribuições valiosas a oferecer bem como a recuperação 
da memória de outras comissões e estudos já realizados no Congresso Nacional. Dentre as 
principais mudanças que estamos propondo, destacamos as que se seguem: a) organização da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização em subcomissões permanentes, 
divididas em até sete áreas temáticas, visando permitir uma maior especialização de 
parlamentares e corpo técnico, bem como um acompanhamento e análise sistemáticas da 
matéria orçamentária; b) aperfeiçoamento das emendas de bancada estadual, que 
representarão as prioridade efetivas de cada unidade da federação, limitadas ao número de 
dez e aprovadas por parlamentares que representem três quartos da respectiva bancada. 
Pretende-se criar a emenda regional, visando atender projetos de interesse de mais de um 
Estado e dar mais ênfase às emenda apresentadas pelas Comissões Permanentes das duas 
casas do Congresso Nacional. Por outro lado, pretende-se limitar a apresentação de emendas 



de caráter individual ao número de dez por parlamentar; c) tratamento preferencial às 
emendas que contemplem ações definidas como prioritárias pela lei de diretrizes 
orçamentárias, bem como votação preferencial das emendas coletivas; d) desenvolvimento de 
audiências públicas que permitam um melhor conhecimento da matéria a ser examinada pelas 
Subcomissões e pela Comissão, bem como um maior envolvimento da sociedade civil nas 
discussões que se processarem no âmbito da elaboração e execução orçamentária; e) 
discussão organizada dos grandes números do orçamento, quando da elaboração e discussão 
do Parecer Preliminar, quando se fixarão as dotações finais de cada órgão ou função de 
governo; f) aperfeiçoamento do processo de análise das constas anuais do Presidente da 
República, com a obrigatoriedade de audiência do Ministro Relator do Tribunal de Contas da 
União e fixação de prazos para sua votação; g) definição clara das atribuições do Relator Geral 
da lei orçamentária anual, que passa a ser o definidor das linhas mestras de apreciação dos 
vários setores pelas subcomissões e o sistematizador dos relatórios setoriais aprovados, 
vedada a inclusão de matéria nova pelo mesmo. Para que a proposta ora apresentada tenha 
sua eficácia, torna-se necessário uma mobilização de esforços das lideranças tanto da Câmara 
quanto do Senado, visando fazer com que as emendas de caráter coletivo, especialmente as 
de bancada, tenham a representatividade que se espera possa ter. Importante também é o 
trabalho de convencimento dos membros da Comissão (e das subcomissões) e, 
principalmente, dos relatores que vierem a ser indicados, do alcance e dos limites do seu novo 
papel no processo orçamentário, onde se pretende examinar o conteúdo das propostas – seja 
do Executivo ou dos parlamentares, através de emendas – via análise sistematizada dos 
projetos, não sendo relevante o autor da proposta. É imperioso, também, que o processo ora 
proposto seja deflagrado o mais rápido possível, visando criar as condições necessárias, ainda 
este ano, para a especialização mencionada, tornando efetiva a participação das subcomissões 
no acompanhamento e análise da execução deste ano, visando a discussão e votação 
orçamentária do próximo exercício. Anexo I. Resumo das recomendações da CPI Mista do 
Orçamento. I) Nova Sistemática de elaboração orçamentária. Conjugar a elaboração 
orçamentária com o acompanhamento e controle da execução financeira. Quebrar o 
monopólio das informações pelo Poder Executivo, eliminando-se o ministério das “caixas-
pretas” existentes. Elaboração compartilhada do orçamento com as Comissões Técnicas 
Permanentes da Câmara e do Senado Federal; 1) Elaboração, em conjunto e simultaneamente 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, das propostas do Plano Plurianual, Lei Orçamentária 
anual e seus créditos; 2) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) terá uma nova configuração, 
fixando as distribuições das dotações para cada Ministério ou Fundo: este projeto será 
discutido em todas as Comissões Temáticas Permanentes da Câmara e do Senado, em 
reuniões conjuntas; 3) As propostas orçamentárias setoriais serão discutidas e elaboradas nos 
plenários das Comissões Técnicas, em sessões conjuntas. 4) Tais propostas serão votadas pelos 
integrantes das Comissões Técnicas respectivas, em reunião conjunta; 5) As Comissões 
Técnicas da Câmara e do Senado serão redefinidas para corresponder às necessidades de 
elaboração orçamentária, inclusive com funções fiscalizadoras; 6) Os orçamentos das Receitas 
serão de responsabilidade da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e de Assuntos 
Econômicos do Senado; 7) A Comissão parlamentar mista de sistematização orçamentária 
zelará pelo cumprimento dos prazos e suprirá eventuais deficiências e inadimplência das 
Comissões Técnicas, bem como consolidar as propostas setoriais; 8) Votação no Congresso 
Nacional; 9) Manutenção da prerrogativa do veto parcial pelo Poder Executivo. II) Restauração 
das funções de fiscalização e controle das Comissões de Fiscalização e Controle do Senado 
Federal e da Câmara Federal, e, fortalecimento dos sistemas de controle externo e interno; III) 
Extinção das Subvenções Sociais, e limitação das transferências federais voluntárias; IV) 
definição de percentual mínimo de aplicação de recursos em obras em andamento; V) 
Limitação do número de emendas à proposta orçamentária, com o fim das emendas 
individuais, sendo somente permitidas as coletivas (bancada, partido, comissão); VI) Mudança 
na legislação referente aos créditos suplementares (limitação no tempo e ad valorem); VII) 



Comissão mista de sistematização. A Comissão Mista de Orçamento, Planos e Fiscalização seria 
extinta, e, em seu lugar criada uma Comissão mista de sistematização, encarregada de 
conciliar os projetos setoriais oriundos das Comissões Técnicas Permanentes. Nada mais 
havendo a tratar, às 20:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 12ª Reunião da Mesa, realizada em 10.08.95 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 10:30 
horas, reúne-se no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, Leopoldo Bessone, 2° 
Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário, e João Henrique, 4° Secretário, Ausente, por 
motivo justificado, o Senhor Deputado Beto Mansur, 2° Vice-Presidente. Havendo número 
legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE.  
A mesa resolve: a) Baixar o Ato da Mesa n° 22, de 1995, que “altera o artigo 1° do Ato da Mesa 
n° 14, de 1991”, o qual vai publicado ao final da ata. b) Ratificar os despachos favoráveis 
proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da mesa, nos seguintes requerimentos de 
informação: 1) n° 573/95. Deputado José Fritsch. Solicita informações ao Ministério das Minas 
e Energia sobre o assentamento dos atingidos pela barragem de Ita; 2) n° 574/95. Deputado 
Sérgio Carneiro. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre estudos e projetos 
relacionados ao sistema aeroviário do Estado da Bahia; 3) n° 575/95. Deputado Inácio Arruda. 
Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia, sobre os estoques de combustível 
durante a greve dos petroleiros; 4) n° 576/95. Deputado Carlos Santana. Solicita informações 
ao Ministério dos Transportes sobre o Relatório reservado, elaborado no final do Governo 
Itamar Franco, acerca de corrupção nas Estatais; 5) n° 577/95. Deputado Átila Lins. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as causas da queda dos valores do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM; 6) n° 578/95. Deputado Alexandre Cardoso. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as margens brutas de comercialização da revenda 
e da distribuição de combustíveis automotivos; 7) n° 579/95. Deputado Alexandre Cardoso. 
Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre as margens brutas de 
comercialização da revenda e da distribuição de combustíveis auto motivos; 8) n° 580/95. 
Deputado Agnaldo Timóteo. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o montante do 
dispêndio anual do órgão; 9) n° 581/95. Deputado Wilson Cignachi. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o número de aposentadorias em 1995; 10) 
n° 582/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
contratos com empresas de vigilância; 11) n° 583/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre contratos com empresas de vigilância; 12) 
n° 584/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
contratos com empresas de vigilância; 13) n° 585/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre contratos com empresas de vigilância; 14) 
n° 586/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre contratos com empresas de vigilância; 15) n° 587/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre contratos com empresas de 
vigilância; 16) n° 588/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre contratos com empresas de vigilância; 17) n° 589/95. 
Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre contratos 
com empresas de vigilância; 18) n° 590/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre contratação da empresa de engenharia PROMON; 
19) n° 591/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia 
sobre despesas para construção da hidrelétrica Serra da Mesa; 20) n° 592/95. Deputado Cunha 
Bueno. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre funcionários do 
órgão no Rio de Janeiro e no Maranhão; 21) n° 593/95. Deputado Cunha Bueno Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre despesas com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS; 22) n° 594/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre contratos celebrados com estatais visando transmissão de sinais de TV a 



cabo; 23) n° 595/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Justiça 
sobre a Comissão Especial de Investigação, extinta através do Decreto 1.376, de 10 de janeiro 
de 1995; 24) n° 596/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações à Secretaria-Geral da 
Presidência da República sobre o acervo da Comissão Especial de Investigação, criada através 
do Decreto 1.001, de 1993; 25) n° 597/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a compra da Kolynos pela Colgate; 26) n° 598/95. Deputado 
Osório Adriano. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre prerrogativas 
de Embaixador e da situação da Embaixada Brasileira em Portugal; 27) n° 599/95. Deputado 
Francisco Silva. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre providências tomadas pela 
Receita Federal contra as distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP – que tenham 
fraudado o FUP; 28) n° 600/95. Deputado Francisco Silva. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre abertura, pelo DPF de inquéritos policiais para apuração de fraudes na 
distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP; 29) n° 601/95. Deputado Francisco Silva. 
Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre providências tomadas pelo DCN 
acerca das denúncias de fraudes nos fretes de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP; 30) n° 602/95. 
Deputado Pimentel Gomes. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo sobre as providências tomadas em relação ao Capítulo VII, arts. 23 a 26, da Lei 8.864, 
de 1994; 31) n° 603/95. Deputado Luiz Mainardi. Solicita informações à Casa Civil da 
Presidência da República e à Presidente do Programa Comunidade Solidária sobre critérios 
para seleção de Municípios carentes a serem atendidos pelo programa; 32) n° 604/95. 
Deputado Roberto Pessoa. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a Rodovia 
BR-116, entre Fortaleza e Pacajus; 33) n° 605/95. Deputado Roberto Pessoa. Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre 
desapropriações de terras para fins de reforma agrária no Estado do Ceará; 34) n° 606/95. 
Deputado Murilo Pinheiro. Solicita informações á Secretaria do Programa Comunidade 
Solidária sobre suas ações no Estado do Amapá; 35) n° 607/95. Deputado Gervásio Oliveira. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
sobre o emprego de hormônios e de substâncias anabolizantes na pecuária brasileira; 36) n° 
608/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal 
e da Reforma do Estado sobre servidores lotados na Secretaria de Assuntos Estratégicos; 37) n° 
609/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
os padrões da gasolina produzida no Brasil; 38) n° 610/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita 
informações à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre servidores lotados na 
Secretaria de Assuntos Estratégicos; 39) n° 612/95. Deputado Francisco Silva. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre fraudes no reembolso de fretes de gás 
liquefeito de petróleo na conta FUP da PETROBRÁS; 40) n° 618/95. Deputado Cunha Bueno. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o cumprimento pelas 
empresas estatais dos cortes de despesas fixados pelo Governo Federal; 41) n° 619/95. 
Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a 
privatização da Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo; 42; n° 620/95. Deputado 
Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre aumento dado aos 
aposentados do Banco Central do Brasil; 43) n° 621/95. Deputado Nilson Gibson. Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e ao 
Ministério da Justiça sobre denúncias publicadas no “Jornal do Comércio”, edição de 3 de 
junho, sobre ilicitudes e irregularidades no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – 
PRORURAL – em convênio como o Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária e com o 
BIRD; 44) n° 622/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos que 
recebem recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 45) n° 
623/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 46) n° 624/95. Deputado Ivan Valente. 



Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre os programas, 
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD; 47) n° 625/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações 
ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre os programas, 
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD; 48) n° 626/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações 
ao Ministério dos Transportes sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos que 
recebem recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 49) n° 
627/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre 
programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das 
Nações Unidas – PNUD; 50) n° 628/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem 
recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 51) n° 629/95. 
Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre os 
programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 52) n° 630/95. Deputado Ivan Valente. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os programas, 
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD; 53) n° 631/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações 
ao Ministério da Justiça sobre programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem 
recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 54) n° 632/95. 
Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos e 
subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD; 55) n° 633/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 56) n° 634/95. Deputado 
Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre os programas, subprogramas, 
projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD; 57) n° 635/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos que 
recebem recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 58) n° 
636/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
sobre os programas, subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 59) n° 637/95. Deputado Ivan 
Valente. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre os programas, 
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD; 60) n° 638/95. Deputado Ivan Valente. Solicita informações 
ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre os programas, 
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD; 61) n° 639/95. Deputado Milton Temer. Solicita informações 
ao Ministério da Justiça sobre entidades de utilidade pública; 62) n° 640/95. Deputado José 
Egydio. Solicita informações ao Presidente da Light, sobre possíveis irregularidades na 
Braslight; 63) n° 641/95. Deputado Francisco Silva. Solicita informações ao Ministério das 
Minas e Energia sobre empresas que distribuem, comercializam e transportam gás de cozinha; 
64) n° 642/95. Deputado Francisco Silva. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre os servidores do Departamento Nacional de Combustível; 65) n° 643/95. Deputado 
Fernando Ferro. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre as recentes 
nomeações dos cargos ad nutum do Sistema Telebrás; 66) n° 644/95. Deputado Cunha Bueno. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre acordos para encerramento de 
liquidações extrajudiciais das instituições financeiras; 67) n° 645/95. Deputado cunha Bueno. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre Telebrás; 68) n° 646/95. Deputado 



Leur Lomanto. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre procedimentos relativos a 
entrada de antiguidades no país; 69) n° 647/95. Deputado Sérgio Carneiro. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os maiores devedores da 
Previdência Social; 70) n° 648/95. Deputado José Maurício. Solicita informações ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social sobre as dívidas dos Clubes de Futebol, das Federações e da 
Confederação Brasileira de Futebol – CBF; 71) n° 649/95. Deputado José Maurício. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre locação de imóveis do 
INSS; 72) n° 650/95. Deputado Elias Mirad. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP; 73) n° 651/95. Deputado Celso 
Russomanno. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre 
fraudes na importação de veículos; 74) n° 653/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre o Processo de Licitação CO TEQ – 
22/33.33./1182/93-DD, da Empresa de Telecomunicações de Minas Gerais S.A – TELEMIG; 76) 
n° 654/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre o Processo de Licitação DIE – 019-92, da Empresa Brasileira de Telecomunicações – 
EMBRATEL; 77) N° 655/95. Deputada Cidinha Campos. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre o Processo de Licitação CISCEA 014/93; 78) n° 656/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre o Presidente da 
PETROBRÁS, Sr. Joel Mendes Rennó; 79) n° 657/95. Deputado Ubaldino Júnior. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre Aids – Autorização de Internação Hospitalar; 80) n° 
658/95. Deputado Ubaldino Júnior. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a ação 
do órgão, através da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, no que concerne ao 
cumprimento do Decreto 793, de 1993; 81) n° 659/95. Deputado Jaques Wagner. Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre os 
recursos aplicados na pesquisa na área de biotecnologia nos últimos cinco anos; 82) n° 659/95. 
Deputado Jaques Wagner. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento 
e da Reforma Agrária sobre os recursos aplicados na pesquisa na área de biotecnologia nos 
últimos cinco anos; 83) n° 661/95. Deputada Ana Júlia. Solicita informações à Secretaria de 
Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde sobre as razões pelas quais a Portaria Conjunta n° 
49, de 08 de junho de 1995, não prevê a realização de ensaio microbiológico nos preservativos 
vendidos no Brasil; 84) n° 662/95. Deputado José Pimentel. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre as empresas que receberam recursos do Fundo de 
Investimentos do Nordeste – FINOR; 85) N° 663/95. Deputado José Pimentel. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as empresas que receberam recursos do Fundo 
de Investimentos do Nordeste – FINOR; 86) n° 664/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a programação trimestral de 
gastos do Tesouro envolvendo os meses de abril, maio e junho; 87) n° 665/95. Deputado 
Candinho Mattos. Solicita informações, através do Ministério dos Transportes, sobre a 
concorrência para a administração da ponte Rio-Niterói; 88) n° 666/95. Deputado Milton 
Temer. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o endividamento das empresas 
estatais; 89) n° 667/95. Deputado Francisco Silva. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre repasses de verbas pelo órgão ao Município de Barbacena, Estado de Minas Gerais, no 
período que menciona; 90) n° 668/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre o Programa de Crédito Educativo; 91) n° 669/95. 
Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária sobre desapropriações realizadas pelo INCRA no estado do Paraná; 92) n° 
670/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre processo movido contra o INSS pelo segurado Luiz Galli; 93) n° 671/95. 
Deputado Alcides Modesto. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a execução da Política de Inventivos Fiscais nas Regiões Nordeste e Amazônica; 94) n° 
672/95. Deputado Antônio Joaquim. Solicita informações ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – sobre a importação do Parque 



Nacional de Chapada dos Guimarães, Estado do Mato Grosso; 95) n° 673/95. Deputado 
Luciano Zica. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária sobre projetos agrícolas no Parque Via Norte, Município de Campinas, Estado 
de São Paulo; 96) n° 674/95. Deputado Elias Murad. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a Superintendência de Seguros Privados; 97) n° 675/95. Deputado Cunha 
Bueno. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre dispensa de obrigatoriedade de 
ensino microbiológico nos preservativos importados; 98) n° 676/95. Deputado Cunha Bueno. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre as participações do 
BNDES no capital de empresas; 99) n° 677/95. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre assistência médico-hospitalar 
para servidores do Poder Executivo; 100) n° 678/95. Deputado cunha Bueno. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a transferência do controle acionário do 
Grupo Ferro-Ligas para a Companhia Vale do Rio Doce; 101) n° 679/95. Deputado Jonival 
Lucas. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre acordo entre o Banco Central do 
Brasil e a Sulbrasileiro Crédito Imobiliário; 102) n° 680/95. Deputado Jonival Lucas. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre aquisição de hotel por parte da FUNCEF, entidade 
mantida pela Caixa Econômica Federal; 103) n° 681/95. Deputado Cláudio Cajado. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as variações do FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios; 104) n° 682/95. Deputado Agnaldo Timóteo. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre ativos financeiros bloqueados pelo Banco Central do Brasil em decorrência do 
Plano Collor; 105) n° 683/95. Deputada Telma de Souza. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre obras de duplicação da BR-116; 106) n° 684/95. Deputado Giovanni Queiroz. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os gastos do Banco do Brasil com 
publicidade e propaganda em 1995; 107) n° 685/95. Deputado Ricardo Heráclio. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a participação da Caixa Econômica Federal na 
SASSE, a seguradora da Caixa; 108) n° 712/95. Deputado Paulo Delgado. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a situação da Caixa Econômica Federal – CEF; 109) n° 716/95. 
Deputado Jair Bolsonaro. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre as perdas 
salariais ocorridas em 1987 e 1988; 110) n° 717/95. Deputado Jair Bolsonaro. Solicita 
informações ao Ministério do Exército sobre as perdas salariais ocorridas em 1987 e 1988; 111) 
n° 718/95. Deputado Jair Bolsonaro. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre as 
perdas salariais ocorridas em 1987 e 1988; 112) n° 719/95. Deputado Fernando Diniz. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o  Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – IPMF; 113) n° 
720/95. Deputado Fernando Diniz. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto acerca da aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos provenientes da receita 
líquida de impostos para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, 
conforme dispõe o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 114) n° 721/95. 
Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre atuação do 
órgão em Goiás, especialmente no Município de Aruana, em face da grande movimentação de 
barcos na região; 115) n° 722/95. Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre os convênios, acordos e contratos entre a CEME e o IQUEGO; 116) n° 723/95. 
Deputado Pedro Wilson. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre o 
andamento das obras da Usina Serra da Mesa; 117) n° 724/95. Deputado Cunha Bueno Solicita 
informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre suspeita de fraude nos bingos 
patrocinados por entidades desportivas; 118) n° 725/95. Deputado Vigilante. Solicita 
informações aos Ministérios da Fazenda, das Comunicações e de Minas e Energia sobre 
despesas com publicidade e propaganda; 119) n° 726/95. Deputado José Augusto. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre questões referentes à 
Secretaria de Polícia Urbana; 120) n° 727/95. Deputado José Augusto. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre programas de reforma e manutenção de escolas 
públicas municipais e estaduais, construção de novas escolas, alimentação escolar, distribuição 



de livros e material didáticos; 121) n° 728/95. Deputado José Augusto. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre o programa “Leite é Saúde” e o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde; 122) n° 729/95. Deputados Ivan Valente e Ana Júlia. Solicita informações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre o ambiente de trabalho na ALBRAS, empresa subsidiária 
da Companhia Vale do Rio Doce; 123) n° 730/95. Deputados Ivan Valente e Ana Júlia. Solicitam 
informações ao Ministério do Trabalho sobre a fiscalização do ambiente de trabalho na 
ALBRAS, empresa subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce; 124) n° 731/95. Deputado Jovair 
Arantes. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, através do Banco do Brasil, sobre 
apropriação, pelo órgão, de máquinas e implementos agrícolas de produtores rurais 
inadimplentes; 125) n° 732/95. Deputado Elias Murad. Solicita informações ao Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre seguros de vida e acidentes pessoais para 
servidores do Poder Executivo; 126) n° 733/95. Deputado João Mendes. Solicita informações 
ao Ministério dos Transportes sobre estágio em que se encontram os estudos relativos a 
requerimento anterior do requerente, no sentido que sejam viabilizadas pelo DNER obras de 
duplicação da Rodovia Washington Luís; 127) n° 734/95. Deputados Jarbas Lima e Adylson 
Motta. Solicitam informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre construção de 
CAICs; 128) n° 735/95. Deputado Beto Lelis. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a existência de 50 projetos 
inacabados ou paralisados, em Estados do Nordeste; 129) n° 736/95. Deputado Beto Lelis. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda, através do Banco do Nordeste do Brasil, sobre o 
Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR-NE e sobre a aplicação 
de recursos destinados a fomentar o turismo na região; 130) n° 737/95. Deputado Beto Lilis. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre empresas concessionárias de 
canais de rádio AM e FM, de TV, TV a cabo, TV por assinatura e telefonia celular que operam 
no Estado da Bahia; 131) n° 738/95. Deputado Agnaldo Timóteo. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre processo criminal envolvendo o sindicalista José Benedito da Silva; 
132) n° 739/95. Deputado Wolney Queiroz. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre prazos de concessão e estado de regularização da emissora Rádio Porto 
Brasil FM Stereo Ltda., de Porto Seguro, Estado da Bahia; 133) n° 740/95. Deputado José 
Machado. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco do Brasil, 
sobre contratos de propaganda e de publicidade. II – PAUTA DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE 
. Sua Excelência traz à Mesa o problema de operacionalização das Sessões da Câmara dos 
Deputados. Diz que se for observada um rigidez de horários, deve haver uma rigidez no início 
da Ordem do Dia, às 16:00 horas, com um máximo de tolerância de cinco a dez minutos. Caso 
o Senhor Presidente não possa abrir os trabalhos, o Senhor Secretário-Geral da Mesa 
comunicará ao substituto. III – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os 
pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Curso. Processos n°s 
122.418/95 e 124.349/95. Centro de Informática (CENIN) e do Comitê de Informatização das 
Atividades Legislativas, no sentido de que os servidores Carlos Augusto Gonçalves de Moura, 
ponto n° 4.478, Roberto Carneiro Duarte, ponto n° 3.907, Fábio Rodrigues Pereira, ponto n° 
4.494, Valdir Roberto Carnaval Pereira da Rocha, ponto n° 5.100 e Ogib Teixeira Carvalho Filho, 
ponto n° 1.502, sejam autorizados a participar, com ônus para esta Câmara, do 
CONDEX/SUCESU 95 – Congresso de Informática e Telecomunicações, a realizar-se em São 
Paulo, entre os dias 15 e 18 de agosto de 1995. Revela a instrução do processo que a 
participação de servidores em cursos de aperfeiçoamento é disciplinada pelos Atos da Mesa 
n°s 16/75 e 93/78, que os servidores relacionados atendem aos requisitos exigidos nas citadas 
normas e que o procedimento licitatório é inexigível, nos termos do art. 25, “caput”, c/c o 
inciso IV, do art. 13, da Lei n° 8.666/93. O Diretor-Geral, considerando a permanente 
necessidade de reciclagem dos conhecimento e, sobretudo, estar o conteúdo programático do 
evento afeto às atividades de informática desta casa, manifesta-se favoravelmente à 
participação dos servidores indicados, ressaltando, porém, que, se deferido o pleito, esses 
mesmos servidores deverão apresentar comprovante de frequência e relatório 



circunstanciando das atividades realizadas. Lembra ainda o Diretor-Geral que, na hipótese de 
deferimento, a despesa referida deve ser ratificada em cumprimento ao disposto no art. 26 da 
supramencionada Lei. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e considerando as 
manifestações favoráveis do Diretor-Geral e do Secretário-Geral da Mesa, submete o assunto à 
deliberação do douto colegiado, com proposta de deferimento”. b) Orçamento analítico. 
Processo n° 115.735/95. Departamento de Finanças. Reformulação. “Cuida-se de propostas de 
reformulação do orçamento analítico da Câmara dos Deputados para 1995, decorrente, 
segundo informação dos órgãos técnicos da Casa (fls. 1 e 2), da edição dos instrumentos legais 
discriminados a seguir: a) Portaria n° 2 de 25.1.95, do Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados, alterando o Quadro de Detalhamento da Despesa da Câmara dos Deputados – 
QDD/CD, no calor de R$ 3.758.400,00; b) Portaria n° 3, de 23.3.95, do Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, alterando o QDD/CD, no valor de R$ 20.600.000,00; c) Portaria n° 4, 
de 22.3.95, do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, alterando o QDD/CD, no valor de 
R$ 680.000,00; d) Decreto de 4.4.95, referente a reabertura de crédito especial, em favor do 
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados – FRCD, no valor de R$ 2.031.763,00; e) Portaria n° 
5, de 5.4.95, do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, alterando o QDD/CD, no valor 
de R$ 2.031.763,00; e) Portaria n° 5, de 5.4.95, do Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados, alterando o QDD/CD, no valor de R$ 60.000,00; f) Portaria n° 6, de 26.4.95, do 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, alterando o QDD/CD, no calor de R$ 
1.710.000,00; e g) Decreto de 27.4.95, referente a remanejamento de recursos, no valor de R$ 
1.416.500,00. O Orçamento Analítico com as alterações processadas encontra-se às fls. 3-28, e 
as cópias dos Atos que ensejam a reformulação em tela constam de fls. 30-36. Esta Secretaria, 
ante as informações processadas, e considerando o disposto no inciso XXIV, do art. 15, do 
Regimento Interno, submete a proposta ao exame da douta Mesa, com vistas a sua aprovação. 
c) Vantagem Pessoal. Processo n° 23.476/95. Jolimar Correa Pinto e outros. “Trata-se de 
solicitação formulada por Jolimar Correa Pinto e outros, servidores inativos, no sentido de que 
lhes sejam aplicados os artigos 11 e 15 da Resolução n° 70, de 1994, que trata da concessão de 
quintos, com efeitos financeiros a partir de 1.7.94. Estabelecem aqueles dispositivos: “Art. 11. 
A vantagem de que trata esta Resolução integra os proventos de aposentadoria e pensões. Art. 
15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a 
partir de 1° de julho de 1994.” Chamada a manifestar-se, a Diretoria Administrativa, 
reportando-se ao parecer do Departamento de Pessoal, informa e opina: “Na instrução do 
processo, o Departamento de pessoal, através da Coordenação de Legislação de Pessoal 
Estatutário, esclarece que reiteradas decisões do Tribunal de Contas da União determinam que 
a percepção de qualquer benefício preferido pelo inativo somente é devida a partir da data em 
que for protocolizado o pedido que formaliza essa opção. Entretanto, conclui o referido 
Departamento, “não obstante a certeza da correção desse entendimento, à vista de 
informações seguras de que outros órgãos da Administração Federal, inclusive o próprio TCU, 
excepcionalmente, têm aceito a opção retroativa no caso de vantagem de que se cuida, esta 
Coordenação manifesta-se no sentido de, excepcionalmente, em razão da aprovação tardia da 
Resolução n° 70/94, fazerem-se retroagir à data de 01/07/94, os efeitos financeiros, também 
em relação aos aposentados, desde que a opção tenha sido formalizada e protocolizada até 31 
de maio de 1995”. Levando em conta que a Resolução n° 70/94 data de 24.11.94, com efeitos 
retroativos a 1.7.94, endosso o pronunciamento do Departamento de Pessoal...” No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria (fls. 20), o Diretor-Geral, após minucioso 
relatório da matéria, manifesta-se assim: “Em face do exposto, tendo em vista o princípio de 
isonomia preconizado no art. 40, § 4°, da Constituição Federal, que confere aos servidores 
aposentados igualdade de tratamento com os servidores em atividades, na mesma proporção 
e na mesma data em que se modificar a remuneração destes, submeto ao superior exame de 
Vossa Excelência, com vistas à deliberação da douta Mesa, o pleito de que trata este processo, 
manifestando-se favoravelmente ao atendimento, nos termos do parecer do Departamento de 
Pessoal e da Diretoria Administrativa.” Esta Secretaria, à vista das informações processadas, 



submete a matéria ao exame e deliberação da douta Mesa. A Mesa, em consequência, 
manifesta-se favoravelmente ao requerido no presente processo. d) Lotação de servidor. 
Processo n° 15.522/95. Jorge Henrique P. C. de Arruda. “O Senhor Deputado Firmo de Castro, 
em expediente dirigido ao Diretor do Departamento de Material e Patrimônio, fls. 1, datado de 
24.3.95, comunica que o servidor Jorge Henrique Pereira Cartaxo de Arruda, Analista 
Legislativo, atribuição Técnica Legislativa, ponto n° 3.233, lotado naquele Departamento, “está 
trabalhando na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle desde a sua instalação no dia 
15 de fevereiro...”, e solicita sejam feitos os necessários registros e anotações de modo que o 
servidor não tenha prejuízo financeiro o funcional. Confirma tal comunicado Ato do Presidente 
da Câmara, publicado no B. A. n° 072, pág. 1.157, designado o servidor para exercer, na 
Comissão referida, a partir de 15.2.95, a função comissionada de Secretário de Comissão (fls. 
14). O Departamento de pessoal, às fls. 22, diz constar dos assentamentos funcionais do 
servidor ausência de registro de frequência no período de 03.03 a 26.04.95 – período em que o 
servidor já se encontrava a serviço da dita Comissão, conforme explicações do Deputado Firmo 
de Castro, às fls. 1, 7-9-, e esclarece que de acordo com o Ato da Mesa n° 11/95 é proibida e 
dispensa de “assinatura diária de ponto dos servidores efetivos do Quadro Permanente da 
Câmara dos Deputados.” Em face dessa situação, o órgão de pessoal solicita instruções de 
como proceder quanto aos registros funcionais do servidor, considerando que a autoridade 
superior não autorizou o cancelamento das faltas (fls. 23). Esta Secretaria, tendo em vista o 
disposto no art. 5°, do Ato da Mesa n° 11/95, submete o assunto ao exame e deliberação da 
douta mesa, opinando por que o servidor em apreço seja considerando como dispensado do 
ponto no período de 3.3.95 a 26.4.95, a teor das explicações referidas do Senhor Deputado 
Firmo de Castro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle”. A Mesa, em 
consequência, aprova o parecer do Senhor 1° Secretário, no sentido de que o servidor, lotado 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, seja considerado como dispensado do 
ponto no referido período, a teor das explicações do Presidente daquela Comissão, sendo-lhe 
aplicada, todavia, a pena de advertência. e) Reconsideração de decisão. Processo n° 3.639/95. 
Jorge Henrique Cartaxo. “O servidor Jorge Henrique Cartaxo requer a esta Secretaria, “nos 
termos da  Lei n° 8.112” (fls. 57), seja reavaliada a decisão de fls. 54, da douta Mesa, exarada 
em resposta à petição de fls. 1-9 e com base em parecer nosso, às fls. 52-54. O requerente não 
apresenta contra-razões à decisão do douto colegiado, limitando-se a reapresentar seu pedido 
original (fls. 58-66), o que leva os órgãos técnicos da Casa a recomendar, quanto ao mérito, 
seja mantida a decisão já prolatada, ante a ausência de fato novo. Ademais dessa 
consideração, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral faz ressalva de natureza adjetiva, assim: 
“(...) Ressalte-se, por oportuno, que o servidor, ao solicitar “reconsideração do despacho” 
prolatado no processo n° 3.639/95, não o fez  nos termos da legislação em vigor – Lei n° 8.112, 
de 1990 -, que em termos da legislação em vigor – Lei n° 8.112, de 1990 -, que em seu art. 106 
estabelece, verbis: “Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.” (destaquei). Não 
tendo o Senhor Primeiro Secretário competência legal para reconsiderar decisão da douta 
Mesa, que foi quem, por fim, julgou o proc. n° 3.639/95, nosso entendimento é de que o 
expediente do servidor é nulo de pleno direito...”. O Diretor-Geral manifesta-se pela 
manutenção da decisão da douta Mesa, com o consequente arquivamento do processo, por 
falta de amparo legal. Esta Secretaria, à vista das informações processadas também nada 
tendo a acrescentar ao seu parecer de fls. 52-54, opina pelo indeferimento do pleito, nos 
termos da manifestação da Diretoria-Geral. f) Certidão de tempo de serviço. 1) Processo n° 
26.497/92 e 1.954/95. “O servidor Boris Vieira Borges, Agente de Transporte Legislativo, ponto 
n° 2.119, na condição de um dos integrantes do Processo Administrativo Disciplinar instaurado 
para apurar o uso de certidões falsas de tempo de contribuição ao INSS, para fins de 
aposentadoria, e objetivando alterar decisão do Diretor-Geral no que lhe diz respeito 
(processo n° 19.722/92), requer, ás fls. 94: a) a interrupção do desconto de indenização 
fazendária; b) a devolução, em valores atualizados, das importâncias descontadas 



mensalmente de seus vencimentos, a esse título; c) o cancelamento da pena disciplinar 
aplicada; e d) a devolução do valor correspondente à conversão em multa de sanção 
disciplinar. A assessoria Técnica da Diretoria-Geral, em parecer favorável ao acolhimento do 
pedido (fls. 98), informa: “(...) Por proposta da Comissão de Inquérito, acolhida pela 
autoridade julgadora, conforme consta de publicação no Boletim Administrativo n° 128, de 
07.07.94, o servidor foi apenado com suspensão de 5 (cinco) dias, agravada com mais 5 (cinco) 
dias, por não haver comprovado, oportuno tempore, qualquer dos dados constantes da 
respectiva certidão irregular até a data da conclusão do Inquérito Administrativo. Apresenta, 
agora, nova certidão de tempo de serviço, desta feita regularmente expedida pelo INSS. 
Cotejadas as certidões oferecidas à averbação pelo referente, a falsa e a verdadeira, consta-se 
pequenas divergência com relação às fontes empregatícias, embora o ramo de atividade –
Farmácia – seja idêntico em ambas as certidões, e total coincidência com relação aos períodos 
de contribuição, adequando, seu caso, às exigências dos arts. 174 e seguintes da lei n° 
8.112/90, circunstâncias que conferem ao Requerente o direito aos benefícios pleiteados, pois, 
sem sombra de dúvida, o documento apresentado ratifica os dados da certidão anterior.” O 
Departamento de Finanças informa que o montante a ser restituído atinge R$ 6.695,04. A 
Diretoria Administrativa endossa o parecer da Assessoria Técnica, pelo acolhimento do pedido. 
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, considerando a relevância 
da matéria, que implica, caso deferida a solicitação, o ressarcimento de valores descontados 
dos vencimentos do servidor, propõe seja o assunto apreciado pela douta Mesa da Casa. A 
vista das informações processadas, esta Secretaria, acompanhando o entendimento da 
Diretoria-Geral, submete a matéria à deliberação do douto colegiado. Em discussão o assunto, 
a Mesa resolve aprovar, por unanimidade, o ressarcimento dos valores descontados dos 
vencimentos do servidor por ocasião do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para 
apurar o uso de certidões falsas de tempo de contribuição ao INSS. 2) Processo n° 26.579/92 e 
anexo. Departamento de Pessoal. “O servidor Sebastião Barbosa, Analista Legislativo, ponto n° 
1.413, na condição de um dos integrantes do Processo Administrativo Disciplinar instaurado 
para apurar o uso de certidões falsas de tempo de contribuição ao INSS, para fins de 
aposentaria, e objetivando alterar decisão do Diretor-Geral no que lhe diz respeito (processo 
n° 19.722/92), requer: a) interrupção do desconto de indenização fazendária; b) a devolução, 
em valores atualizados, das importâncias descontadas mensalmente de seus vencimentos, a 
esse título; c) o cancelamento da pena disciplinar aplicada; e d) a devolução do valor 
correspondente à conversão em multa de sanção disciplinar. A Assessoria Técnica da Diretoria-
Geral, em parecer favorável ao acolhimento do pedido (fls. 106), informa, em síntese, que: 
acolhendo proposta da Comissão de Inquérito, o Senhor Diretor-Geral aplicou ao servidor a 
pena de suspensão de 05 (cinco) dias, em virtude de não ter sido comprovado o tempo de 
certidão irregular; - o servidor apresenta, às fls. 18 dos autos, certidão inautêntica, dada à 
averbação, onde restava consignado o tempo de serviço de 21 anos, 10 meses e 7 dias; - ao 
acolher as conclusões da Comissão de Inquérito Administrativo, decidiu o Diretor-Geral excluir 
do processo n° 19.722/92 os servidores que houvessem comprovado no seu curso, ou 
posteriormente, através de documento hábil, as relações empregatícias e o tempo de 
contribuição constantes das certidões irregulares, integralmente, ou em quantidade suficiente 
para aposentação por aqueles que se encontrassem em inatividade; - comprovado ficou, 
conforme esclarece o Departamento de pessoal (fls. 99), que o servidor em tela, através de 
certidão verdadeira, contava com tempo suficiente para aposentação em 9.7.90, havendo, 
portanto, como se deferir o presente pedido. O Departamento de Finanças informa que o valor 
da restituição a ser feita ao servidor atinge o montante global de R$ 8.190,58 (fls. 100). A 
Diretoria Administrativa endossa o parecer da Assessoria Técnica, pelo acolhimento do pedido. 
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, conquanto se manifeste 
coerente com o parecer dos órgãos técnicos da Casa, porém considerando a relevância da 
matéria, que implica, caso deferida a solicitação, o ressarcimento de valores descontados dos 
vencimentos do servidor, propõe seja o assunto apreciado pela douta Mesa. A vista das 



informações processadas, esta Secretaria, acompanhando o entendimento da Diretoria-Geral, 
submete a matéria à deliberação do douto colegiado”. Em discussão a matéria, a Mesa aprova, 
por unanimidade, o ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos do servidor por 
ocasião do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o uso de certidões falsas 
de tempo de contribuição ao INSS. 3) Processos n°s 26.565/92 e 30.778/94. Departamento de 
Pessoal. “O servidor Neci de Almeida Ramos, Analista Legislativo, ponto n° 2.356, integrante 
do Processo Administrativo instaurado para apurar o uso de certidões falsas de tempo de 
contribuição ao INSS, para fins de aposentadoria, requer, em valores atualizados, a devolução 
das importâncias descontadas mensalmente de seus vencimentos, a título de indenização 
fazendária. A Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, em parecer favorável ao pedido, informa, 
em síntese, que: - acolhendo parecer da Comissão de Inquérito, o Diretor-Geral exclui o nome 
do requerente do processo em virtude de este haver comprovado, através de documento 
hábil, as mesmas relações empregatícias constantes de sua certidão irregular, habilitando-se, 
desta forma, o requerente, ao ressarcimento pleiteado; - ao serem cotejadas as certidões 
oferecidas, a falsa e a verdadeira, constatou-se coincidência com relação ao período de 
contribuição, o que não ilide o deferimento do pedido; - houve, da parte da Comissão e da 
autoridade julgadora, base suficiente para se aceitar a alegação do requerente de que fora 
ilaqueado em sua boa-fé, entendimento esse reforçado pela informação do Departamento de 
Pessoal (fls. 121) de que o servidor contava, em 25.3.91, época em que requereu sua 
aposentadoria, com 25 anos, 01 mês e 09 dias, não precisando de tempo fictício para requerer 
sua aposentadoria. A Diretoria Administrativa manifesta-se favoravelmente á solicitação. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, considerando a relevância da 
matéria, que implica, caso deferido o pedido, o ressarcimento de valores descontados dos 
vencimentos do servidor (cálculo do Departamento de Finanças de fls. 116/117), propõe seja o 
assunto apreciado pela douta Mesa da Casa. À vista das informações processadas, esta 
Secretaria, acompanhando o entendimento da Diretoria-Geral, submete a matéria à 
deliberação do douto colegiado”. Em discussão a matéria, a Mesa aprova, por unanimidade, o 
ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos do servidor por ocasião do Processo 
Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o uso de certidões falsas de tempo de 
contribuição ao INSS. g) Cadastramento de dependentes. Processo n° 108.467/95. 
Departamento Médico. “Cuida-se de consulta formulada pelo Diretor do Departamento 
Médico acerca do cadastramento de dependentes de deputados para efeito de abertura do 
prontuário médico, à  luz da legislação que rege a matéria e ante as solicitações que se vem 
processando naquele órgão. As normas referentes ao assunto estão estabelecidas na 
Resolução n° 20/71 (art. 25) e no Ato da Mesa n° 44/92 (arts. 1°, e 3°), in verbis: Resolução n° 
20/71. “Art. 25. Ao Departamento Médico compete prestar assistência médica, de emergência 
e de ambulatório e assistência social aos Deputados, servidores, jornalistas credenciados, 
assim como aos respectivos cônjuges, filhos, pais e outros que, por determinação legal, sejam 
considerados seus dependentes.”. Ato da Mesa n° 44/92. “Art. 1°. O Departamento Médico 
prestará assistência médica, de emergência e de ambulatório e assistência social, aos 
deputados, servidores ativos e inativos, jornalistas credenciados e a seus dependentes legais.” 
Parágrafo único. São considerados dependentes legais, para os efeitos deste Ato: I – o cônjuge, 
ou companheira(o) que comprove união estável como entidade familiar, e os filhos, inclusive 
os enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos, 
ou, se inválido, de qualquer idade; II – o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante 
autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor; III – a mãe e o pai sem 
economia própria.”..... Art. 3°. O Departamento Médico, por intermédio do Setor de Arquivo 
Médico, procederá ao cadastramento dos usuários dos serviços, que será feito com base nos 
dados colhidos nos registros de parlamentares e nos assentamentos funcionais mantidos pelo 
Departamento de Pessoal. § 1°. Compete ao Departamento de Pessoal comunicar as 
alterações havidas ao Departamento Médico, para fins de inclusão e de baixa. § 2°. O 
cadastramento de jornalistas credenciados, no Arquivo Médico, será efetuado com base nos 



dados fornecidos pela Primeira Secretaria, à qual compete atualizar as informações.” Não 
obstante a legislação citada, diz o órgão consulente deparar-se com solicitações de inclusão de 
dependentes fora dos ditames normativos, e que tal fato vem-se repetindo, e ainda que a 
inclusão do nome de qualquer pessoa no Histórico Funcional, no entendimento daquele 
Departamento, “gera expectativa de direito, com os consequentes transtornos decorrentes da 
recusa em proceder abertura de prontuário médico. “Os órgãos técnicos da administração da 
Casa, tendo historiado a matéria, submetem-na ao exame desta Secretaria. O entendimento 
nosso é o de que a questão concernentes à indicação de dependentes para efeito de 
cadastramento no Departamento Médico encontra-se regulamentada nos textos 
supratranscritos, que devem ser observados em suas prescrições. Assim, por força do art. 25, 
da Resolução n° 20/71, podem ser assistidos pelo Departamento Médico os Deputados, 
servidores, jornalistas credenciados, cônjuges respectivos, pais e outros que, por determinação 
legal, sejam  considerados seus dependentes. No particular dos dependentes legais 
enumerados no Ato da Mesa n° 44/92 (art. 1°, parágrafo único, supra), nada obsta que, além 
desses, outros assim considerados, por determinação legal – entendida assim, vale crer, a 
determinação decorrente de decisão judicial -, sejam aceitos como dependentes para efeitos 
de credenciamento no Departamento Médico. Ante o exposto, submete esta Secretaria o 
assunto à consideração também da douta Mesa”. h) Vale-Refeição. Processo n° 114.983/95. 
Aluízio Davis Neto. “O servidor Aluízio Davis Neto, ponto n° 2.723, cedido ao Governo do Rio 
Grande do Sul, com ônus para esta Casa, mediante ressarcimento, requer vale-refeição, sob o 
argumento de que a concessão não implicará em gasto para a Câmara dos Deputados e nem 
em duplicidade de recebimento, conforme declaração de fls. 2. O Diretor-Geral, no 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, informa e opina: “A Diretoria Administrativa, 
acolhendo as manifestações do Departamento de Pessoal, Departamento de Finanças e do 
Departamento de Administração, ressalta que a concessão do benefício vale-refeição somente 
é deferida ao servidor em efetivo exercício na a Casa, conforme o disposto no inciso I do artigo 
2° do Ato da Mesa n° 119, de 1994, fls. 07-V. Em face de informações, submeto o assunto à 
superior consideração de Vossa Excelência, opinando pelo indeferimento do pleito, por falta 
de amparo legal.” Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando o 
entendimento dos órgãos da administração da Casa, opina pelo não-acolhimento do pedido”. 
i) Material. Processo n° 19.940/95. Associação Casa de Francisco de Assis. “A Associação Casa 
de Francisco de Assis, estabelecida no Paranoá-DF, solicita a concessão de qualquer material 
para auxiliar na construção de um Centro de Apoio Social. No encaminhamento do processo a 
esta Secretaria, o Diretor-Geral, reportando-se a informações dos órgãos técnicos da Casa, 
esclarece: - haver, no Departamento de Administração, disponível, sobra de madeira de 
construção já usada e inservível àquele órgão; - inexistir interesse na alienação desse tipo de 
material, que, se levando a leilão, geraria prejuízo à Câmara pelo seu insignificante valor 
econômico; - ser possível a doação do material referido, na forma da alínea “a”, II, do art. 17, 
da Lei n° 8.666/93. A Diretoria Administrativa, considerando o aspecto humanístico do pleito, 
manifesta-se pelo seu acolhimento, nos termos das informações processadas, no que foi 
acompanhada pelo Diretor-Geral, que invoca também os dispositivos da Lei n° 8.666/93. Esta 
Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, com base nas informações e 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. j) Requisição. 1) Processo n° 29.007/95. 
Coordenação de Habilitação. “O Senhor Governador do Estado de Alagoas solicita seja 
colocado à disposição do Governo daquele Estado, nos termos da legislação vigente, o servidor 
desta Casa Gregório Victor de Caldas Rodrigues, Analista Legislativo, ponto n° 4.141, lotado na 
Coordenação de Habilitação da Câmara dos Deputados. Revela a instrução do processo que o 
servidor foi admitido nesta Casa em 27.03.85, e que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa 
n° 05/75 e pela decisão da Mesa de 26.04.89, não havendo, no momento, servidor da Câmara 
à disposição do Governo do Estado de Alagoas. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral 
manifestam-se favoravelmente à liberação do servidor, até 31 de dezembro do corrente, com 
ônus parcial, ou seja, sem percebimento da Gratificação de Atividade Legislativa. Esta 



Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pleito, nos termos das informações e 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 2) Processo n° 123.631/95. Líbia Maria Lopes 
Dourado. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja colocada à disposição daquela 
Casa, com ônus para o órgão de origem, a servidora da Câmara dos Deputados Líbia Maria 
Lopes Dourado, Adjunto Legislativo, ponto n° 4.738, para prestar serviços no gabinete do 
Senador Jonas Pinheiro. Informa o Departamento de Pessoal que, de acordo com 
entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão do servidor poderá ser 
atendida, com ônus para órgão de origem, desde que o mesmo não seja designado para 
ocupar cargo em comissão, até o limite de 40 servidores, e que, presentemente, encontram-se 
à disposição do Senado Federal 24 servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria-Geral 
manifesta-se favoravelmente à cessão da servidora, até 31 de dezembro de 1995, nos termos 
da instrução do processo. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento da 
solicitação, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 3) 
Processo n° 120.344/95. Elir Canenéa Silva. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita 
seja colocado à disposição daquela Casa, com ônus para o órgão de origem, o servidor da 
Câmara dos Deputados Elir Cananéa Silva, Assessor Legislativo, ponto n° 5.058, para prestar 
serviços no gabinete do Senador Gilvam Borges. Os órgãos da administração da Casa, ao 
apresentarem óbices à liberação dos servidor – na esfera, sobretudo, da conveniência 
administrativa -, manifestam-se contrariamente ao atendimento do pleito. Todavia, a 
instrução do processo releva que, na forma de entendimentos havidos entre esta Casa e o 
Senado Federal, ficou acertada a cessão recíproca de servidores, até o limite de 40, com ônus 
para o órgão de origem, e que, no momento, encontram-se à disposição do Senado Federal 24 
servidores da Câmara dos Deputados. Esta Secretaria, considerando o acordo existente entre 
as Casas do Congresso Nacional, e ainda o fato de não haver sido atingido o limite de 40 
servidores cedidos ao Senado Federal, opina pela liberação do servidor interessado, até 
31.12.95, nos termos dos entendimentos havidos”. 1) Contratação. Processo n° 6.990/94 e 
anexo. Centro de Informática. Contratação de consultoria ao SERPRO. “Cuida-se de minuta de 
tempo aditivo ao contrato celebrado entre a Câmara dos Deputados e o Serviço Federal de 
Processamento de Dados – SERPRO, prorrogando, por 12 (doze) meses, a partir de 30.06.95, o 
instrumento contratual, que tem por objeto a Cooperação Técnica para implantação do Plano 
Diretor de Informática desta Casa. Por trata-se de matéria sujeita à decisão da Mesa, nos 
termos do art. 15, XXIII, do Regimento Interno, submeto o processo ao exame e deliberação do 
douto colegiado, com parecer favorável à proposta da Diretoria-Geral, consubstanciada na 
minuta de termo aditivo anexa”. m) Auxílio-alimentação. Processo n° 118.034/95. Programa 
Auxílio-Alimentação para o Secretariado Parlamentar. “Cuida-se de estudo elaborado pela 
Diretoria-Geral sobre a possibilidade de se estender aos servidores do Secretariado 
Parlamentar o benefício do Programa Auxílio-Alimentação, instituído pela Lei n° 8.460/92 e 
regulamentado nesta Casa pelo Ato da Mesa n° 56-A/92, alterado pelo AM n° 119/94. Em sua 
análise, a Diretoria-Geral reproduz o dispositivo da Lei que institui o benefício, evoca os 
instrumentos que regulamentam o direito do âmbito da Administração da Casa, faz 
considerações de ordem legal e factual acerca da matéria, apresenta alternativas práticas para 
o atendimento do pleito bem como um resumo de dados, em que confronta número de 
servidor e despesa. Esta Secretaria, considerando trata-se de assunto da competência da 
Mesa, submete o estudo, em anexo, ao exame do douto colegiado. Em consequência, a Mesa 
resolve baixar o Ato da Mesa n° 23, de 1995, que “altera o Ato da Mesa n° 56-A, de 1992, que 
“dispõe sobre a concessão de Auxílio-Refeição/Alimentação aos servidores do Quadro 
Permanente e ocupantes de cargos em comissão da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências”, o qual vai publicado ao final da ata. Prosseguindo, ao apreciar o Processo n° 
102.979/95 referente à requisição pela Universidade de Brasília do servidor Eleutério 
Rodrigues Neto, Assessor Legislativo desta Casa, a Mesa aprova a cessão do servidor àquela 
Universidade, na forma da lei, ou seja, com todos os direitos àquela Universidade, na forma da 
lei, ou seja, com todos os direitos e vantagens do cargo que ocupa. IV – PAUTA DO SENHOR 4° 



SECRETÁRIO. A Mesa resolve alterar para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o valor do 
auxílio-moradia, a partir de 1° de agosto de 1995. Em continuação, o Senhor 4° Secretário diz 
que este encaminhando à exame da Presidência quatro processos de retomada de 
apartamentos funcionais ocupados por ex-parlamentares que ainda não foram devolvidos. Cita 
os nomes do Senador Artur da Távola e dos ex-deputados Gilvan Rocha, Sérgio Machado e 
Adelaide Neri. Refere-se, também, ao Deputado Ronivon Santiago, que está ocupado Diz que 
está submetendo o assunto à Presidência da Casa, uma vez que a ação judicial, junto à 
Advocacia-Geral, deve ser promovida pela Presidência. O Senhor Presidente então determina 
ao Senhor Diretor-Geral que providencie a competente ação judicial junto à Advocacia-geral da 
União. Dois apartamentos. Com a palavra, o Senhor Diretor-Geral propor a reformulação da 
decisão adotada pela Mesa em reunião anterior em relação à aquisição de novos carros para 
os membros da Mesa e Diretor-Geral. Discutido o assunto, a Mesa decide, no momento, pela 
aquisição de apenas um carro para uso do Presidente. Finalmente,  o Senhor 1° Secretário traz 
á Mesa proposta de uma reunião conjunta das Mesas da Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, a realizar-se mensalmente. O Senhor Presidente levará a proposta ao Presidente do 
Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, às 12:00 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente 
ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 13ª Reunião da Mesa, realizada em 25.10.95 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e cinco, às 10:30 
horas, reúne-se no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente, Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° 
Secretário, Leopoldo Bessone, 2° Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário, João Henrique, 
4° Secretário, Luiz Piauhylino, 3° Suplente e Wilson Braga, 4° Suplente. Havendo número legal, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. À
Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad 
referendum” da Mesa, nos seguintes expedientes: a) Requerimentos de informação. 1) n° 
741/95. Deputado João Fassarella. Ao Ministério da Fazenda sobre o Banco do Brasil adotou as 
providências determinadas pelo Processo TC-006.158/94-3, constituído em apartado do TC-
013.383/91-4, sobre a cobrança judicial dos débitos da Empreiteira Mendes Júnior. 2) n° 
742/95. Deputado Roberto Valadão. Ao Ministério das Minas e Energia sobre consumidores de 
energia elétrica clandestinos, no Estado do Espírito Santo, até a data da privatização da 
ESCELSA. 3) n° 743/95. Deputado Luciano Zica. Ao Ministério de Minas e Energia sobre o 
aumento no preço de comercialização do gás liquefeito de petróleo. 4) n° 744/95. Deputado 
Luciano Zica. Ao Ministério da Fazenda, sobre o aumento no preço de comercialização do gás 
liquefeito de petróleo. 5) n° 745/95. Deputada Ana Júlia. Ao Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo, sobre os preços F.O.B. fábrica e F.O.B. porto, praticados pela empresa 
Nestlé S.A., para exportação de café solúvel spray-dried, a granel e envazado, de julho de 1994 
a julho de 1995. 6) n° 746/95. Deputada Ana Júlia. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – 
IBAMA – acerca da existência de laudos, pareceres técnicos do órgão em relação às edificações 
na ilha do Atalaia, no Município de Salinópolis, Estado do Pará. 7) n° 747/95. Deputada Ana 
Júlia. Ao Ministério da Fazenda, de cópia autenticada do depoimento prestado pelo Sr. Carlos 
Hari Wurth no dia 28 de fevereiro de 1995, na Delegacia do Banco Central do Pará, acerca de 
irregularidades no processo de exportação de café solúvel brasileiro, e de parecer do Banco 
Central sobre relato do Sr. Carlos Hari Wurth. 8) n° 748/95. Deputado Milton Temer. Ao 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre compra de tickets por parte 
do Governo Federal. 9) n° 749/95. Deputado Airton Dipp. Ao Ministério de Minas e Energia 
sobre acordo entre o Brasil e a Bolívia, para construção de gasoduto e abastecimento de gás 
natural. 10) n° 750/95. Deputado Airton Dipp. Ao Ministério da Fazenda sobre o Programa de 
Fechamento de Agências e Desligamento Voluntário do Banco do Brasil. 11) n° 751/95. 
Deputado Marquinho Chedid. Ao Ministério da Aeronáutica sobre a matéria intitulada “Missão 
em Moscou”, publicada pela revista “Veja”, em 14 de junho de 1995. 12) n° 752/95. Deputado 
Fernando Diniz. Ao Ministério da Fazenda sobre juros da dívida pública interna. 13) n° 753/95. 
Deputado Fernando Diniz. Ao Ministério da Fazenda sobre o Fundo Social de Emergência. 14) 
n° 754/95. Deputado Fernando Diniz. Ao Ministério do Planejamento e Orçamento acerca das 
despesas da União com pessoal e encargos sociais. 16) n° 757/95. Deputado Cunha Bueno. Ao 
Ministério da Fazenda sobre o relatório de gestão de 1994 do Instituto de Resseguros do 
Brasil. 17) n° 758/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério da Fazenda sobre denúncia de 
subfaturamento na importação de automóveis da marca Fiat. 18) n° 759/95. Deputado Cunha 
Bueno. Ao Ministério da Fazenda sobre denúncias de corrupção na libertação de cargas 
internacionais no aeroporto de Cumbica, Estado de São Paulo. 19) n° 760/95. Deputado Cunha 
Bueno. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a demissão do Secretário-Executivo do 
Ministério. 20) 761/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério do Trabalho sobre a situação do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 21) n° 762/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério 
da Educação e do Desporto sobre a criação do Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
Desporto – INDESP. 22) n° 763/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério das Comunicações 



sobre acesso à rede Internet. 23) n° 764/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério da Fazenda 
sobre gastos realizados com verbas oriundas de fundo vinculados aos Ministérios. 24) n° 
765/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério das Comunicações sobre prejuízos da 
Radiobrás – Empresa Brasileira de Televisão. 25) n° 766/95. Deputada Maria Laura. Ao 
Ministério da Justiça sobre acompanhamento e supervisão junto ao Hospital da Criança e do 
Adolescente e sobre a distribuição dos servidores da antiga Fundação Centro Brasileiro par aa 
Infância e Adolescência – FCBIA. 26) n° 767/95. Deputada Maria Laura. Ao Ministério da Justiça 
sobre revogação das portarias que concederam aposentadoria a servidores da extinta 
Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência e sobre medidas adotadas para 
correção de falhas decorrentes do procedimento administrativo. 27) n° 768/95. Deputado 
Cunha Bueno. Ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre denúncia de 
subfaturamento na importação de automóveis da marca Fiat. 28) n° 769/95. Deputado Cunha 
Bueno. Ao Ministério da Justiça sobre denúncias de corrupção na liberação de cargas 
internacionais no aeroporto de Cumbica, Estado de São Paulo. 29) n° 770/95. Deputado Cunha 
Bueno. Ao Ministério das Comunicações sobre a campanha “Criança Esperança”. 30) n° 
771/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério das Comunicações sobre a Diretoria das 
empresas de telecomunicações. 31) n° 772/95. Deputado Leonel Pavan. Ao Ministério dos 
Transportes sobre andamento das obras de conclusão da BR-282, em Santa Catarina; trecho da 
BR-116/BR470 e trevo de S. Miguel do Oeste/Rio Peperi, divisa com a Argentina. 32) n° 773/95. 
Deputada Cidinha Campos. Ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária sobre o Processo n° 2.679/89, do Sr. Ruy Lourenço Martins. 33) n° 774/95. Deputado 
Newton Cardoso. Ao Ministério da Fazenda sobre empresas estrangeiras que operam no Brasil. 
34) n° 775/95. Deputado Newton Cardoso. Ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre os aposentados que recebem benefícios superiores ao teto máximo de dez salários 
mínimos. 35) n° 776/95. Deputado Newton Cardoso. Ao Ministério da Fazenda sobre o capital 
especulativo que opera no Brasil. 36) n° 777/95. Deputado João Fassarella. Ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre o crédito educativo. 37) n° 778/95. Deputado José Fortunati. Ao 
Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco Central, sobre quotas de consórcios. 38) n° 
779/95. Deputado José Fortunati. Ao Ministério da Fazenda sobre medias adotadas pela 
direção do Banco do Brasil S.A. no sentido de cobrar os inadimplentes – pessoas físicas, 
jurídicas e Tesouro Nacional – com a instituição. 39) n° 780/95. Deputado José Fortunati. Ao 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o Sistema SESI/SENAI. 40) n° 781/95. 
Deputado José Fortunati. Ao Ministério da Fazenda sobre o Plano de Demissões Voluntárias do 
Banco do Brasil S.A. 41) n° 782/95. Deputado Miro Teixeira. Ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre o Programa Nacional de Desestatização – PND. 42) n° 783/95. Deputado 
Cunha Bueno. Ao Ministério da Aeronáutica sobre denúncias de corrupção na liberação de 
cargas internacionais no Aeroporto de Cumbica, em São Paulo. 43) n° 784/95. Deputado Julio 
Redecker. Ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre as sugestões 
encaminhadas pela Diretoria de Comércio Exterior da FIESP a respeito do financiamento das 
exportações. 44) n° 922/95. Deputado Nedson Micheleti. Ao Ministério da Fazenda sobre 
financiamentos do BNDES e da Caixa Econômica Federal à INPACEL. 45) n° 923/95. Deputado 
Ana Júlia. Ao Ministério das Comunicações sobre as condições em que se deu a concessão da 
“Emissora de Rádio Porto Brasil FM Stéreo Ltda”. 46) n° 924/95. Deputado Jurandyr Paixão. Ao 
Presidente da Caixa Econômica Federal sobre a destinação dos recursos provenientes das 
Loterias administradas pela CEFL e a sua real utilização. 47) n° 925/95. Deputado Francisco 
Dornelles. Ao Ministério da Fazenda sobre a diminuição dos valores dos repasses do Fundo de 
Participação de Estados e Municípios às Prefeituras do Estado do Pará. 48) n° 926/95. CCTCI. 
Ao Ministério das Comunicações, sobre o aprimoramento da fiscalização e a política de 
regulamentação das chamadas rádios clandestinas. 49) n° 927/95. Deputado Zaire Rezende. Ao 
Ministério das Relações Exteriores a respeito do Projeto de Hidrovia Paraguai-Paraná. 50) n° 
928/95. Deputado Zaire Rezende. Ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal a respeito do Projeto da Hidrovia Paraguai-Paraná. 51) n° 929/95. Deputado 



João Fassarella. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a Secretaria de Programas 
Especiais – SEPESP. 52) n° 930/95. Deputado José Fortunati. Ao Ministério da Fazenda sobre o 
Banco Econômico S.A. 53) n° 931/95. Deputado Luciano Zica. Ao Ministério de Minas e Energia 
a respeito dos níveis de estoques de petróleo e derivados. 54) n° 932/95. Deputado Elias 
Abrahão. Ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre 
providências para coibir a exploração predatória e o desmatamento da Mata Atlântica. 55) n° 
933/95. Deputado Herculano Anghinetti. Ao Ministério da Marinha a respeito dos critérios de 
seleção de capelão pelo Comando Naval de Brasília. 56) n° 934/95. Deputado Herculano 
Anghinetti. Ao Ministério do Planejamento e Orçamento a respeito do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS. 57) n° 935/95. Deputado Herculano Anghinetti. Ao Ministério da 
Fazenda sobre o fato de o Instituto de Resseguros do Brasil – IRB – possuir saldos em conta 
corrente e aplicações no Banco Econômico S.A., tendo em vista notícia veiculada pela revista 
“Veja” de 30 de agosto de 1995. 58) n° 936/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério das 
Comunicações sobre estudo para novas concessões de rádio e televisão. 59) n° 937/95. 
Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério dos Transportes sobre a Companhia Docas de São 
Paulo. 60) n° 938/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério da Fazenda sobre a compra da 
Kolynos pela Colgate-Palmolive. 61) n° 939/95. Deputado Elias Murad. Ao Ministério da 
Fazenda sobre a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 62) n° 940/95. Deputado João 
Coser. Ao Ministério dos Transportes sobre recursos arrecadados junto aos portos do Estado 
do Espírito Santo, través do adicional de Tarifa Portuária – ATP – a partir de sua instituição, 
bem como sobre recursos, oriundos da mesma república, repassados aos portos capixabas 
através da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA. 63) n° 941/95. Deputado Luciano 
Zica. Ao Ministério das Minas e Energia a respeito da concorrência pública internacional para 
construção em São Sebastião, Estado de São Paulo, de estocagem subterrânea de GLP. 64) n° 
942/95. Deputado Ubaldo Correa. Ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária sobre Certificados de Registro Federal de Agrotóxicos. 65) n° 943/95. 
Deputado Ricardo Izar. Ao Ministério da Aeronáutica sobre o aumento, pela INFRAERO, do 
valor das taxas de estacionamento nos Aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, 
bem como do nome da empresa permissionária. 66) n° 944/95. Deputado Padre Roque. Ao 
Ministério da Fazenda sobre a importação de desperdícios e aparas de papel. 67) n° 945/95. 
Deputado Milton Temer. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre salário-educação. 68) 
n° 946/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério da Justiça sobre a compra da Kolynos pela 
Colgate-Palmolive. 69) n° 947/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério das Minas e Energia 
sobre a transferência do controle acionário do Grupo Ferro-Ligas para a Companhia Vale a Rio 
Doce. 70) n° 948/95. Deputado José Chaves. Ao Ministério da Fazenda sobre a proposta 
governamental de reforma tributária. 71) n° 949/95. Deputado Sebastião Madeira. Ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre a dotação orçamentária da Escola Agrotécnica 
Federal de São Luís, Estado do Maranhão. 72) n° 950/95. Deputado Paulo Paim. Ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social sobre a revisão previdenciária proposta pelo Governo 
Federal com relação aos aposentados e pensionistas. 73) n° 951/95. Deputado Elias Murad. Ao 
Ministério da Justiça sobre o grupo de trabalho constituído para elaborar uma nova legislação 
sobre a política de drogas no país. 74) n° 953/95. Deputado Eduardo Jorge. Ao Ministério da 
Fazenda sobre relação de pessoas jurídicas isentas de pagamento do Imposto de Renda, que 
preencheram a declaração de isenção, referentes aos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
75) n° 954/95. Deputado Eduardo Jorge. Ao Ministério da Fazenda sobre lista das entidades 
imunes, protegidas pelo art. 150 da Constituição Federal, referentes aos Estrados do Rio de 
Janeiro e São Paulo. 76) n° 955/95. Deputado Leopoldo Bessone e outros. Ao Ministério das 
Minas e Energia sobre o affair da Companhia Hidroelétrica de São Francisco – CHESF – e o 
grupo Mendes Júnior. 77) n° 956/95. Deputado Roland Lavigne. Ao Ministério da Saúde sobre 
o Sistema Único de Saúde. 78) n° 958/95. Deputado Carlos Cardinal. Ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre montante da dívida interna mobiliária da União e os 
dispêndios previstos com a sua amortização e pagamento de juros, ano a ano, de 1996 a 1999, 



bem como sobre o Programa Nacional de Desestatização. 79) n° 959/95. Deputado Pedro 
Novais. Ao Ministério da Fazenda sobre processos de cobrança tributária que aguardam 
decisão de primeira e segunda instancias administrativas. 80) n° 960/95. Deputado Pedro 
Novais. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o número de analfabetos acima de 7 
anos e a programação para a redução do mesmo no país e no Estado do Maranhão. 81) n° 
961/95. Deputado Miguel Rossetto. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o 
Programa de Crédito Educativo. 82) n° 962/95. Comissão Especial (CEPEC 163). Ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre o Fundo Social de Emergência. 83) n° 1077/95. Deputado 
Cunha Bueno. Ao Ministério da Fazenda sobre despesas com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS. 84) n° 1078/95. Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério da Saúde sobre 
dispensa de licitação para compra de remédios. 85) n° 1079/95. Deputado Cunha Bueno. Ao 
Ministério da Saúde sobre compra de remédios realizada pela CEME. 86) n° 1080/95. 
Deputado Cunha Bueno. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o Programa Nacional 
do Livro Didático. 87) n° 1081/95. Deputado Ivan Valente. À Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República sobre os programas, subprogramas, projetos e 
subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD. 88) n° 1082/95. Deputado Ivan Valente. Ao Ministério das Minas e Energia sobre os 
programas, subprogramas, projetos e subprogramas, projetos e subprojetos que recebem 
recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 89) n° 1083/95. 
Deputado Ivan Valente. À Casa Civil da Presidência da República sobre os programas, 
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD. 90) n° 1084/95. Deputada Ana Júlia. Ao Ministério da 
Fazenda, por intermédio do Banco Central, sobre as atividades do Banco Econômico S.A. no 
exterior. 91) n° 1085/95. Deputado Luiz Minardi. Ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária sobre boicote, por funcionários do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, de processos de assentamentos e reforma agrária; 
bem como sobre o número de famílias assentadas no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
previsão de assentamento para ate o final deste ano e o montante orçamentário para o 
exercício de 1996. 92) n° 1086/95. Deputado José Fortunati. Ao Ministério da Fazenda acerca 
de licitação para verba publicitária de Caixa Econômica Federal – CEF. 93) n° 1087/95. 
Deputado José Fortunati. Ao Ministério das Comunicações acerca de auditoria administrativa 
na Superintendência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – do Estado do Rio 
Grande do Sul. 94) n° 1088/95. Deputado Marconi Perillo. Ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre a realização em território nacional de pesquisas científicas com aeronave de 
observação científica da NASA – Agência Espacial Norte-Americana. 95) n° 1089/95. Deputado 
Marconi Perillo. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República – SAE – 
sobre a presença em território nacional da aeronave de observação científica da NASA – 
Agência Espacial Norte-Americana. 96) n° 1090/95. Deputado Marcone Perillo. Ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia sobre a realização em território nacional de pesquisas científicas com 
aeronave da NASA – Agência Espacial Norte-Americana. 97) n° 1091/95. Deputado Marconi 
Perillo. Ao Ministério da Aeronáutica sobre a presença com território nacional de aeronave de 
observação científica da NASA – Agência Espacial Norte-Americana. 98) n° 1092/95. Deputado 
Herculano Anghinetti. Ao Ministério da Fazenda sobre o Instituto de Resseguros do Brasil – 
IRB. 99) n° 1093/95. Deputado Padre Roque. Ao Ministério das Comunicações sobre cópias dos 
contratos e convênios firmados entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE – durante o ano de 1995. 
100) n° 1.094/95. Deputado Chico Vigilante. Ao Ministério a Saúde sobre o montante 
repassado para o Encontro do Distrito Federal e Municípios vizinhos do Estado de Goiás e de 
outros Estados, para a área de saúde desde o ano de 1992, bem como números de hospitais, 
de leitos, de atendimento de paciente/mês, desde o ano de 1992 até o mês de agosto de 1995, 
de hospitais públicos e privados que recebem verba do Sistema Único de Saúde – SUS. 101) n° 
1.104/95. Deputado Domingos Dutra. Ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 



convênios firmados entre o extinto Ministério da Integração Regional e Municípios do 
Maranhão. 102) n°. 1.105/95. Deputada Ana Júlia. À Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República sobre Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal. 103) n° 1.106/95. 
Deputada Ana Júlia. Ao Ministério da Fazenda sobre valores retidos no Banco Central 
referentes ao empréstimo compulsório sobre combustíveis. 104) n° 1.108/95. Deputado Ivan 
Valente. Ao Ministério da Educação e do Desporto sobre as medias em curso tendentes a 
melhoria da qualidade do livro didático no âmbito da Fundação de Assistência ao Estudante – 
FAE. 105) n° 1.109/95. Deputada Cidinha Campos. Ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura dos 
servidores Rodolfo Guilherme Peano e Bertoni Neves de Andrade. 106) n° 1.110/95. Deputada 
Cidinha Campos. Ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre 
os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura do servidor Milton 
Ferreira Damasceno. 107) n° 1.111/95. Deputado José Augusto. Ao Ministério da Saúde sobre 
a suficiência dos valores recebidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde – por conta do DPVAT – 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais – causados por veículos automotores da via terrestre ou 
por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 108) n° 1.112/95. Deputada Sandra Starling. Ao 
Ministério das Relações Exteriores sobre as novas exigências do Governo da Argentina para o 
ingresso de brasileiros naquele país. 109) n° 1.113/95. Deputado Hélio Rosas e outros. Ao 
Ministério da Fazenda a respeito dos curriculum vitae de todos os diretores do Banco Central 
do Brasil. 110) n° 1.114/95. Deputado Adroaldo Streck. Ao Ministério do Exercito sobre áreas 
de terras do Exército. b) Atos da Mesa: 1) n° 17, de 1995, que “prorroga, por dois anos o prazo 
de validade do concurso público realizado pela Câmara dos Deputados, para Técnico 
Legislativo, atribuição Agente de Segurança Legislativa”, o qual vai publicado ao final da ata. 2) 
n° 24, de 1995, que “altera o art. 2° do Ato da mesa n° 14, de 1991” o qual vai publicado ao 
final da ata. 3) n° 25, de 1995, que “dá nova redação ao inciso I do art. 2° do Ato da Mesa n° 
82, de 1993”, o qual vai publicado ao final da ata. c) Requisição. 1) Processo n° 119.614/95. 
Requisição, pelo Governo do Distrito Federal, da servidora Gladys Pessoa de Vasconcelos 
Buarque, Assistente Técnico, ponto n° 4045, sem prejuízo dos vencimentos, direitos e demais 
vantagens do cargo que ocupa, a partir de 1° de junho de 1995, para dirigir o Instituto 
Candango de Solidariedade – ICS. 2) Processo n° 118.191/95. Requisição, pelo Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do servidor Roberto Campos Marinho, 
ponto n° 4038, com ônus para o órgão cessionário, sendo o mesmo exonerado da função de 
Assessor Técnico que exerce na 1ª. Secretaria. 3) Processo n° 117.269/95. Requisição, pelo 
Senado Federal, do servidor Cleto José da Costa, Técnico Legislativo, ponto n° 4.937, com ônus 
para esta Casa, até 31.12.95. 4) Processo n° 22.586/95. Requisição, pelo Governo do Estado de 
Tocantins, da servidora Lucy Roman Bertolin, Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.962, com ônus 
parcial para esta Casa, ou seja, com a perda da Gratificação de Atividade Legislativa. 5) 
Processo n° 117.270/95. Requisição, pelo Senado Federal, da servidora Raulinda Maria de 
Nóbrega Guenka, Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, ponto n° 5.237, com 
ônus para esta Casa, até 31.12.95. 6) Processo n° 111.281/95 e anexos. Requisição pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, da servidora Cybele Martins Soares Araújo, na forma do disposto 
no § 1° do art. 2°, art. 4° e art. 9° da Lei n° 6.999 de 07.06.82. 7) Processo n° 121.201/95. 
Requisição pelo Senado Federal, da servidora Maria de Fátima Ramos Aragão, ponto n° 4569, 
ocupante do cargo de Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, até 31.12.95, com 
ônus para esta Casa. 8) Processo n° 119.931/95. Requisição, pelo Senado Federal, do servidor 
Jader Corrêa de Sá, Técnico Legislativo, ponto n° 2.955, com ônus para esta Casa, até 31.12.95. 
9) Processo n° 119.896/95. Requisição, pelo Senado Federal, do servidor Macro Antônio de 
Castro Martins, ocupante do cargo de Analista Legislativo, atribuição – Técnico em Material e 
Patrimônio, ponto n° 4.472, com ônus para esta Casa, até 31.12.95. d) Prorrogação de 
requisição: 1) Processo n° 1.733/93. Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da 
servidora Ana Maria Pereira de Carvalho, ponto n° 22.672, até 31.12.95, com ônus para esta 
Casa. 2) Processo n° 50.496/93. Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora 



Sônia Tereza Ramalho Ferreira, Adjunto Parlamentar, ponto n° 5.008, nas condições 
anteriores, até 31.12.95. 3) Processo n° 12.808/93. Prorrogação de requisição, pelo Senado 
Federal, da servidora Isis Cavalcanti Gomes, Técnico Legislativo – atribuição Adjunto 
parlamentar, ponto n° 4.951, até 31.12.95, nas mesmas condições anteriores. 4) Processo n° 
11.003/92. Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora Maria Isabel cafeteira 
Afonso Pereira, Técnico Legislativo – Adjunto parlamentar, ponto n° 4.548, nas mesmas 
condições anteriores, até 31.12.95. 5) Processo n° 21.588/95. Prorrogação de requisição, pelo 
Senado Federal, da servidora Sheila dos Santos Ferreira, Adjunto Parlamentar, ponto n° 5.003, 
com ônus para esta Casa, até 31.12.95. II – PAUTA DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE. A Mesa 
aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) 
Requerimentos de informação. 1) n° 61/95. Deputado José Maurício. Ao Procurador-Geral da 
República, sobre a composição salarial do Procurador-Geral da República, dos Procuradores, 
Sub-Procuradores e Procuradores Regionais Eleitorais e sua fundamentação legal – pelo não 
encaminhamento. 2) n° 450/95. Deputado Leonel Pavan. Ao Presidente da EMBRATUR, através 
da Senhora Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo, sobre os procedimentos 
necessários à construção de um Centro de Convenções no município de Balneário Camburiú – 
SC – pelo não encaminhamento. 3) n° 496/95. Deputado Expedito Júnior. Ao Senhor 
Governador do Estado de Rondônia, sobre os contratos de aeronaves que prestam serviços ao 
Governo daquele Estado – pelo não encaminhamento. 4) n° 611/95. Deputado Carlos Santana . 
Ao Senhor Ministro da Fazenda, sobre o funcionamento dos Bingos credenciados pelo LOTERJ, 
no Estado do Rio de Janeiro – pelo não encaminhamento. 5) n° 808/95. Deputada Ana Júlia. Ao 
Senhor Ministro da Fazenda, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Pará, sobre agências assaltadas naquele Estado, nos anos de 1994 a 1995 – pelo não 
encaminhamento. 6) n° 952/95. Deputado José Machado. Ao Ministério da Justiça, a respeito 
de indenização à família de Manuel Fiel Filho, objeto de decisão judicial (Processo n° 93-03-
105912-3) – pelo não encaminhamento. B) Requerimentos n°. Deputado Albérico de França 
Ferreira Filho. Solicita ressarcimento em virtude de prejuízos sofridos face a omissão da 
Câmara dos Deputados. “Relatório. O nobre Deputado Albérico Filho, do PMDB, do PMDB do 
Estado do Maranhão, apresentou requerimento em que relata: - ter encaminhado, em 
08.01.93, pedido ao Presidente da Câmara dos Deputados no qual pleiteava sua convocação 
para assumir mandato efetivo, em decorrência da vacância da cadeira do então Dep. Ricardo 
Murad, por ter sido este eleito e diplomado no cargo de Prefeito de Coroatá-MA. – ter a 
Presidência da Casa solicitado a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação que concluiu pela “incompatibilidade na titularidade de mais de um mandato 
eletivo”, em reunião de 24.11.93. – ter, em face de ausência de resposta a seu requerimento, e 
do total desacato ao Parecer da Comissão de Justiça, oferecido Representação contra o 
Deputado Ricardo Murad, tendo o Presidente assim respondido: “Reporto-me ao 
requerimento de Vossa Excelência datado de 31 de janeiro de 1995, concernente à situação 
jurídica do ex-Deputado Ricardo Murad perante a Câmara dos Deputados, para informar-lhe 
que exarei despacho do seguinte teor: O pedido de envio à Mesa Diretora para fins de 
oferecimento de representação está prejudicado, eis que o mandato do Senhor Ricardo Murad 
encerrou-se em 31 de janeiro de 1995. Publique-se. Arquive-se”. A seguir, tece comentários 
sobre a perda de mandato, que, no seu entender, teria ocorrido, para fazer o seguinte pedido: 
“Diante dos fatos ora narrados, ficam demonstrados quantum satis esta omissão e desrespeito 
desta Casa para com o requerente, para com a Carta Maior – o que é mais grave – para com 
ela mesma, a sua imagem, e a de seus parlamentares, Ora, se a Câmara dos Deputados não 
cumpre as leis que ela própria faz, não trata com hombridade os seus Membros, o que fará ela 
com o povo? Em face do exposto, é cristalino o prejuízo que o requerente sofreu, tanto 
financeiro quanto moral. Sendo impossível fixar um quantum que corresponda ao tamanho da 
sua dor, o prejuízo moral do requerente merece se reparado de alguma forma. Conquanto seja 
o dano moral um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, para, ao final, não se 
encontrar estimação perfeitamente adequada, constitui tal fato a razão para que se lhe recuse 



uma compensação qualquer. Esta será estabelecida, como e quando possível, por meio de 
uma soma que, não importando uma exata reparação, representará, todavia, única salvação 
cabível nos limites das forças humanas. Demais, todo político é capaz de avaliar o quanto 
perde ao deixar, involuntariamente, de desempenhar suas funções como parlamentar, 
comprometendo sua carreira e seu espaço político, deixando de atender aos anseios e 
demandas de seus eleitores. Sobre esse enfoque, e os de ordem moral, o prejuízo é 
incalculável. Só se sabe quem o experimenta. Do Requerimento. Assim, já que todas as 
solicitações anteriores estão prejudicadas, conforme expos o ilustre Presidente desta Casa 
(item 09) e, em face da omissão da Câmara dos Deputados, desde 08/01/93 até março de 1995 
(doc. 08), vem o requerente solicitar ressarcimento pelos danos sofridos, que devem ser 
calculados com base no quantum percebido por um Deputado Federal, atualmente incluídos 
todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, conforme especificado no Ofício GSI n° 
160/95, de 200.04.95 (doc. 09), por questão da mais lídima e inteira Justiça” É o relatório. Voto 
do Relator. A Comissão de Justiça reconheceu ter ocorrido a hipótese de perda de mandato, 
por infringência ao disposto no art. 55, inciso I do caput da Constituição Federal. O nosso 
Estatuto Político, no mesmo dispositivo e tratando da mesma matéria, assim dispõe: “Art. 
55....... § 2°. Nos casos dos incisos I, II e VI, a parda do mandato será decidida pela Câmara dos 
Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação 
da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa.” A Mesa da Câmara não se definiu sobre a representação oferecida pelo nobre 
Dep. Albérico Filho. O Regimento Interno não fixa prazo tanto. Entendo que, tardando a 
manifestação da Mesa, podia perfeitamente o nobre parlamentar ter partido às portadas do 
seu próprio Partido, solicitando que fosse oferecida a Representação. Não conta que assim 
tenha agido. Ademais, como resulta cristalino da leitura atenta do texto acima transcrito, não 
se trata de uma decisão isolada da Mesa e, sim, de uma deliberação do plenário, com votação 
secreta e quórum qualificado, cujo resultado é impossível de se previsto. Assim, entendo que 
no episódio nenhuma responsabilidade cabe à Mesa da Câmara pois não estava ela obrigada a 
oferecer a necessária Representação. Diante do exposto, voto pelo indeferimento deste 
pedido de ressarcimento, formulado pelo nobre Deputado Albérico Filho”. Em discussão a 
matéria, a Mesa decide pelo indeferimento do pedido. c) Projetos de Resolução: 1) n° 37, de 
1995, que “institui o Grupo Parlamentar Brasil-Portugal”. Pela aprovação. 2) n° 49, de 1995, 
que institui o Grupo parlamentar Brasil-Coréia e dá outras providências”. Pela aprovação, com 
a adoção das duas emendas apresentadas pelo relator. III – PAUTA DO SENHOR 2° VICE-
PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres aprovados por Sua Excelência nos seguintes 
expedientes: a) Sindicância n° 1/95. Destinada a apurar a autoria do voto consignado, na 
votação encerrada às 17,03 h de 18.04.95 (votação n° 034) como do Sr. Deputado Moisés 
Lipnik. “Em reportagem levada ao ar pela TV Manchete, na noite de 18 de abril de 1995, 
denunciou o repórter Weiller Diniz que embora constasse do painel de votação, como exibiu 
referida emissora, o nome do Deputado Moisés Lipnik, como participante da votação que 
acabava de ser feita, tinha ele notícia de que o mesmo Deputado, naquela data, se encontrava 
em Miami, nos Estados Unidos (fls. 2). Essa denúncia veio a ser objeto de divulgação pela 
imprensa, conforme isto atestam os documentos de fls. 02 a 07. No dia 19 de abril, em ofício 
dirigido ao Presidente da Câmara, esclarece o Deputado Moisés Lipnik que, chegando a Brasília 
naquele dia pela manhã, tomou conhecimento de que foi registrado, como seu, voto dado em 
requerimento de urgência submetido a votação na sessão do dia 18 imediatamente anterior. 
Juntando ao referido ofício cópia de bilhete de passagem emitido pela Transbrasil fixando o dia 
18 de abril de 1995 como data de seu embarque na cidade de Miami, e aduzido que somente 
ele tem acesso à própria senha de votação e de que jamais e repassou para qualquer pessoa, 
pede que os fatos sejam apurados. Encaminhada, em 20 de abril de 1995, pela Presidência ao 
Corregedor, a solicitação do Deputado Moisés Lipnik, entendemos que, dada a gravidade da 
denúncia impunha-se a abertura de sindicância destinada à apuração do fato (fls. 8). Como 
providencia preliminar determinou o Corregedor que a Secretaria Geral da mesa fornecesse 



cópia do registro feito pelo Sistema Eletrônico de Votação, correspondente aos votos 
consignados no Requerimento de Urgência – votação n° 0034 – em que figura como dela 
participando o Deputado Moisés Lipnik. (doc. De fls. 10 a 22). À Secretaria Geral foi igualmente 
solicitado encaminhasse ao Corregedor não só a lista de presença do dia 18 de abril de 1995, 
mas também todas as elaboradas na presente sessão legislativa e, bem assim, o registro de 
todas as votações ocorridas no mesmo período. (Anexo, docs. De fls. 01 a 74). Em virtude da 
informação do Deputado Moisés Lipnik de que se encontrava viajando de Miami para o Brasil 
no dia 18 de abril de 1995 e da cópia do bilhete aéreo emitido pela Transbrasil, de posse do 
Corregedor, conforme já referido, buscou-se confirmar a autenticidade desse documento e 
dos dados dele constantes, requerendo-se à referida transportadora aérea os informes a que 
se refere o doc. De fls. 37. A resposta da Transbrasil confirmando a autenticidade do bilhete e 
dos dados nele expressos encontra-se às fls. 43, vindo a ela juntos os documentos de fls. 44 a 
47. Tendo em vista a informação prestada pelo Deputado Moisés Lipnik de que “esteve 
viajando no exterior” de 13 a 17 de abril de 1995 com o objetivo de isto confirmar solicitou o 
corregedor informasse o Departamento de Polícia Federal se constava de seus registros a saída 
do Território Nacional, no mês de abril de 1995, do Deputado Moisés Lipnik (fls. 39). Vem, ás 
fls. 61, a resposta a indagação retro, esclarecendo o respectivo expediente que a Polícia 
Federal “não mais efetua o controle de saída e entrada de brasileiro do território nacional”. 
Diante da possibilidade de as emissoras de televisão que fazem a cobertura dos trabalhos na 
Câmara haverem gravado imagem do momento da votação e, até mesmo, do exato momento 
em que registrando o voto como sendo do Deputado Moisés Lipnik, oficiou-se a essas 
emissoras (fls. 54 a 58). Das emissoras consultadas apenas a TV Manchete – justamente a que 
veiculou a denúncia – remeteu ao Corregedor material gravado relacionado com a votação 
que ensejou a denúncia por ela feita; as demais, por escrito ou verbalmente, esclarecem que 
não tinham o material bruto gravado, senão e apenas a parte editada e veiculada pelo 
respectivo telejornal. O Corregedor, do mesmo passo que adotava as providências ora 
relatadas, procurou ouvir o depoimento pessoal do Deputado Moisés Lipnik, o que foi feito no 
dia 25 de abril de 1995. Depondo perante o Corregedor, assim respondeu, em síntese, o 
Deputado Moisés Lipnik às indagações que foram feitas: 1. que desconhecia ter ocorrido, na 
sessão de 18 de abril de 1995, a votação de requerimento de urgência para o salário-mínimo, 
justamente porque se encontrava, nesse dia, na cidade de Miami, nos Estados Unidos; 2. que 
não sabia como explicar haver constado do painel o seu voto, “nem podia admitir que alguém 
votara em seu nome para prejudica-lo e que nem teria interesse em que alguém votasse em 
seu nome porque ele próprio comunicara à Presidência da Casa que estaria ausente do país”. 
3. que comprou seu bilhete de passagem na Agência da Varig da Câmara dos Deputados, para 
o percurso SP/MIAMI/SP, deixando São Paulo, por essa empresa aérea, no dia 13.04.95, às 
deixando São Paulo, por essa empresa aérea, no dia 13.04.95, às 23 horas (vôo VARIG RG 818), 
permanecendo em Miami até o dia 18 de abril” e retornando  pelo vôo 795 da Transbrasil, 
saindo de Miami às 22 horas com destino à Brasília, onde chegou às 6,30h do dia 19.04.95; 4. 
que o fato de, respondendo a indagação feita por telefone, pelo Corregedor, haver afirmado 
que tinha participado da votação do dia 18 de abril de 1995, para depois isto negar, constituiu 
equívoco decorrente das “condições penosas em que se achava após a viagem, pedindo 
desculpas pelo mal-entendido”. Com o depoimento requereu o Deputado Moisés Lipnik a 
juntada de notas taquigráficas contendo pronunciamento de diversos deputados, em diálogos 
com a Mesa, a propósito de equívocos no registro dos votos consignados ao ensejo da votação 
do requerimento de urgência já referido. É o Relatório. Preliminarmente e embora fosse 
ocioso vir, ao início de nosso parecer, afirma-lo, o Corregedor há de sempre exercitar a 
respectiva competência com plena isenção, como assim deve agir a quem caiba fornecer 
argumentos der convencimento para o colegiado competente decidir. Feito o precedente 
registro, passemos à análise dos fatos, ao fim da decisão ou decisões que se impuserem diante 
dos mesmos, iniciando pelo exame dos documentos que instruem o respectivo processo de 
apuração. Pode-se afirmar inicialmente, á vista do documento de fls. 46 (bilhete de passagem 



emitido pela Transbrasil) e dos de fls. 43 e 45 (declarações feitas pela mesma empresa aérea), 
restar induvidoso que, no dia 18 de abril de 1995, dia da votação do requerimento de urgência 
para o salário mínimo, que o Deputado Moisés Lipnik não estava nem poderia estar em Brasília 
para participar dessa deliberação. Em face disso, restaria apurar se alguém poderia ser 
responsabilizado pelo fato do registro, no painel de votação, do voto como sendo de autoria 
desse Deputado. Inicialmente, não podemos deixar de fazer esta indagação: Teria o Deputado 
Moisés Lipnik fornecido para outro Deputado o número de seu código de votação, para por ele 
votar em caso de sua ausência? Indagado pelo Corregedor sobre essa possibilidade, negou o 
Deputado Moisés Lipnik tivesse em qualquer tempo isto feito, aduzindo que não admitia 
possível alguém vir a votar em seu nome com o intuito de prejudica-lo e nem que voto em seu 
nome pudesse intencionalmente ser registrado no painel de votação porque jamais deu 
oportunidade, em razão de descuido seu, de alguém conhecer o seu código de votação. Muito 
embora cause espécie justificar-se o Deputado Moisés Lipnik quando a haver mudado sua 
afirmação inicial feita ao Corregedor, de que participara da votação do dia 18 de abril, 
alegando haver-se equivocado em razão de achar-se em “condições penosas” após a viagem 
que acabara de fazer, os demais esclarecimentos prestados pelo Deputado, por si sós, nada 
provariam, relativamente às questões que lhe foram colocadas. No entanto, as circunstâncias 
a seguir examinadas permitiriam, a nosso visto, conclusão bastante razoável quanto á 
veracidade dos esclarecimentos prestados. Consoante os registros feitos pelo Sistema 
Eletrônico de Votação não só os relativos às votações mas até dos concernentes às verificações 
de quórum ocorrentes na presente sessão legislativa e até á votação anterior à do 
requerimento de urgência para o salário mínimo, resta comprovado o seguinte: 1. que, todas 
as vezes que o Sistema registra o voto ou a presença do Deputado Moisés Lipnik, o seu nome 
consta da lista consolidada de presença feita pelo setor administrativo competente da Casa. 2. 
que o confronto entre os registros do Sistema Eletrônico de Votação com as listas de presença 
no período já referido, mostra que há numerosos casos de não constarem nomes de 
deputados na referida lista, mas, no entanto, o Sistema Registrou a respectiva presença ou, até 
mesmo, o voto na sessão do mesmo dia. Fixemo-nos, primeiramente, no fato apontado no 
número 2, retro, perguntando: provaria ele que esses Deputados teriam, com o apoio de 
outros, fraudado o processo de verificação do quórum ou de votação? A expressão numérica 
desses casos está a indicar que, de regra, não, porque, se as listas consolidadas elaboradas 
pelo setor administrativo competente da Casa podem ser consideradas fiéis quanto à presença 
nelas registrada, o fato da falta de registro não quer significar que o Deputado cujo nome não 
conste como presente não esteja efetivamente na Casa, pelas seguintes razões: primeiro, 
porque há a possibilidade de o Deputado ingressar no Plenário sem passar por qualquer 
sistema manual de anotação de presença, como, por exemplo, no caso de o Deputado vir ao 
Congresso ingressando inicialmente pelo Senado; segundo porque, estando no início de 
Legislatura, a fisionomia de muitos Deputados ainda não ficou gravada na memória do servidor 
responsável pela anotação da presença, a par de ocorrer os casos em que ingressam na Casa, 
de uma só vez, diversos deputados, tantas vezes acompanhados por diversas pessoas. Essas 
circunstâncias, por si sós, pois, bastariam para demonstrar – e o demonstram, enfim – que o 
fato de não constar na lista já referida o nome do Deputado como presente não quer significar 
que ele não esteja na Casa e em razão do que, em tais caos, o registro, no painel, de nome não 
apontado como presente nas listas respectivas não pode significar que aquele registro não 
constitua fato verdadeiro. As notas taquigráficas de fls. 23 e 24 registram discrepâncias, 
assinaladas por diversos Deputados, seja quando à falta do registro do voto no painel 
eletrônico, de voto divergente do que dizem haver registrado e até mesmo, segundo afirmado 
pelo respectivo Deputado (fls. 25), que o painel consignava o seu voto, muito embora, até o 
momento em que se dirigia à Presidência, ainda não houvesse feito o registro do seu voto. 
Essas indiscrepâncias, na maioria das vezes, como pôde o Corregedor apurar junto ao sistema 
eletrônico de votação, decorreram do fato de se estar vivendo um novo processo de registro 
de votação, em que, demorando a aparecer no painel o voto consignado, muitos Deputados, 



por continuarem digitando o respectivo voto, o sistema deixou de computa-lo, como ocorreu, 
especificamente no caso do Deputado Hélio Rosas, de que dão conta as notas taquigráficas de 
fls. 25. Tal constatação não inibiu o Corregedor, no entanto, de continuar buscando meios de 
verificar quem teria, por equivoco ou intencionalmente, registrado voto como sendo do 
Deputado Moisés Lipnik no requerimento de urgência votado na sessão da Câmara de 
18.04.95 – votação n° 034. Com esse objetivo procurou o Corregedor verificar se o Sistema 
Eletrônico de Votação poderia indicar se nas bancadas ou em uma das cabines avulsas de 
votação fora feito o registro do voto como sendo do Deputado Moisés Lipnik e o que mais 
poderia esse Sistema denunciar. Da pesquisa feita foi possível estabelecer que esse voto foi 
acionado na cabine 002 de votação e identificar o Deputado que votou imediatamente antes e 
o que o fez imediatamente depois do voto consignado como do Deputado Moisés Lipnik. 
Consultados esses Deputados não souberam eles dizer quem houvera votado entre eles, na 
mesma cabine. Frustrada tal tentativa de estabelecer a identidade do Deputado que acionara 
o Sistema, fazendo o registro do voto consignado como do Deputado Moisés Lipnik, restaria, 
como derradeira possibilidade de identificar o autor desse voto, a gravação da imagem dos 
trabalhos da sessão do dia 18 de abril de 1995, feita pela TV Manchete. A investigação, por 
esse ângulo, também resultou infrutífera vez que a gravação feita apenas mostra o painel já 
com o resultado da votação e uma imagem geral do Plenário, sem interesse para fornecer o 
elemento de prova desejado. Em razão de todo o exposto pode o Corregedor apresentar as 
seguintes CONCLUSÕES: 1. Que, de regra, as indiscrepâncias ocorrentes no registro da 
presença ou do voto no Sistema Eletrônico de Votação, como isto provam as notas 
taquigráficas de fls. 23 a 34, decorreram de equívocos no momento do registro do voto e, pois, 
de falhas humanas; 2. que, no caso do voto consignado na referida sessão de 18 de abril, como 
sendo do Sr.. Deputado Moisés Lipnik, ficou evidenciado, face á prova carreada para os autos 
da presente sindicância, que o respectivo registro decorreu de ação de terceiros; 3. que, 
inobstante os esforços feitos pelo Corregedor para determinar a autoria do referido voto não 
houve como esclarecer esse fato e, de consequência, estabelecer se o registro do voto em 
causa no painel se deu em virtude de falha humana ou como resultado de ato intencional; 4. 
que os meios de que a Câmara hoje dispõe não a colocam em condições de apurar 
responsabilidades no caso de efetiva ocorrência de fraude nas verificações de quórum ou de 
registro eletrônico do voto; 5. que a instituição de um sistema de gravação de imagem; à 
semelhança do que está sendo feito pelo Senado, objetivando ao registro das sessões, poderia 
inibir as fraudes retro-apontadas. Com as conclusões supra submetemos a mesa o presente 
parecer, opinando pelo arquivamento da Sindicância n° 1/95 instaurada pela Corregedoria e 
propondo que se estude a possibilidade de a Câmara dos Deputados implantar, à semelhança 
do Senado Federal, um sistema de gravação de imagens das sessões, com o que, acredito, 
poderíamos inibir a ocorrência de fraudes no registro da presença e do voto em plenário”. A 
Mesa aprova o parecer, no sentido do arquivamento do processo. b) Denúncia. “Senhor 
Presidente. Encaminhou Vossa Excelência ao Corregedor o Ofício 231/95, de 31 de maio 
último, do Dr. Benedito Roberto Dantas Maciel, Delegado de Polícia Corregedor do 
DETRAN/SP, acompanhado de cópia de sindicância instaurada por aquela Corregedoria. 
Referido ofício vem justificado no objetivo de que sejam tomadas, pela Câmara, “as 
providências julgadas cabíveis” em razão do envolvimento, no fato objeto de apuração, do 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Segundo os documentos de fls. 04 e 11 dos autos da sindicância 
apena por cópia ao ofício retro-apontado, intercedeu o Deputado Arnaldo Faria de Sá no 
sentido de que fosse renovada a Carteira Nacional de Habilitação do quase octogenário Sr. 
José Alves dos Santos, que vinha sistematicamente logrando revalidar, por mais de cinquenta 
anos, a respectiva autorização para dirigir. Em verdade, o documento de fls. 04 não contém 
pedido de atendimento objetivando a renovação da Carteira do Sr. José Alves dos Santos, 
senão e apenas a tenção da autoridade para a situação especial de quem, pro mais de 
cinquenta anos, vinha obtendo, do Detran de São Paulo, a renovação de seu documento de 
habilitação para dirigir. O documento de fls. 11 é um cartão de apresentação do Sr. José Alves 



dos Santos a autoridade do Detran solicitando fosse atendida suja pretensão, que seria, em 
face do relato da situação especial do interessado, de renovação de sua Carteira Nacional de 
Habilitação. Quando se verifica, por outro lado, através do documento de fls. 30 dos autos da 
Sindicância já referida, que o Sr. José Alves dos Santos percebe mensalmente R$ 376,00 de 
aposentadoria, o que se pode extrair da interveniência do Deputado Arnaldo Faria de Sá é que 
S. Exa., nas duas vezes que intermediou a pretensão daquele Senhor, o fez instigado por 
motivação de conteúdo humano: ajudar alguém a continuar exercendo sua profissão e, com 
isso, a aumentar sua minguada aposentadoria. No que o fato poderia interessar, tendo em 
vista a competência do Corregedor, cabe as seguintes ponderações. Estabelece o Regimento 
Interno, no art. 244: “O Deputado que descumprir os deveres inerentes a seu mandato, ou 
praticar ato que afete a sua dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares 
previstas neste Regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar”. Face a esse preceito 
regimental perguntaríamos: se, eticamente, merecesse ser sancionada a conduta do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, corresponderia ela a alguma figura-tipo denunciadora de comportamento 
afetante da dignidade pessoal do denunciado, como parlamentar? Compulsados os arts. 244 a 
246 do Regimento Interno, que definem os comportamentos contrários à ética e ao decoro 
parlamentar, não é possível enquadrar, em qualquer delas, o fato de que é denunciado o 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Não interessando apurar-se a real motivação que levou o 
Deputado Arnaldo Faria de Sá a intervir em favor de alguém que, chegando aos 78 anos, ainda 
deseja continuar exercitando um mister que, por muitos e muitos anos, constituiu o seu 
ganha-pão, tal tipo de comportamento, sem dúvida, poderia ser considerado contrário à ética 
e ao decoro parlamentar se viesse tal atitude ser definida como tal no Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, cuja Proposição, como o sabemos, encontra-se em fase de tramitação. 
Em face das precedentes razões e, concluindo, porque o Regimento Interno não define o fato 
de que é acusado o Deputado Arnaldo Faria de Sá como contrário à ética ou ao decoro 
parlamentar, cabe simplesmente ao Corregedor recomendar a V. Exa. O arquivamento do 
expediente encaminhado a esta Casa pelo Sr. Delegado Corregedor do Detran de São Paulo. A 
requerimento verbal do Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, juntamente à presente cópia da 
interpelação judicial em que o mesmo faz “pedido de explicações” ao Delegado-Corregedor do 
DETRAN de São Paulo, vinculada à sindicância instaurada por essa autoridade. Valho-me do 
ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões do meu maior apreço e distinguida 
consideração”. Em discussão a matéria, é aprovado o parece do relator pelo arquivamento. c) 
Reembolso de despesas médico-hospitalares. 1) Processo n° 20.218/95. Deputado Amaral 
Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 2) 
Processo n° 20.344/95. Deputado Amaral Netto. “À mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 3) Processo n° 21.074/95. Deputado Luiz 
Carlos Hauly. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 4) Processo n° 25.433/95. Deputado Amaral Netto. À mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 5) Processo n° 25.452/95. Deputado Luiz 
Carlos Hauly. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 23/83. De 
acordo”. 6) Processo n° 26.316/95. Deputado Augusto Nardes. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que forma observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.” 7) Processo n° 26.396/95. Deputado Cunha 
Bueno. “À mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 8) 
Processo n° 26.501/95. Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 



disposições do Ato da Mesa n. 24/83. De acordo”. 9) Processo n° 26.535/95. Deputado 
Pedrinho Abrão. “A Mesa. Li o pareer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 10) Processo n° 27.162/95. Deputado Almino Afonso.  “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 11) Processo n° 28.609/95. 
Deputado Zulaiê Cobra. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 12) Processo n° 29.292/94. Deputado Wilson Campos. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposição do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 13) Processo n° 
30.182/95. Deputado Adelson Salvador. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 14) Processo n° 30.530/95. Deputado Antonio Feijão. “À Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 15) Processo n° 
110.765/95. Deputado José Egydio. À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 16) Processo n° 114.676/95. Deputada Alzira Ewerton. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 17) 
Processo n° 114.811/95. Deputado Lindberg Farias. “À Mesa.  Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 18) Processo n° 115.647/95. Deputada Alzira Ewerton. “À Mesa Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 19) Processo n° 115.746/95. 
Deputado Valdir Colatto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 20) Processo n° 117.259/95. Deputada Alzira Ewerton. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 21) Processo n° 
117.635/95. Deputada Raquel Capiberibe. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 22) Processo n° 118.873/95. Deputada Alzira Ewerton. 
“À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 23) 
Processo n° 119.408/95. Deputado Jaime Martins Filho. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24;83. De acordo”. 24) Processo n° 119.715/95. Deputada 
Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 25) Processo n° 119.410/95. Deputado Nilton Baiano. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 26) Processo n° 119.711/95. Deputado João 
Ribeiro. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 27) Processo n° 120.202/95. Deputada Alzira Ewerton. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 28) Processo n° 120.338/95. 
Deputado Lindberg Farias. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 



24/83. De acordo”. 29) Processo n° 120.343/95. Deputado Hélio Cesar Rosas. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 30) Processo n° 
121.387/95. Deputado Adauto Pereira Lima. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 31) Processo n° 121.404/95. Deputado Adelson 
Salvador. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 32) Processo n° 121.405/95. Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 33) Processo n° 121.705/95. 
Deputada Fátima Pelaes. “À Mesa. Li o parecer e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 34) Processo n° 121.975/95. Deputado Hélio 
Cesar Rosas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 35) Processo n° 122.225/95. Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 36) Processo n° 122.474/95. 
Deputado Firmo de Castro. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 37) Processo n° 122.476/95. Deputado Pedro Irujo. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 38) Processo n° 122.479/95. 
Deputado Telmo Kirst. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 39) Processo n° 123.206/95. Deputado Jair Meneghelli. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 40) Processo n° 
123.213/95. Deputado Nélson Meurer. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 41) Processo n° 123.283/95. Deputada Sandra Meira Starling. 
“À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 42) 
Processo n° 123.890/95. Deputado Jaime Martins Filho. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 43) Processo n° 123.892/95. Deputada 
Maria Laura. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 44) Processo n° 124.179/95. Deputado Ronaldo Perim. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 45) Processo n° 125.344/95. 
Deputado Jaime Marins Filho. “À mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 46) Processo n° 125.206/95. Deputado Telmo Kirst. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 47) Processo n° 125.185/95. 
Deputado Osório Adriano. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informação que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 48) Processo n° 124.718/95. Deputado Wilson Braga. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 49) Processo n° 124.670/95. 
Deputado Eduardo Mascarenhas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 



apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas aas disposições do Ato 
da Mesa n° 42/83. De acordo”. 50) Processo n° 124.667/95. Deputado Adauto Pereira Lima. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 51) 
Processo n° 124.581/95. Deptuado Silas Brasileiro. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 52) Processo n° 124.530/95. Deputado 
Flávio Arns. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 53) Processo n° 124.490/95. Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Lo o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 54) Processo n° 124.025/95. 
Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 55) Processo n° 124.002/95. Deputado Álvaro Valle. “À mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informação que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 56) Processo n° 122.618/95. 
Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 57) Processo n° 122.195/95. Deputado Nilton Baiano. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 58) Processo n° 121.978/95. 
Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 59) Processo n° 121.287/95. Deputado Nilton Baiano. “À Mesa. Lo o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 60) Processo n° 
121.711/95. Deputado Eduardo Mascarenhas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 61) Processo n° 119.714/95. Deputado Adauto Pereira 
Lima. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 62) 
Processo n° 31.800/95. Deputado Paulo Mourão. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 63) Processo n° 29.834/95. Deputado 
Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 64) Processo n° 23.076/95. Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 65) Processo n° 32.067/95. Deputado 
Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 66) Processo n° 32.753/95. Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 67) Processo n° 33.207/95. Deputado 
Adelson Salvador. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 68) Processo n° 34.721/95. Deputado Murilo Pinheiro. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 69) Processo n° 37.116/95. 
Deputado Domingos Dutra. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 



24/83. De acordo”. 70) Processo n° 38.851/95. Deputado Paes Landim. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 71) Processo n° 103.094/95. 
Ex-Deputado João Paulo Vasconcelos. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 72) Processo n° 107.308/95. Deputado José Santana de 
Vasconcellos. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 73) Processo n° 112.597/95. Deputado Augustinho Freitas. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 74) Processo n° 113.721/95. 
Deputado Barbosa Neto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 75) Processo n° 117.228/95. Deputado Wigberto Tartuce. “À Mesa Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 76) Processo n° 
119.408/95. Deputado Jaime Martins Filho. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 77) Processo n° 120.682/95. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 78) Processo n° 122.393/95. 
Deputado Eduardo Mascarenhas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 79) Processo n° 123.288/95. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 80) Processo n° 123.890/93. Deputado 
Jaime Martins Filho. “À Mesa Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 81) Processo n° 123.891/95. Deputado Eliseu Resende. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 82) Processo n° 
124.197/95. Deputado Waldomiro Fioravante. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa informando que foram observadas as disposições do 
Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 83) Processo n° 124.596/95. Deputado Jorge Wilson de 
Matos. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 84) 
Processo n° 124.648/95. Deputado Vilmar Rocha. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 85) Processo n° 125.081/95. Deputada 
Jandira Faghali. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 86) Processo n° 125.223/95. Deputado Adauto Pereira Lima. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 87) Processo n° 125.275/95. 
Deputado Luiz Buaiz. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 88) Processo n° 125.349/95. Deputado Flávio Arns. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 89) Processo n° 125.974/95. 
Deputado Feitosa Rique. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 90) Processo n° 126.193/95. Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o 



parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 91) Processo n° 
126.267/95. Deputado Ciro Nogueira. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 92) Processo n° 126.571/95. Deputada Zila Bezerra. “À Mesa. Li 
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 93) Processo n° 
126.615/95. Deputado Paulo Bauer. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 94) Processo n° 126.616/95. Deputado Agnaldo Timóteo. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 95) 
Processo n° 127.032/95. Deputado Hugo Rodrigues da Cunha. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 96) Processo n° 124.107/95. Deputado 
Elizeu Rezende. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 97) Processo n° 127.201/95. Deputado Ricardo Gomyde. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 98) Processo n° 127.355/95. 
Deputado Ricardo Rique. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 99) Processo n° 127.458/95. Deputado Luiz Carlos Santos. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 100) Processo n° 
127.704/95. Deputado Jaime Martins Filho. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 101) Processo n° 127.833/95. Deputado Herculano 
Anghinetti. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 102) Processo n° 127.995/95. Deputado Hugo Biehl. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 103) Processo n° 128.999/95. Deputado 
Ubaldo Correa. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. IV – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres proferidos por 
Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Requisição. 1) Processo n° 127.313/95. José 
Ricardo Rodrigues Cavalcante. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja colocada à 
disposição daquela Casa, com ônus para o órgão de origem, o servidor da Câmara dos 
Deputados João Ricardo Rodrigues Cavalcante, Analista Legislativo, ponto n° 3.464, para 
prestar serviços no gabinete do Senador Pedro Simon. Informa o Departamento de Pessoal 
que, de acordo com entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão de 
servidor poderá ser atendida, com ônus para esta Casa, desde que o mesmo não seja 
designado para ocupar cargo em comissão, até o limite de 40, e que, presentemente, 
encontram-se à disposição do Senado Federal 32 servidores da Câmara dos Deputados. A 
Diretoria-Geral manifesta-se favoravelmente à cessão do servidor, até 31 de dezembro de 
1995, com ônus para esta Casa. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento da 
solicitação, nos temos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 2) 
Processo n° 126.196/95. Shirley Márcia dos Santos. “O Senhor Presidente do Senado Federal 
solicita seja colocada à disposição daquela casa, com ônus para a Câmara dos Deputados, a 
servidora Shirley Márcia dos Santos, Adjunto Parlamentar, ponto n° 5004, para restar serviço 
no gabinete do Senador Osmar Dias. Informa o Departamento de Pessoal que, de acordo com 



entendimento havido entre as duas Casas do Congresso Nacional, a cessão de servidor poderá 
ser atendida, com ônus para esta Casa, desde que o mesmo não seja atendida, com ônus para 
esta Casa, desde que o mesmo não seja designado para ocupar cargo em comissão, até o 
limite de 40, e que, presentemente, encontram-se à disposição do Senado Federal 31 
servidores da Câmara dos Deputados, conforme relatório de fls. 3 e 4. A Diretoria 
Administrativa e a Diretoria-Geral manifestam-se favoravelmente à liberação do servidor, até 
31 de dezembro de 1995, com ônus para esta Câmara. Ante o exposto, esta Secretaria opina 
pelo deferimento do pleito, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos 
da Casa”. 3) Processo n° 124.177/95. Onofre Dantas dos Santos. “O Senhor Ministro de Estado 
da Justiça solicita seja colocado à disposição daquele Ministro, na forma do Decreto n° 925, de 
10 de setembro de 1993, o servidor desta Casa Onofre Dantas dos Santos, Técnico Legislativo, 
atribuição Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.673, para, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, exercer o cargo em comissão de Assessor de Ministro. Informa o Departamento de 
Pessoal que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75, pela decisão da Mesa de 
26.4.89 e pelo art. 93, I, § 1°, da Lei n° 8.112/90, o qual estabelece que o exercício de cargo ou 
função de confiança far-se-á com ônus para o órgão cessionário. Informa ainda que 
presentemente não há nenhum servidor da Câmara dos Deputados à disposição do Ministério 
da Justiça. Os órgãos da administração da Casa manifestam-se favoravelmente a cessão do 
servidor, sem ônus para a Câmara dos Deputados, com base na legislação vigente. Esta 
Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pleito, até 31.12.95, nos termos das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 4) Processo n° 124.177/95. Onofre 
Dantas dos Santos. “O Senhor Ministro de Estado de Justiça solicita seja colocado à disposição 
daquele Ministério, na forma do Decreto n° 925, de 10 de setembro de 1993, o servidor desta 
Casa Onofre Santas dos Santos, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto n° 
4.673, para, com ônus para a Câmara dos Deputados exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Ministro. Informa o Departamento de Pessoal que o assunto é disciplinado pelo Ato da 
Mesa n° 5/75, pela decisão da Mesa de 26.04.89 e pelo art. 93, I, § 1°, da Lei n° 8.112/90, o 
qual estabelece que o exercício de cargo ou função de confiança far-se-á com ônus para o 
órgão cessionário. Informa ainda que presentemente não há nenhum servidor da Câmara dos 
Deputados à disposição do Ministério da Justiça. Os órgãos da administração da Casa 
Manifestam-se favoravelmente à cessão do servidor, sem ônus para a Câmara dos Deputados, 
com base na legislação vigente. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do 
pleito, até 31.12.95, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da 
Casa”. 5) Processo n° 26.482/95. Edilane Del Rio Copalo. “O Senhor Presidente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal solicita seja colocada à disposição daquela Corte, pelo prazo de um 
ano, com ônus para a Câmara dos Deputados, a servidora Edilane Del Rio Copalo, Técnico 
Legislativo, atribuição Operador de Máquinas, ponto n° 5.030, lotada no Departamento de 
Taquigrafia, Revisão e Redação desta Casa. Revela a instrução do processo que a Diretoria do 
órgão de lotação da servidora manifesta-se contrariamente ao pedido, em razão do volume de 
serviço ali existente e do impedimento legal que prevê a lotação exclusiva do Operador de 
Máquinas em setores enter os quais se inclui aquele Departamento (art. 6°, “b”, da Resolução 
n° 28/86), e que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 05/75 e pela Decisão da Mesa de 
16.4.89, não havendo, presentemente, servidor desta Casa à disposição daquele Tribunal. Esta 
Secretaria, à vista das informações processadas, e considerando o disposto no art. 93, I, § 1° da 
Lei n° 8.112/90, opina pelo acolhimento da solicitação, sem qualquer ônus para a Câmara dos 
Deputados”. 6) Processo n° 13.107/95. Presidência da República. “O Secretário-Geral da 
Presidência da República solicita seja colocado a disposição daquele órgão, com todos os 
direitos e vantagens, o servidor Ricardo Chaves de Rezende Martins, Analista Legislativo, 
atribuição Assistente Técnico, ponto n° 5.093, para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Programas da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão 
ligado ao Ministério da Educação e do Desporto. A Assessoria Legislativa, órgão de lotação do 
servidor, manifesta-se pelo deferimento da solicitação. Informa o Departamento de pessoal 



que o assunto é disciplinado pelo Ato da Mesa n° 5/75, pela decisão da Mesa de 26.04.89 e 
pelo art. 93, I, § 1° da Lei n° 8.112/90, e que presentemente encontram-se à disposição da 
Presidência da República nove servidores desta Casa. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-
Geral manifestam-se favoravelmente à cessão solicitada, na forma da legislação vigente, 
devendo o servidor ser exonerado da função comissionada que ocupa nesta Casa. Esta 
Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos termos das informações e 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. c) Orçamento da Câmara dos Deputados. 1) 
Processo n° 125.592/95. “Cuida-se se Proposta Orçamentária da Câmara dos Deputados para 
1996, incluindo a unidade orçamentária Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa, em síntese, que: - a 
necessidade de recursos da Casa é da ordem de R$ 893.084.042,00, enquanto o teto 
estabelecido pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF é de R$ 641.668.706,00, 
evidenciando um corte de 28,15% do total da dotação necessária; - o item relativo a pessoal 
foi o que sofreu maior redução (35,14%), não sendo a dotação consignada suficiente para 
cobrir sequer a previsão de gastos ordinários; - em relação aos gastos do grupo Outros 
despesas Correntes (ODC), cuja dotação destina-se a manter o funcionamento pleno, eficaz e 
ininterrupto da Casa, a estimativa orçamentária foi elaborada considerando-se basicamente o 
atual volume de despesas com contratos e convênios existentes; - comparativamente à 
dotação para 1995, a proposta para 1996 prevê um incremento de 33,5% no gasto do grupo 
ODC, decorrente, sobretudo, da edição do Decreto Legislativo n° 7/95, que redefiniu a base de 
cálculo para o repasse de recursos ao IPC e do aumento do número de beneficiários do auxilio-
refeição; - o item investimentos, cuja dotação proposta e 19,9% inferior ao consignado no 
orçamento de 1995, prevê a aquisição de aparelhos a máquinas de uso comum na Casa; a 
realização de reparos e reformas nos prédios administrativos da Câmara e nas residências 
funcionais dos Deputados; a construção de um estacionamento para 720 veículos; o início da 
construção de prédio garagem, gráfica e almoxarifado; - tendo em vista os limites de 
programação da SOF, a Câmara viu-se obrigada a privilegiar o seu custeio administrativo e 
operacional; - o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, cuja dotação para 1996 é de R$ 
6.588.657,00, não tendo atendido plenamente suas finalidade (prover recursos para o 
aparelhamento da Casa, a solução do problema habitacional, programas de assistência social, 
melhoria das condições de trabalho de Deputados e funcionários, e realizações outras que se 
fizerem necessárias ao integral comprimento da função legislativa), em razão de inexistir em 
seu programa de trabalho todos os subprodutos e subatividades disponíveis na Câmara;  - 
objetivando equacionar a questão do FRCD, a Diretoria-Geral propõe sejam nele incluídas as 
seguintes categorias: Informatização da Câmara dos Deputados, Especialização e Treinamento, 
Obras Complementares no Complexo da Câmara dos Deputados, Reparos e Conservação de 
residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo; - a participação desta Casa nos 
recursos totais do Tesouro vem reduzindo-se sensivelmente, tanto em relação ao Poder 
Legislativo quanto à União, podendo ser assim demonstrada: em 1991, representou 0,25% da 
dotação final da União, contra 0,14% em 1994; em relação ao Poder Legislativo, teve 
acréscimo em 1992 (8,8%) sobre 1991, porém desde aquele ano vem sofrendo redução 
orçamentária no âmbito do Poder, tendo representado, em 1992, 47,18%, contra 43,29% em 
1994, mantendo-se inalterada a situação para 1995 (0,15% da dotação geral da União); - a 
Secretaria de Orçamento Federal só libertou o teto globo para programação em uma sexta-
feira, 18 de agosto p.p., último dia do prazo fatal pra encaminhamento da proposta 
orçamentária ao Poder Executivo para a consolidação do Projeto de Lei Orçamentária e 
posterior encaminhamento ao Congresso Nacional (art. 35, § 2°, III, do ADCT), o que impediu 
fosse a proposta encaminhada previamente á Mesa da Câmara dos Deputados. Ante as 
informações processadas, esta Secretaria submete a proposta ao exame e deliberação do 
douto colegiado, com vistas à sua aprovação, nos termos do disposto no art. 15, XX, do 
Regimento Interno”. 2) Processo n° 126.027/95. Orçamento Analítico. “Cuida-se de proposta, 
encaminhada pela Diretoria-Geral, de reformação do orçamento analítico da Câmara dos 



Deputados para 1995 (segunda reformulação), decorrente dos instrumentos legais 
discriminados às fls. 1 e 2, os quais alteram o Quadro de Detalhamento da Despesa da Câmara 
e autorizam a abertura de crédito suplementar em favor da Casa e de seu Fundo Rotativo, 
somando tudo a importância de R$ 71.334.239,00. Esta Secretaria, considerando o disposto no 
art. 15, XXII, do Regimento Interno, submete a proposta ao exame e deliberação da Douta 
Mesa, com vistas à sua aprovação”. d) Contrato/Convênio. 1) Processo n° 6.990/94 e anexo. 
Centro de Informática. “Cuida-se de minuta de contrato a ser celebrado entre a Câmara dos 
Deputados e o SERPRO, para continuidade dos serviços de consultoria técnica e gerencial em 
apoio ao processo de informatização desta Casa. A Mesa, em reunião de 10 de agosto de 1995, 
aprovou termo aditivo prorrogando a vigência do contrato então em vigor, por 12 meses, a 
partir de 30.06.95 (fls. 111), porém devido ao prazo decorrido fez-se necessária a elaboração 
de novo instrumento, ora em exame, em substituição ao aditivo referido. Desse modo, esta 
Secretaria reapresenta o processo ao exame e deliberação da douta Mesa, nos termos do art. 
15, XXIII, do Regimento Interno, com vistas à assinatura dos termos anexos”. 2) Processo n°  
121.885/95. Centro de Informática. “Trata-se de minuta de Convênio a ser celebrado entre a 
Câmara dos Deputados e o Banco Centra, para acesso recíproco às informações mantidas 
pelos dois órgãos e para o desenvolvimento e implantação de sistemas de informação de 
interesse comum, conforme bem discriminado nas cláusulas iniciais do instrumento e nos seus 
anexos I e II. Em função desse acesso recíproco, o Convênio não implicará ônus financeiro para 
nenhuma das partes. A vigência do instrumento é de 12 meses, a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada, em conformidade com o disposto no art. 57, IV, da Lei n° 8.666/93. 
Os órgãos técnicos da Casa manifestam interesse na celebração do Convênio. Esta Secretaria, 
considerando o disposto no art. 15, XXIII, do Regimento Interno, submete a matéria ao exame 
e deliberação do Convênio, cuja minuta segue anexa”. e) Representação/Recurso. 1) Processo 
n° 20.249/95. Eleservice do Brasil – Componentes Eletrônicos. “A Empresa Eleservice do Brasil 
– Componentes Eletrônicos Ltda., inconformada com a denegação de seu recurso pela 
Diretoria-Geral desta Casa, interposto em razão de ter sido inabilitada na Tomada de Preços n° 
12/95, para prestação de serviços de manutenção de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 
dirige-se, em carta (fls. 1-3), ao Senhor Presidentes da Câmara dos Deputados, alegando, em 
síntese, que a Comissão Permanente de Licitação errou ao inabilitá-la, desconsiderando o 
subitem 2.1 do Edital, referente à mão-de-obra especializada para prestação dos serviços. Em 
seu arrazoado, insinua a missivista parcialidade da Comissão na apreciação das propostas, 
dizendo ter ocorrido “vistas grossas às questões suscitadas contra outros concorrentes”, e 
argúi desrespeito aos prazos processuais. Chamado a manifesta-se, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, no que toca às questões de mérito suscitadas, responde: “a) a 
empresa foi inabilitada por ter atendido apenas parcialmente a exigência do edital de 
qualificação determinada pelo subitem 3.3.1, alínea “f”, só cumprida em relação a 6 
empregados (5 técnicos e 1 ajudante), não tendo sido comprovada quanto aos demais a 
formação ou experiência de 3 anos através da CTPS (fls. 362 do Processo). O edital exigia o 
mínimo de 4 técnicos e 4 ajudantes; b) do julgamento do recurso ficou provado que a 
Eleservice realmente não cumpriu a exigência do edital, documento a cujo teor deve se 
vincular todo o processo licitatório. Restou ainda confirma a insubsistência da impugnação 
feita pela reclamante contra outra concorrente ante as provas de que, no caso, foram 
cumpridas as exigências editalícias (fls. 381 a 385 do Processo); vc) não tem fundamento a 
assertiva de que foi desobedecido prazo processual para abertura dos envelopes contendo as 
propostas das empresas habilitadas eis que no particular a lei reza: “Art. 43. A licitação será 
processada e jugada com observância dos seguintes procedimentos: ....III – abertura dos 
envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o 
prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos”. Estranhamos, portanto, a surpresa da reclamante em 
relação a decisões de um processo conduzido de forma cristalina. Por outro lado não ocorreu 
indeferimento do pedido de cópias das peças processuais. Conforme consta do Processo a fls. 



424, a empresa foi comunicada de que o Senhor Diretor-Geral acolheu o pedido no que se 
refere aos documentos gerados pela Câmara, segundo os critérios gerais adotados em tais 
casos. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, em manifestação 
contrária ao deferimento do pleito, aduz que a fase de julgamento das propostas da Tomada 
de Preços n° 12/95 está encerrada e que já foram assinados os contratos de prestação de 
serviços com as empresas adjudicatárias da licitação em tela. Esta Secretaria, com amparo no 
art. 19, III, do Regimento Interno, convencida, à luz dos autos, de que a pleiteante não 
cumpriu, integralmente, exigência editalícia relativa à especialização de mão-de-obra o que a 
rigor não é negado pela própria reclamante -, fato que a inabilitou a participar da Tomada de 
preços referida, e acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, nega 
provimento ao pedido, por falta de amparo legal”. 2) Processo n° 21.797/87. Maria Madalena 
Paes da Silveira. Revisão de aposentadoria. “Cuida-se de pedido formulado pela servidora 
inativa Maria Magdalena Paes da Silveira, no sentido de que seja reconsiderada decisão da 
Mesa, de 18.4.95, às fls. 186, denegatória de requerimento anterior da revisão de ato que lhe 
concedeu aposentadoria. A Diretoria-Geral, ao manifestar-se “pela manutenção da decisão 
adotada pela douta Mesa, com o consequente arquivamento do processo”, informa que, a 
teor dos arts. 108, 112 e 115 da Lei n° 8.112/90, o pedido é intempestivo, eis que a decisão 
recorrida foi publicada no Boletim Administrativo n° 81, de 2.5.95, e a recorrente só se 
pronunciou em 01.09.95. Quanto ao mérito, diz não haver mais o que falar visto que a matéria 
já foi exaustivamente examinada pelos órgãos técnicos da Casa, por esta Secretaria e pela 
douta Mesa (fls. 199). Ante o exposto, esta Secretaria, acompanhando o entendimento dos 
órgãos competentes da administração da Casa, e reiterando as manifestações de fls. 64 a 73, 
88 e 186, opina pelo arquivamento do processo”. f) Doação. Processo n° 126.555/95. Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal. Ambulâncias. “Veras o processo sobre a doação de ambulâncias, 
discriminadas a fls. 1, à Fundação Hospitalar do Distrito Federal. O Departamento de Material 
e Patrimônio informa que a doação de ambulâncias e equipamentos médico-hospitalares está 
prevista na cláusula quarta do convênio n° 95087. O (processo n° 2138/92), firmado entre esta 
Casa e aquela Instituição, e tem amparo no art. 17, II, “a”, da Lei n° 8.666/93, verbis: Lei n° 
8.666/93. “Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada a existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: .... II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 
dispensada esta nos seguintes casos: a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de 
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, 
relativamente à escolha de outra forma de alienação”. Convênio n° 95097.0. “Cláusula Quarta 
– Das Condições Especiais – Fica prevista no presente Convênio a doação, pela Cessionária, de 
equipamentos médico-hospitalares e ambulâncias, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 
17 da Lei, bem como a realização de consultas ambulatoriais nas áreas de especialidade e de 
exames complementares segundo quantitativo mensal definido de comum acordo”. Os órgãos 
técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente à doação das ambulâncias referidas. Esta 
Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pleito, nos termos das informações e 
manifestações dos órgãos competentes da administração da Casa”. g) Recurso. Processo n° 
27.058/95. José Arimathéa de Araújo Athayde Lima. “Trata-se de recurso interposto por José 
Arimathéa de Araújo Athayde Lima, servidor aposentado desta Casa, contra decisão do 
Conselho diretor do Pró-Saúde, que lhe negou requerimento de indenização das despesas 
médicas para tratamento da saúde de sua genitora, dependente sua inscrita no Departamento 
de Pessoal, bem como pedido de reconsideração daquela decisão, ora recorrida. Após relatar 
os fatos e apresentar suas razões de direito, o recorrente conclui assim o seu pedido, em 
síntese: - o Ato constitutivo do Programa encontrou a dependente nas condições essenciais 
por ele requeridas, a saber: a) inscrita no Departamento de Pessoal da Câmara, b) constante 
da declaração de renda do titular, c) sem rendimento acima do salário mínimo, d) às expensas 
do servidor, e e) residindo com o titular; - declaração do Diretor do Departamento de Pessoal 
prova as três primeiras condições, e atestado do Juiz de Direto de Araioses, as duas últimas; - a 



Instrução 01/94 não pode ser aplicada a situação anteriores a ela, e a decisão do Conselho não 
pode situar-se acima do Ato da Mesa, do direito potestativo e do direito adquirido; - os 
direitos da dependente procedem da automática inclusão do titular, e ao ato de sua inscrição a 
ser praticado é meramente declaratório, e produzirá efeitos ex tunc, ou a partir da criação do 
Pró-Saúde. Ao examinar o recurso, a Diretora Administrativa respondeu, assim: “A matéria 
encontra-se disciplinada no art. 5°, VII e parágrafo único, do Ato da Mesa n° 72, de 1993, que 
preceitua, in verbis: “Art. 5°. São considerados dependentes diretos do servidor, desde que 
devidamente inscritos no Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados: ..... VII – pari e 
mãe que, sem economia própria, vivam sob sua dependência econômica e constem na 
declaração do Imposto de Renda. Parágrafo único. Cada um dos dependentes referidos nos 
incisos IV e VII, para ser inscrito e mantido no Pró-Saúde, deverá atender às seguintes 
condições: I – dependência exclusiva do servidor, desde que a renda do dependente não seja 
superior a um salário mínimo; II – comprovação de que reside com o titular em imóvel dentre 
ou por ele mantido. A genitora do titular do Pró-Saúde, Senhora Maria Araújo Lima, preenche 
as condições estipuladas no inciso VII do art. 5° do referido diploma legal, todavia, a 
comprovação dos requisitos inscritos nos incisos I e II vieram sob a forma de atestado do Juiz 
de Direito de Araioses, quando a regulamentação do referido Ato da Mesa exigia outros 
documentos (certidões de cartório, do INSS, etc.). Somente pela inexistência dos documentos 
probatórios, exigidos por instrução baixada em 1994, louvou-se o Conselho Diretor do Pró-
Saúde, pelo voto da maioria dos seus membros, nos termos do voto do relator, em negar 
provimento ao pedido inicial de ressarcimento de despesas, assim como ao pedido de 
reconsideração formulado pelo mesmo servidor.” Ao seu recurso, pede o recorrente seja 
anexado o Caderno de Instruções do Pró-Saúde, com destaque para o item 10, que estabelece, 
verbis: “10 – INCLUSÃO. “A inclusão do servidor no Pró-Saúde, bem como a de seus 
dependentes devidamente cadastrados no Departamento de Pessoal, e automática. “Com 
base nesse dispositivo, aduz o pleiteante: “O processo contém prova documental de que a Sra. 
Maria Araújo Lima está “devidamente cadastrada no Departamento de Pessoal” como 
dependente do Recorrente. O Apelante foi, não apenas induzido a considerar, mas 
oficialmente informado pelo Pró-Saúde de que a Sra. sua mãe, uma vez “devidamente 
cadastrada como sua dependente no Departamento de Pessoal estava automaticamente 
inscrita como beneficiária do Pró-Saúde. A negativa de um pedido que o Recorrente 
considerava, inicialmente, de tranquilo deferimento, levou-o a consultar novamente toda a 
documentação que havia recebido do Pró-Saúde, e é esta a razão pela qual somente na 
presente etapa do processo solicita a juntada do predito Caderno de Instrução. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral reproduz as informações da 
Diretoria Administrativa e, considerando os novos argumentos apresentados pelo Recorrente, 
à luz do item 10 supratranscrito, opina pelo acolhimento do pedido. Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, e acompanhando o entendimento da Diretoria-Geral, submete a 
matéria ao exame da douta Mesa”. Em discussão a matéria, a Mesa aprova o parecer. 
Prosseguindo, a Mesa, ao apreciar o Processo n° 126.292/95 (anexo: n° 103.353/95), referente 
à prestação de serviço pelo Instituto de Pesquisas, Estudos e Assessoria do Congresso – IPEAC, 
resolve que o contrato feito com aquele Instituto seja rescindido em 31.12.95, na forma da 
informação do Senhor Diretor-Geral. Quanto aos Processos: n° 125.643/95, de interesse do 
servidor Eurico Benjamin Mesquita Júnior, referente à revisão dos valores de Função 
Comissionada (FC) e Incorporação de Função; n° 115.946/95. Coordenação de Segurança 
Legislativa. Solicita estudos para pagamento de adicional noturno. N° 50.333/94 e anexos. 
Alexis Sales de Paula e Souza e outros. Solicitam a extensão dos benefícios a ex-integrantes do 
Secretariado Parlamentar e n° 2.440/95. Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC. 
Incorporação de quintos de servidores requisitados, os mesmos são retirados de pauta para 
exame pela Mesa. Nada mais havendo a tratar, às 13:50 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente 
ata, que após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  
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Aos sete dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e cinco, 10:00 horas, 
reúne-se, no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Senhor Deputado Luis Eduardo, presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 
1° Vice-Presidente, Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, Benedito 
Domingos, 3° Secretário, João Henrique, 4° Secretário, Robson Tuma, 1° Suplente, Vanessa 
Felippe, 2ª Suplente, Luiz Piauhylino, 3° Secretário e Wilson Braga, 4° Suplente. Ausente, por 
motivo justificado, o Senhor Deputado Leopoldo Bessone, 2° Secretário. Havendo número 
legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. 
A resolve ratificar o despacho do Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa, autorizando a 
requisição, pelo Senado Federal, da servidora Guacira Imaculada Araújo Vasconcelos, Analista 
Legislativo, ponto n° 3.766, com ônus para esta Casa, até 31 de dezembro de 1995. II – PAUTA 
DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência 
nos seguintes expedientes: a) Projeto de Resolução n° 65, de 1995, que “cria o Grupo 
Interparlamentar Brasil-Reino Unido”. Autor: Deputado Beto Mansur. Parecer: favorável. b) 
Requerimento de informação n° 1125/95, formulado pelo Senhor Deputado José Coimbra ao 
Presidente da COSIPA, sobre entrevista em Jornal. Parecer pelo não encaminhamento. III – 
PAUTA DO SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua 
Excelência nos seguintes expedientes referentes a reembolso de despesas médico-
hospitalares: 1) Processo n° 38.889/95. Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Senhor Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 2) Processo n° 42.198/95. Ex-
Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Senhor Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 3) Processo n° 45.398/95. Ex-Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 4) Processo n° 
101.608/95. Ex-Deputado Amaral Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 5) Processo n° 27.273/94. Deputado Hélio Cesar Rosas. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 6) 
Processo n° 27.502/94. Deputado Hélio Cesar Rosas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 7) Processo n° 37.543/95. Deputado Amaral 
Netto. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 8) 
Processo n° 39.190/95. Deputado Edinho Araújo. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 9) Processo n° 41.669/95. Deputado Jaime 
Martins Filho. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 10) Processo n° 41.814/95. Deputada Ceci Cunha. “À Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 11) Processo n° 42.764/95. Deputado 
Ushitaro Kamia. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 12) Processo n° 45.484/95. Deputado Augusto Nardes. “À Mesa. Li o parecer 



detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 15) Processo n° 46.182/95. 
Deputado Paes Landim. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 16) Processo n° 113.373/95. Deputado Fernando Gomes. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 17) Processo n° 
120.404/95. Deputado João Miguel Feu Rosa. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 18) Processo n° 122.015/95. Deputado Eduardo 
Mascarenhas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 19) Processo n° 122.163/95. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 20) Processo n° 123.654/95. Deputado Aldo Arantes. “À Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 21) Processo n° 
123.810/95. Deputada Alzira Ewerton. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 22) Processo n° 124.650/95. Deputado Costa Ferreira. “À Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 23) Processo n° 
125.410/95. Deputado Aldo Arantes. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 25) Processo n° 127.406/95. Deputado Jair Meneguelli. “À 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 26) 
Processo n° 127.877/95. Deputado João Natal. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 27) Processo n° 127.991/95. Deputado Affonso 
Camargo. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 28) Processo n° 127.994/95. Deputado João Fassarella. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 29) Processo n° 128.841/95. 
Deputado João Natal. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 30) Processo n° 129.004/95. Deputado Ronaldo Perim. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 31) Processo n° 
129.005/95. Deputado João Almeida. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 32) Processo n° 129.057/95. Deputado Affonso Camargo. “À 
Mesa Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 33) 
Processo n° 129.351/95. Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 34) Processo n° 129.489/95. Deputado 
Rubens Cosac. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 35) Processo n° 129.776/95. Deputada Sandra Starling. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 



observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 36) Processo n° 129.963/95. 
Deputado José Rezende. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 37) Processo n° 129.969/95. Deputado Hugo Biehl. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 38) Processo n° 130.039/95. 
Deputado Max Rosenmann. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83”. 39) Processo n° 130.231/95. Deputado Carlos Alberto. “À Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 40) Processo n° 130.434/95. Deputado 
Fernando Lyra. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Dr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informa que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 
41) Processo n° 130.443/95. Deputado Luiz Fernando Sarmento Nicolau. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 43) Processo n° 130.791/95. Deputado Severino Cavalcanti. A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 45) 
Processo n° 131.600/95. Deputado Valdomiro Meger. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 46) Processo n° 131.601/95. Deputada 
Raquel Capiberibe. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 47) Processo n° 132.174/95. Deputado Fernando Lyra. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 48) Processo n° 132.238/95. 
Deputado Hugo Biehl. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo”. 49) Processo n° 132.277/95. Deputado Roberto Pessoa. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 50) Processo n° 
132.364/95. Deputado Arnon Bezerra. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 51) Processo n° 132.497/95. Deputado João Maia. “À Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 50) Processo n° 
132.364/95. Deputado Arnon Bezerra. “À Mesa Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo”. 51) Processo n° 132.497/95. Deputado João Maia. “À Mesa Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 53) Processo n° 
37.901/95 e 37.902/95. Deputado Cunha Bueno. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 54) Processo n° 129.716/95. Deputado 
Odílio Balbinotti. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo”. 55) Processo n° 131.770/95. Deputado Odílio Balbinotti. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. 56) Processo n° 132.556/95. 
Deputado Odílio Balbinotti. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 



24/83. De acordo”. 57) Processo n° 37.901/95. Deputado Cunha Bueno. “À Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”. III – PAUTA DO SENHOR 1° 
SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes 
expedientes: a) Secretariado Parlamentar. Extensão dos benefícios da resolução n° 70/94 ao 
Secretariado Parlamentar. Adjunto Parlamentar. Alexis Sales de Paula e Souza e outros. “Alexis 
Sales de Paula e Souza, ponto n° 4.920, e outros servidores desta Casa ex-integrantes do 
quadro do Secretariado Parlamentar solicitam, pelas razões de fls. 1-4, seja considerado o 
tempo de serviço prestado naquela função para efeito da Resolução n° 70, de 1994, que define 
os critérios de incorporação de quintos. Fundamentalmente, argumentam os requerentes 
haverem exercido referida atividade na condição de ocupantes de cargo em comissão, como 
tal alcançáveis pelo art. 7°, parágrafo único, e art. 8° da Resolução mencionada, verbis: “Art. 
7°. É devida aos servidores efetivos da Câmara dos Deputados afastados para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança em órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional dos Poderes da União, nos termos do art. 93, da Lei n° 8.112, de 
1990, a incorporação de quintos decorrentes da ocupação de referidos cargos. parágrafo 
único. A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, será efetivada 
com base no nível da função comissionada equivalente, excluídas quaisquer parcelas não 
atribuídas aos servidores da Câmara dos Deputados. Art. 8°. Os servidores oriundos da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, que no órgão ou entidade de 
origem tenha exercido cargos em comissão ou funções de confiança, previstos na Lei n° 8.911, 
de 1994, incorporadas ou não, farão jus à contagem do tempo de exercício nesses cargos ou 
funções para os efeitos desta Resolução, observado o disposto no parágrafo único do art. 7°.  
Em decorrência do estabelecido nesses dispositivos, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, 
em parecer da fls. 215-222, buscou saber se, para efeito do disposto no art. 8°, supra, a função 
da Secretário Parlamentar caracteriza-se ou não como “cargo em comissão ou função de 
confiança”, exame que mereceu daquele órgão as considerações seguintes: “Preliminarmente, 
há que se identificar no Secretariado Parlamentar, e desde sua criação, a natureza do cargo 
e/ou função pública ocupada por seus integrantes. As funções de Secretariado Parlamentar 
foram criadas através da Resolução n° 66, de 1978, e regulamentada pelo Ato da Mesa n° 75, 
de 1978, e alterado pelos Atos da Mesa n° 75, de 1978, e alterado pelos Atos da Mesa n° 86, 
de 1981, e n° 23, de 1983, além dos Atos n° 81 e n° 86, de 1983, que tratam especificamente 
da tabela de vencimentos do Secretariado Parlamentar. Do exame realizado na legislação 
citada, ocioso dizer que o Secretariado Parlamentar, desde a sua criação, é constituído de 
funções de confiança e/ou cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, não tendo, 
portanto, seus ocupantes, a garantia própria dos cargos efetivos. “Ademais, dessas 
considerações, registrou ainda a Assessoria Técnica, em síntese, que a legislação que 
regulamenta diploma e/ou dispositivo legal deve ater-se aos limites de conteúdo da matéria, 
não podendo, portanto, exceder ou suprimir estes limites; que os requerentes são servidores 
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargo efetivo de Técnico 
Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar e que o Supremo Tribunal Federal, ao manifestar-
se administrativamente no Processo n° 234567/95, concedeu o direito à incorporação de dois 
quintos referentes ao exercício de Secretário Parlamentar, código CD-GP-01 e um quinto de 
Assessor Administrativo CNE-10, a ex-servidor desta Casa hoje integrante do quadro de 
pessoal daquela Egrégia Corte (fls. 215-222). Embasada essas considerações, conclui a 
Assessoria Técnica “haver direito líquido e certo aos requerentes, de incorporação dos quintos 
referentes ao exercício de função incorporação dos quintos referentes ao exercício de função 
comissionada e/ou cargo em comissão no Secretariado Parlamentar...”, no que foi 
acompanhada pelo Diretor do Departamento de Pessoal, às fls. 222 v. Questão outra suscitada 
nos autos é a relativa ao disposto no parágrafo único do art. 7° supratranscrito, concernente 
ao nível em que se dará a incorporação pleiteada. Sobre tal mister, o Diretor-Geral, referindo-
se aos requerentes, noticia a existência de acordo – juridicamente questionável, diga-se – 



materializado ás fls. 319-334, nestes termos: “Em posterior requerimento, datado de 12 do 
corrente mês, asseguram estar de pleno acordo em serem considerados posicionados, para 
fins de percepção dos benefícios da Resolução n° 70, de 1994, nos FC-04, FC-03 e FC-02, todos 
com GAL, ao tempo em que exerceram os mencionados cargos em comissão, renunciando, no 
presente ou no futuro, a quaisquer outras pretensões relativamente ao assunto.” Em 
manifestação derradeira, o Diretor-Geral se diz favorável ao deferimento do pedido, com base 
no seguinte entendimento: “Os servidores do Secretariado Parlamentar exerceram cargos em 
comissão de nível médio, e a Lei n° 8.911, de 1994, que deu margem à edição da Resolução n° 
70, de 1994, atribuiu a todos os ocupantes de funções e cargos comissionados, 
indistintamente, o benefício dos quintos previsto no art. 62, §§ 2° e 5°, da Lei n° 8.112, de 
1990. Assim, considerar-se que o Assistente de Gabinete parlamentar exerceu cargo em 
comissão equivalente ao nível FC-04, que o Secretário de Gabinete Parlamentar, cargo 
equiparado ao Nível FC-03, e o Auxiliar de Gabinete Parlamentar, cargo equivalente ao nível 
FC-02, constitui solução adequada para que a aplicação do objetivo da Lei n° 8.911/94 e da 
Resolução n° 70/94 não exclua de seu âmbito os ocupantes de cargos comissionados do 
Secretariado Parlamentar.” (fls. 335-336). À vista das informações processadas, e dada a 
relevância do pedido, esta Secretaria submete o processo ao exame e deliberação da douta 
Mesa, ressaltando militar em favor dos requerentes o fato de o Supremo Tribunal Federal, em 
decisão administrativa, haver reconhecido, para todos os efeitos, inclusive para a incorporação 
de quintos, o tempo de serviço prestado por ex-servidor desta Casa integrante do quadro do 
Secretariado Parlamentar, ou seja, o mesmo pleiteado pelos servidores ora interessados (fls. 
226-228)”. A Mesa aprova a extensão dos benefícios da Resolução n° 70/94 aos servidores do 
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargo efetivo de Técnico 
Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, que exerceram as funções de Secretariado 
Parlamentar. b) Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC. Incorporação de quintos. 
Processo n° 2.440/95. “Cuida-se de proposta de aplicação do disposto no art. 7°, da Resolução 
n° 70/94, aos servidores da Câmara dos Deputados a serviço do Instituto de Previdência dos 
Congressistas – IPC. Referida Resolução define os critérios de incorporação de quintos – 
vantagem prevista no art. 62, da Lei n° 8.112/90 – e o seu art. 7°, caput, estabelece ser “devida 
aos servidores da Câmara dos Deputados afastados para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança em órgãos da administração pública direta autárquica e fundacional dos 
Poderes da União, nos termos do art. 93, da Lei 8.112/90, a incorporação de quintos 
decorrentes da ocupação de referidos cargos.” (grifo nosso). Para efeito do disposto acima, 
examinou-se nos autos questão referente à natureza jurídica do IPC, de que resultou vasta 
documentação informativa de que o citado Instituto é uma autarquia (fls. 117-159, 163-211), 
com destaque o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação desta Casa, às fls. 
117-133. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa e opina, 
assim: “(...) Como evidencia o Departamento de Pessoal desta Casa (fls. 67/69), sendo o IPC 
uma autarquia, o pleito formulado tem amparo legal, devendo-se levar em conta que alguns 
servidores já auferem quintos incorporados na Câmara dos Deputados, conforme o 
demonstram os contracheques anexados às fls. 37/65. Às fls. 71/79, manifesta-se a Assessoria 
Técnica desta Diretoria-Geral favoravelmente ao atendimento do pleito, desde que não ocorra 
percepção cumulativa de vantagem da mesma natureza. As gratificações que o IPC atribui aos 
servidores requisitados à Câmara dos Deputados, que exercem na mencionada autarquia 
função de chefia, assessoramento ou assistência, decorrem de autorização legal (Lei n° 7.087, 
de 29 de dezembro de autorização legal). (Lei n° 7.087, de 29 de dezembro de 1982, art. 12. 
Inciso IX). São utilizados, conforme demonstrativo de fls. 2. Para o cálculo da parcela de FC os 
mesmos percentuais adotados pela Câmara dos Deputados, decorrentes da Resolução n° 21, 
de 1992, e com base no art. 62 da lei n° 8.112, de 1990, assim como os coeficientes e bases de 
cálculo da Gratificação de Atividade Legislativa criados por esta Casa. De um total de 29 (vinte 
e nove) servidores colocados a disposição do IPC, 8 (oito) já incorporam, a título de quintos, 
gratificações que perceberam na Câmara dos Deputados, e os quintos incorporados por dois 



deles são de valor superior ao que teriam direito pela gratificação do IPC. 21 (vinte e um) 
servidores nunca perceberam quintos por função ou cargo em comissão exercidos nesta Casa. 
Em anexo, quadros demonstrativos da correspondência entre as gratificações do IPC e as 
praticadas pela Câmara dos Deputados, assim como relação dos servidores requisitados, com 
as correspondentes gratificações e valores brutos dos contracheques, estimativa de quintos 
devidos, constatando-se uma diferença a pagar, relativa aos meses de julho de 1994 a 
setembro de 1995, estimada em R$ 559.977,41, e um acréscimo de despesa mensal, na folha 
de pagamento desta Casa, a partir de outubro de 1995, da ordem de R$ 43.901,58. 
Manifestando-me de acordo com os pareceres dos órgãos técnicos, submeto a matéria à 
elevada consideração de Vossa Excelência. Esta Secretaria, à vista das informações 
processadas, submete o pleito ao exame e deliberação da douta Mesa, ressaltando a 
manifestação favorável do Diretor-Geral e dos demais órgãos técnicos da Casa, em especial o 
entendimento de que a proposta não contempla a percepção cumulativa de vantagem da 
mesma natureza. c) Registro de frequência. Processo n° 128.393/95. Departamento de 
Pessoal. “Cuida-se de minuta de Ato da Mesa dispondo sobre o controle de frequência dos 
servidores da Câmara dos Deputados. Tal proposta, de iniciativa do Departamento de Pessoal, 
objetiva simplificar o procedimento do registro de frequência, mediante a adoção de folha de 
ponto mensal e individual, a ser aferida diariamente por aquele Departamento. Informam os 
órgãos técnicos da Casa que o sistema em vigor, “em que pese a sua eficácia quanto ao 
controle diário de ponto, é bastante complexo e laborioso, resultando-se mensalmente, em 
8.520 documentos, ao passo que, pelo sistema que se pretende adotar, haverá controle diário 
de frequência, e o número de papéis passará a 3.547, com reflexos na economia de tempo, 
arquivo e microfilmagem.” A Diretoria-Geral manifesta-se favoravelmente à aprovação da 
matéria proposta. Esta Secretaria, ante o exposto opina pelo acolhimento do pleito, na forma 
da minuta do Ato em anexo”. A Mesa, em consequência, resolve baixar o Ato da Mesa n° 28, 
de 1995, o qual vai publicado ao final da ata. d) Pagamento de adicional noturno. Coordenação 
de Segurança Legislativa. Processo n° 115.946/95. “Cuida-se de solicitação do Diretor da 
Coordenação de Segurança Legislativa no sentido de ser estudada a possibilidade de se pagar 
adicional noturno aos servidores que efetivamente prestam serviço ensejador desse direito no 
âmbito daquele órgão. Em parecer favorável ao pleito, “por estar em consonância com a 
legislação vigente”. A Assessoria Técnica da Diretoria-Geral informa, em síntese, que: a) o 
Departamento de Pessoal opina favoravelmente à solicitação, observando o limite da jornada 
semanal de 40 horas; b) a matéria é regulamentada pela Lei n° 8.112/90, que prevê (art. 75) a 
incidência de 25% sobre o valor da hora normal laborada, desde que realizado o serviço das 22 
horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, computando-se cada hora como 52 minutos e 32 
segundos, nos termos também da Lei Maior (art. 7°, IX); c) os servidores da Coordenação de 
Segurança Legislativa que prestam serviço noturno o fazem das 19 às 07 horas, com escala de 
revezamento de 12 x 60 horas, completando-se a carga horária semanal no período normal; d) 
ditos servidores laboram dois dias da semana fora do período normal de trabalho, 
compensando-se as 16 horas restantes durante o expediente administrativo da Casa, que é 
disciplinado pela Portaria n° 42/83; e) a matéria em exame adequa-se ao disposto na citada 
Portaria; f) o adicional noturno somente será deferido aos servidores que prestam serviço fora 
do horário normal de expediente e das sessões extraordinárias da Câmara e conjuntas do 
Congresso Nacional, visando manter vigilância e policiamento nos diversos prédios da Casa. A 
Diretoria Administrativa esclarece que o deferimento do pleito beneficiará também outros 
órgãos onde haja necessidade de serviço dessa natureza, a exemplo do Departamento Médico 
e de setores que mantém plantão de eletricidade, hidráulica e transporte. Com base nessas 
informações e nos pareceres favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, o Diretor-Geral 
manifesta-se pelo deferimento do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações 
processadas, opina pelo acolhimento do pleito, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria e das manifestações dos órgãos competentes da administração da Casa”. e) 
Tratamento de saúde. Processo n° 123.397/95. Antônio Carlos Rios Loureiro. “Cuida-se de 



proposta formulada pela Coordenadora do Programa de Prevenção e Recuperação de 
Dependente Químico – PRODEQ, órgão vinculado ao Departamento de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, no sentido de se autorizado o tratamento clínico, em instituição especializada, do 
servidor Antônio Carlos Rios Loureiro, ponto n° 4.274, lotado no Centro de Documentação e 
Informação desta Casa. Informa aquela Coordenadora que o referido servidor apresenta sérios 
comprometimentos decorrentes de sua doença, tais como absenteísmo, descontrole 
financeiro e outros comportamentos pouco usuais, em razão do que deixou de considerar na 
necessidade de associar-se ao Pró-Saúde, o que só veio a fazer em data avançada, estando 
ainda em período de carência (2 meses). À vista da emergência da situação, considerando o 
desequilíbrio emocional do servidor, associado a sua falta de recursos financeiros, propõe a 
Coordenadora do PRODEC seja autorizado, em caráter excepcional, e por questões 
humanitárias, a internação e o tratamento do servidor na Comunidade Terapêutica Reviver 
Ltda., ao preço estimado em R$ 3.068,42, à conta da Câmara dos Deputados. O Diretor 
Administrativo, em manifestação favorável ao acolhimento do pleito, destaca que a despesa 
referida, por caracterizar situação de emergência, está dispensada de procedimento licitatório, 
enquadrando-se, s.m.j., nos requisitos do art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93. Informa, ainda, haver 
disponibilidade de recursos para tal fim. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral acrescenta que, havendo anuência da douta Mesa, outra opção seria a da 
Câmara dos Deputados arcar com a referida despesa e, posteriormente, descontá-la 
parceladamente na folha de pagamento do servidor ora em tratamento de saúde. Esta 
Secretaria, à vista das informações processadas, considerando o tratamento emergencial que 
o caso requer, e ainda o disposto no art. 230, da Lei n° 8.112/90, opina, em caráter 
excepcional, pelo acolhimento da proposta da Senhora Diretoria do PRODEQ”. f) Revisão de 
processo administrativo. 1) Processo n° 22.079/94 e anexos. José Cardoso Ferreira. “Cuida-se 
de pedido de revisão de processo formulado por Josevaldo Cardoso de Lima, filho do ex-
servidor desta Casa José Cardoso Ferreira, demitido em 19.02.70, a bem do serviço público, 
pelos motivos presente no Inquérito Administrativo instaurado pelo Ato n° 04/69, do Senhor 
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados. os órgãos da administração da Casa 
manifestam-se pelo não acolhimento do pedido, sob o argumento de que o requerente, em 
seu arrazoado, não aduziu qualquer fato novo, como determina o mencionado art. 174 da Lei 
n° 8.112/90, e de que a decisão da Mesa teve como fundamento legal a mesma prova colhida 
nos autos da sentença judicial, além de tratar-se de matéria prescrita. Ante o exposto, esta 
Secretaria, acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, opina pelo 
indeferimento do pedido, por absoluta falta de amparo legal”. 2) Processo n° 26.531/92 e 
anexos. Departamento de Pessoal. Certidão de Tempo de Serviço. “João da Silva Flôr, servidor 
aposentado desta Casa, ponto n° 42.463, recorre da decisão do Diretor-Geral que indeferiu 
pedido seu de exclusão do Processo Administrativo Disciplinar n° 19.722/92 – apuração do uso 
de certidões faltas de tempo de interrupção do desconto da indenização fazendária e de 
devolução, em valores atualizados, das importância descontadas de seu vencimento, a esse 
título. O argumento central do recurso é o de que o tempo de serviço apresentado (36 anos, 
11 meses e 15 dias) é suficiente para uma nova aposentadoria. A decisão recorrida baseou-se 
em parecer da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, de que se destaca o trecho seguinte: “(...” 
Ao acolher as conclusões da Comissão de Inquérito Administrativo, decidiu também o Diretor-
Geral excluir do processo n° 19.722/92 os servidores que houvessem comprovado no seu curso 
ou que lograssem fazê-lo posteriormente, através de documento hábil, as relações 
empregatícias e o tempo de contribuição constantes das certidões irregulares, integralmente, 
ou em quantidade suficiente para aposentação por aqueles que se encontrassem em 
inatividade (Boletim Administrativo n° 128, de 07.07.94, pag. 1741). Não se adequa o presente 
caso ao deferimento. Primeiro, porque o servidor não conseguiu comprovar, através de 
certidão autêntica, as mesmas relações empregatícias constantes da certidão inautêntica. 
Segundo, porque ao serem cotejadas as duas certidões, constatou-se divergência nos períodos 
de contribuição e nas funções exercidas nos períodos de contribuição e nas funções exercidas. 



O fato de servidor João da Silva Flôr possuir 36 anos, 10 meses e 29 dias à data de sua 
aposentação, computando-se aí o tempo averbado da certidão autêntica , não o credencia ao 
deferimento do pedido, pois a exceção contida no despacho do Senhor Diretor-Geral acima 
transcrito é condicionada a que se apresentem as mesmas relações empregatícias e o mesmo 
tempo de contribuição. Estas e outras discrepâncias é que impedem o atendimento do pedido 
pois, sem dúvida, ao obter a aposentadoria cancelada, se beneficiou de um trabalho que não 
prestou, embora, posteriormente, tenha demonstrado haver trabalhado, mas em período e 
circunstância totalmente diferentes. O parecer, assim, é pelo indeferimento”. Não obstante 
esse entendimento, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, tendo reexaminado a questão, 
aduziu as considerações seguintes, favoráveis, agora, ao acolhimento do pleito: (...) Quanto ao 
mérito, verifica-se dos autos que em duas ocasiões distintas (fls. 96 e 109/111), esta Assessoria 
Técnica manifestou-se pela improcedência do pedido formulado no art. 174 da Lei n° 8.112/90 
e falta de adequação à decisão do inquérito que culminou com a punição do recorrente. A 
Douta Mesa da Câmara dos Deputados, no entanto, em recentes decisões (processos n° 
26.579/92 e 30.778/94, de interesse dos servidores Sebastião Barbosa e Neci de Almeida 
Ramos), emprestou entendimento mais extensivo ao encontrado pela Diretoria-Geral da Casa, 
mesmo nos casos onde não ficou perfeitamente comprovado o tempo de serviço e a relação 
empregatícia, desde que o servidor, à época da aposentação, contasse com tempo de serviço 
suficiente para requerer este tipo de benefício, independentemente do uso de certidão falsa. 
“In casu”, conforme manifestação da Coordenação de Legislação de Pessoal Estatutário (fls. 
104), o recorrente contava, em 03.04.1990 (data da aposentação), com 36 anos, 11 meses e 15 
dias, (tempo mais que suficiente para que o mesmo se aposentasse sem a necessidade de se 
valer de tempo fictício), o que reforça a tese de que o recorrente fora ilaqueado em sua boa-
fé. Diante do exposto, em especial pelos precedentes retromencionados, manifesta-se o 
Núcleo Jurídico desta Assessoria Técnica pelo acolhimento do presente pedido de revisão – 
enquanto recurso – para que o mesmo seja apreciado pela Douta Mesa da Câmara dos 
Deputados.” O Diretor-Geral, acompanhando o entendimento de sua Assessoria Técnica, 
porém considerando a relevância da matéria, encaminha o processo ao exame desta 
Secretaria, nos termos do art. 19, IV, do Regimento Interno, e 174 da Lei n° 8.112/90. À vista 
das informações processadas, considerando trata-se de matéria sobre a qual a Mesa da 
Câmara dos Deputados, em processos análogos ao que ora se examina, já se pronunciou 
favoravelmente aos pedidos; considerando que as decisões do douto colegiado baseavam-se 
em informações e manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, sobretudo da 
Diretoria-Geral; considerando haver o recorrente comprovado, mediante certidão autêntica, 
dispor de tempo suficiente para aposentar-se, e que esse tempo já lhe era devido quando da 
primeira aposentadoria; considerando ainda que a comprovação do tempo de serviço é 
elemento preponderante para o deferimento do pedido, submete esta Secretaria o assunto ao 
exame e deliberação da douta Mesa, com parecer favorável ao deferimento do pleito”. g) 
Curso. 1) Processo n° 126.422/95. Ijoanilde Américo Ferreira. Participação em Encontro. 
“Cuida-se de solicitação de Assessor-Chefe da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas 
desta Casa, no sentido de que a servidora Ijoanilde Américo Ferreira, ponto n° 2848, Chefe da 
Seção de Cerimonial, seja autorizada a participar, com ônus para a Câmara dos Deputados, do 
III Encontro Nacional de Cerimonial Público, a realizar-se em Manaus-AM, no período de 25 a 
29 de outubro do corrente ano. Informam os órgãos técnicos da Casa que a matéria está 
regulamentada nos Atos da Mesa n°s 16/75 e 93/78, que a servidora atende as condições para 
a concessão do pedido e que suas atividades funcionais guardem estreita ligação com o tema 
do Evento, podendo reverter em benefícios para a Câmara dos Deputados. O Diretor-Geral, em 
manifestação favorável à participação da servidora no referido evento, aduz que, se deferindo 
o pleito a mesma deverá apresentar comprovante de frequência e relatório das atividades 
desenvolvidas, conforme dispõe o art. 8° do Ato da mesa n° 16/75. Esta Secretaria, ante 
exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa”. 2) Processo n° 119.275/95. João Viana da Costa e Eni Caetano 



Martins. Participação em curso. “A Coordenação de Seleção e Treinamento indica os 
servidores João Viana da Costa, ponto n° 4.380 e Eni Caetano Martins, ponto n° 5.622, lotados 
na Coordenação de Contabilidade, para participarem do Curso de Especialização em Ciências 
Contábeis, oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, e a ser ministrado às quintas 
(horário noturno) e às sextas-feiras (horário integral), com duração de 10 meses (360 horas 
aula). No encaminhamento do processo a esta Secretaria (fls. 5 e 6), o Diretor-Geral, com 
parecer favorável às indicações, e reportando-se a informações dos órgãos técnicos da Casa, 
esclarece, em síntese, que: - o conteúdo programático do curso guarda estreita correlação 
com as atividades desenvolvidas pelos servidores no Departamento de Finanças; - o indicado 
João Viana da Costa atende a todos os requisitos exigidos pelas normas internas da Casa 
relativas a participação em cursos (AM n°s 16/75 e 93/79), o que não acontece com a 
servidora Eni Caetano Martins, por não contar, ainda, com mais de cinco anos de serviço 
prestados à Câmara. Entretanto, a douta Mesa, em casos semelhantes, tem autorizado a 
participação de servidores em eventos dessa natureza, sem ônus para a Câmara dos 
Deputados, relevando o tempo de serviço aqui referido; - a despesa com as taxas de inscrições 
é de R$ 10.400,00, havendo recursos disponíveis para atende-la, com inexigibilidade de 
licitação, na forma do art. 25, XIII, da Lei n° 8.666/93, devendo tal despesa ser ratificada na 
forma do art. 26 da citada Lei; - acolhida a proposição em tela, os servidores deverão 
apresentar comprovante de frequência e relatório circunstanciado das atividades a que 
estiverem obrigados, nos termos das normas internas já referidas. À vista dessas informações, 
submete esta Secretaria o pleito à deliberação da douta Mesa”. Em discussão, a Mesa resolve 
aprovar a participação dos servidores João Viana da Costa e Eni Caetano Martins do Curso de 
Especialização em Ciências Contábeis, oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, e a 
ser ministrado às quintas (horário noturno) e às sextas-feiras (horário integral), com duração 
de 10 meses, sem ônus para esta Casa, devendo a Câmara dos Deputados pagar a despesa com 
as taxas de inscrições no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Os servidores 
deverão apresentar comprovante de frequência e relatório circunstanciado das atividades a 
que estiverem obrigados. h) Reenquadramento. Processo n° 7.579/95 e anexos. Carlos Magno 
Zuqui Lisboa. “O servidor Carlos Magno Zuqui Lisboa, Técnico Legislativo, ponto n° 2.256, 
requer que a Douta Mesa se manifesta sobre o processo n° 12.673/87, que, em síntese, versa 
sobre a pretensão do requerente de ser enquadrado na a Categoria Funcional de Técnico em 
Comissão Social (pedido já apreciado pela Mesa, na reunião de 18.3.93, processo n° 
24.866/91), por ter sido aprovado em concurso interno para tal fim, em 1983, quando existia 
vaga no quadro da Câmara para a referida categoria. Postula ainda o requerente o direito de 
receber a diferença salarial “por ter sido designado para exercer atribuições de 
assessoramento” pelos Presidentes das Comissões Técnicos que menciona na petição de fls. 1-
4. A Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, após minucioso histórico dos autos (fls. 62-69), 
havendo também analisado requerimentos de servidores outros da Casa em pleitos análogos 
ao que ora se examina, expõe assim o seu entendimento: “Quanto as alegações finais 
formuladas pelo requerente Carlos Magno Zuqui Lisboa, visando ter incorporada ao seu salário 
a diferença mensal, por ter desempenhado funções de assessoramento determinadas pelo 
então Presidente da Comissão do Trabalho, de Administração de Serviço Público e pelo 
Presidente da Comissão de Defensa Nacional da Câmara dos Deputados, o pedido não guarda 
qualquer embasamento de ordem legal, tendo em vista que o ato de nomeação para o 
desempenho das funções de assessor é prerrogativa privativa da Mesa da Câmara dos 
Deputados ou a quem dela tiver competência delegada. Isto posto, nosso entendimento é que 
quanto ao enquadramento de que tratam a Resolução n° 36, de 1983, e o Ato da Mesa n° 15, 
de 1987, dos quais se insurgem os requerentes, não há previsão legal para provimento do 
pedido. Entretanto, no caso específico do servidor Carlos Magno Zuqui Lisboa, considerando 
que foi aprovado no teste seletivo de Ascensão Funcional de Técnico em Comunicação Social, 
e posteriormente preterido em seu desenvolvimento funcional, quando por Ato da Mesa da 
Câmara dos Deputados foi contratada a servidora Dilze Maria Machado Teixeira, 



considerando, ainda, ter o servidor formação profissional exigida para o desempenho e cargo 
da Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social, entendemos caber à Administração 
a decisão de rever o assunto com liberdade na escolha de sua conveniência e oportunidade, e 
se for o caso, propor à douta Mesa o enquadramento do servidor em cargo da Classe Inicial da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, com 
efeitos financeiros a vigorar a partir da data da decisão. O Departamento de Pessoal e a 
Diretoria Administrativa manifestam-se favoravelmente à postulação, nos termos do parecer 
da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral. O Diretor-Geral, no encaminhamento do processo a 
esta Secretaria, e acompanhando também o parecer de sua Assessoria Técnica, manifesta-se 
pelo acolhimento do pedido, propondo o enquadramento do servidor Carlos Magno Zuqui 
Lisboa em cargo da Classe Inicial da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Comunicação Social, com efeitos financeiros a vigorarem da data da decisão da 
douta Mesa da Câmara dos Deputados. Esta Secretaria, à vista das informações processadas e 
das manifestações dos órgãos da administração da Casa, submete a matéria à deliberação da 
douta Mesa”. A Mesa, em consequência, aprova o enquadramento do servidor Carlos magno 
Zuqui Lisboa em cargo da Classe Inicial da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnico em Comunicação Social, em virtude de o mesmo ter sido aprovado em teste 
seletivo de Ascensão Funcional para a Categoria funcional acima referida, com feitos 
financeiros a partir da presente data. i) Orçamento da Câmara dos Deputados. Processo n° 
131.771/95. Departamento de Finanças. Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados. 
“Cuida-se da proposta, encaminhada pela Diretoria-Geral, da terceira reformulação do 
Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados para 1995, decorrente dos instrumentos legais 
discriminados às fls. 1 e 2, os quais alteram o Quadro de Detalhamento da Despesa da Câmara 
dos Deputados e autorizam a abertura de crédito suplementar em favor da Casa e de seu 
Fundo Rotativo, somando tudo a importância de R$ 611.769.395,00 (seiscentos e onze 
milhões, setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais), discriminada 
assim: R$ 595.689.483,00 (quinhentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove 
mil, quatrocentos e oitenta e três reais) para a Unidade Orçamentária Câmara dos Deputados, 
e R$ 16.079.912,00 (dezesseis milhões, setenta e nove mil, novecentos e doze reais) para O 
Fundo Rotativo. Esta Secretaria, considerando o disposto no art. 15, XXIV, do Regimento 
Interno, submete a proposta ao exame e deliberação da douta Mesa, com vistas à sua 
aprovação”. j) Auxílio Refeição/Alimentação. Coordenação de Administração de Edifícios. “À 
Coordenação de Administração de Edifícios, órgão encarregado do gerenciamento do 
Programa de Auxílio Refeição/Alimentação, propõe, pelos motivos de fls. 1, seja elevado o 
número de talonários do referido Auxílio (de 10.625 para 13.397), de modo a atender a lotação 
máxima de cada gabinete parlamentar. Revela a instrução do processo que o número de 
talonários hoje fixado decorre do estabelecido no Ato da Mesa n° 23/95, que limitou o 
benefício à lotação de cada gabinete no dia 1° de agosto de 1995. Informam os órgãos técnicos 
de Casa que, como óbice à implementação da proposta, no presente, está o fato de o contrato 
hoje em vigor prever o fornecimento de somente 10.625 talonários, sendo necessária, para o 
acréscimo pretendido, a abertura de procedimento licitatório, na modalidade concorrência, 
além do pedido de crédito suplementar, que só poderá ser efetuado em 1996. Esta Secretaria, 
à vista das informações processadas, submete o pleito ao exame e deliberação da douta 
Mesa”. A Mesa, em consequência aprova a abertura de procedimento licitatório, na 
modalidade concorrência, para atender o acréscimo pretendido. k) Ressarcimento de despesa. 
Processo n° 126.545/95. Deputado Luiz Gushiken. “Cuida-se de solicitação do Senhor 
Deputado Luiz Gushiken, no sentido de que lhe sejam ressarcidas despesas cobradas pela 
Embratel, referente ao uso, em seu gabinete, de serviço substituto do FAX, denominado STM-
400. Registra o requerente tratar-se de serviço de custo consideravelmente inferior ao do 
similar serviço de transmissão via FAX, razão por que sugere seja o mesmo estendido a toda a 
Casa, podendo o valor correspondente ser abatido da cota de telefone dos Senhores 
Deputados. O Diretor do Centro de Informática da Câmara, ao demonstrar as vantagens da 



implantação de tal serviço, sua funcionalidade e economicidade, informa estar em busca de 
sistema que possibilite a tarifação individualizada por usuário, com vistas à disponibilização 
dos serviços STM-400 através do Correio Eletrônico da Câmara, facultando sua utilização a 
todos os Parlamentares. No particular do ressarcimento da despesa contraída pelo solicitante, 
a Administração da Casa informa, em resumo, que, não obstante a inquestionável utilidade 
dos serviços prestados pela Embratel, através do STM-400, o uso da cota de telefone está 
disciplinado pelo Ato da Mesa n° 14/91, que não ampara o reembolso de despesa dessa 
natureza, posto que o tipo de serviço prestado não é exclusivamente de telefonia, embora 
dependente dos recursos de Telecomunicações. Porém, por se tratar de avanço tecnológico, 
sugere o encaminhamento do pedido à Mesa Diretora, a fim de que esta delibere sobre o 
atendimento do pleito bem como sobre a extensão do benefício aos demais parlamentares. 
Esta Secretaria, ante as informações processadas, e ressaltando a necessidade de a Câmara 
dos Deputados adotar tecnologias que reconhecidamente resultem no melhor desempenho de 
suas atividades, com redução de custos, encaminha o pedido ao exame e à deliberação do 
douto Colegiado, bem como a proposta de se estender o serviço em comento à totalidade dos 
Senhores Deputados”. A Mesa, em consequência, aprova a utilização, pela totalidade dos 
parlamentares, de serviço substituto do FAX, denominado STM-400, devendo o valor 
correspondente ser abatido da cota de telefone dos Senhores Deputados. 1) Requisição. 1) 
Processo n° 128.852/95. Nazareth Gomes Alves. “O Senhor Diretor-Geral do Senado Federal 
solicita seja coloca à disposição daquela Casa, com ônus para a Câmara dos Deputados, a 
servidora Nazareth Gomes Alves, Técnico Legislativo, ponto n° 3.636, para prestar serviços no 
gabinete do Senador Leomar Quintanilha. Informa o Departamento de Pessoal que, de acordo 
com entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão de servidor poderá ser 
atendida, com ônus para o órgão de origem, desde que o mesmo não seja designado para 
ocupar cargo em comissão, até o limite de 40, e que, presentemente, encontram-se à 
disposição do Senado Federal 32 servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria 
Administrativa manifesta-se favoravelmente à cessão da servidora, até 31.12.95, no que foi 
acompanhada pela Diretoria-Geral. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do 
pleito, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 2) Processo 
n° 12.774/92 e anexos. Leda Beatriz de Souza Guedes e Maria de Fátima Ramos Aragão. 
Prorrogação de requisição. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita continuem à 
disposição daquela Casa, com ônus para o órgão de origem, as servidoras da Câmara dos 
Deputados Leda Beatriz de Sousa Guedes e Maria de Fátima Ramos Aragão, ponto n° 3.183 e 
4.569, respectivamente, para continuarem prestando serviço no gabinete do Senador Carlos 
Wilson. Revela a instrução do processo que as servidoras encontram-se à disposição do 
Senado Federal até 31.12.95, com ônus para a origem, e que, na forma de entendimentos 
havidos entre as duas Casas do Congresso Nacional, ficou acertada a cessão recíproca de 
servidores, até o limite de 40. Os órgãos da administração manifestam-se pelo acolhimento do 
pedido de prorrogação, até 31.12.96. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento 
da solicitação, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. 3) 
Processo n° 132.209/95. Sônia Hypólito Lichtsztejn. “O Senhor Prefeito Municipal da cidade de 
Santos/SP solicita seja colocada à disposição daquela Prefeitura a servidora Sônia Hypólito 
Lichtsztejn, ponto n° 5006. O Diretor-Geral informa que, conforme esclarecimentos prestados 
pelo Departamento de Pessoal, “a servidora acha-se presentemente, à disposição do Senado 
Federal, com ônus para esta Casa, a partir de 09.05.95, podendo o pleito ser atendido, tão logo 
a mesma retorne à Câmara, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, pelo prazo de 
um ano”. Ante o exposto, esta Secretaria opina pelo deferimento do pleito, nos termos das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. m) Contrato. Processo n° 
128.087/95. Associação dos Servidores Aposentados da Câmara dos Deputados. Renovação. 
“Cuida-se da prorrogação, por 12 meses, a partir de 1°.1.96, do contrato firmado entre esta 
Casa e a ASA – Associação dos Servidores Aposentados da Câmara dos Deputados, para a 
prestação de serviços de mensageiros, copa e engraxamento de sapatos, através do programa 



de Apoio ao Adolescente – Pró-Adolescente. Ao Diretor-Geral, no encaminhamento do 
processo a esta Secretaria (fls. 13-15), diz que o contrato foi celebrado sob a égide do Ato da 
Mesa n° 151/89 (art. 15, II e art. 112), e que a prorrogação estriba-se no art. 104 do citado Ato, 
com correspondente no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. O Departamento de Pessoal, órgão 
responsável pela fiscalização do contrato, manifesta-se favoravelmente à renovação em 
exame, visto o cunho altamente social do Programa e a sua exclusividade no atendimento das 
necessidades básicas da Câmara. A Diretoria Administrativa, ressaltado, também, o aspecto 
social do Programa, à luz do art. 227 do texto constitucional, e ao abordar aspectos relativos à 
necessidade de um procedimento licitatório, diz encontrar-se tal matéria ainda sob exame, 
“dada a complexidade em definir as condições e exigências para sua operacionalização, de 
maneira a não frustrar o intento primário da questão, isto é, a assistência social ao menor. 
“Por ultimo, “acompanhando os pronunciamentos dos órgãos técnicos e até que se conclua, se 
for o caso, o procedimento licitatório correspondente”, manifesta-se aquela Diretoria pela 
renovação do contrato, “mantidas as mesmas condições anteriores, tendo como amparo legal 
o “Caput” do art. 25 da Lei n° 8.666/93, por estar caracterizada, s.m.j., a inviabilidade de 
competição.” O Diretor-Geral é do mesmo parecer da Diretoria Administrativa, pela renovação 
do contrato. Esta Secretaria, considerando tratar-se de matéria da competência da Mesa (art. 
15, XXIII, do Regimento Interno), encaminha o assunto ao exame e deliberação do douto 
Colegiado, com vista à prorrogação do contrato, nos termos das informações e manifestação 
dos órgãos competentes da administração da Casa”. n) Revisão de processo administrativo. 1) 
Processo n° 26.550/92. Lourival Ferreira Birino. “O servidor aposentado Lourival Ferreira 
Birino, ponto n° 919, requer a exclusão de seu nome do Processo Administrativo Disciplinar n° 
19.722/92 – instaurado para apurar o uso de certidões falsas de tempo de contribuição ao 
INSS, para fins de aposentadoria; a sustação do desconto da indenização fazendária a que se 
encontra obrigado; a devolução, em valores atualizados, das importâncias descontadas de seus 
proventos, a esse título; o cancelamento da sanção disciplinar que lhe foi aplicada e a 
devolução do valor correspondente à conversão em multa da sanção disciplinar da suspensão. 
Revela a instrução do processos que as certidões apresentadas pelo requerente, a falsa e a 
verdadeira, divergem tanto em relação às fontes empregatícias quanto aos períodos de 
contribuição respectivos, o que o desqualifica ao pleiteado, a teor de decisão do Diretor-Geral, 
publicada no Boletim Administrativo n° 128, de 7.7.94, pág. 1741. Insurge-se ainda contra a 
pretensão em tela o fato de o peticionário, à data da sua aposentação tornada nula (10.12.90), 
não contar com tempo suficiente para a concessão daquele direito (34 anos, 11 meses e 17 
dias de contribuição), conforme registrado na nova certidão apresentada, válida. À luz dessas 
considerações, e de outras mais que aponta no parecer de fls. 83-85, o Núcleo Jurídico da 
Assessoria Técnico da Diretoria-Geral manifesta-se pelo indeferimento do pedido, “por 
ausência de amparo legal previsto no artigo 174 e seguintes da Lei n° 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, inadequação à Decisão de autoridade julgadora (Boletim Administrativo n° 
128, de 07 de julho de 1994, pg. 1741), e aos precedentes estabelecidos pela Douta Mesa da 
Câmara dos Deputados nos processos n°s 26.579/92 e 30.778/94, enquanto durarem os 
efeitos da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 606-6, Distrito Federal, 
salvo, evidentemente, decisão de mérito em contrário.” Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, opina pela não-acolhimento do pedido, por falta de amparo legal”. 
2) Processo n° 26.568/92. Departamento de Pessoal. “Cuida-se de recurso interposto pelo 
servidor Onilo Alves dos Santos contra decisão do Diretor-Geral que indeferiu pedido seu de 
exclusão do processo n° 19.722/92, que apurou o uso de certidões falsas de tempo de 
contribuição ao INSS para efeito de aposentadoria, dentre outros pedidos, conforme 
discriminados na petição de fls. 96. Do exame da admissibilidade, faz-se evidente a 
intempestividade do recurso, a teor do art. 108, da lei n° 8.112/90, eis que a decisão recorrida 
foi publicada em 22.11.94 (BA n° 220) e o recurso foi protocolado em 24.4.95. Não obstante o 
prejuízo de ordem processual, o mérito da postulação há de ser contrariado, pois, 
diferentemente dos pleitos já examinados e deferidos pela douta Mesa, neste o interessado 



deixa de apresentar certidão autêntica comprobatória de que a época da aposentadoria 
invalidada já contava com tempo suficiente para aposentar-se, nos termos do requerimento 
inicial. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, opina pelo não-acolhimento do 
pedido, por falta de amparo legal”. o) Pensão. Processo n° 30.319/95. Ricardo Vinicius de 
Araújo e Silva e Camila Araújo e Silva. “Os menores Ricardo Vinicius de Araújo e Silva e Camila 
Araújo e Silva,  netos da ex-servidora, falecida, Maria Eunice Martins e Silva, por seu 
representante legal, inconformados com a decisão do Diretor-Geral que lhes indeferiu pedido 
de reconsideração de despacho contrário à concessão de benefício pensional em seu favor, 
recorrem a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 84-86. Os órgãos técnicos da Casa, em 
manifestação contrária ao pedido, embasaram o seu entendimento, em síntese, as 
considerações seguintes: 1 – a lei n° 8.112/90, em seu art. 217, II, b, dispõe ser beneficiário da 
pensão temporária, dentre outros, “o menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade.”; 2 – 
os pleiteantes não estavam, de direito, à época do falecimento daquela ex-servidora, sob a 
guarda ou tutela da mesma, quando muito estavam sob a posse de fato, a teor do art. 33, § 1°, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente; 3 – sobre a matéria, sentença do Juiz de Direito da 6ª 
Vara da Família somente foi lavrada 30 dias após falecimento da avó dos postulantes, sendo, 
portanto, inexequível. Esta Secretaria, ante o exposto, submete o assunto ao exame e 
deliberação da douta Mesa, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos 
da Casa, contrários ao deferimento do pleito, por falta de amparo legal, a teor do art. 217, II, b, 
da Lei n° 8.112/90”. Prosseguindo, o Senhor Presidente dá conhecimento à Mesa da 
informação da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral a respeito de expediente formulado pela 
Deputada Maria Laura sobre incorporação de quintos: “Processo n° 132874/95. Deputada 
Maria Laura. Reclamação sobre a aplicação de dispositivos da Resolução n° 70, de 1994, a 
servidores requisitados. Senhor Diretor-Geral. No presente processo, com fulcro no disposto 
no art. 264 do Regimento Interno, solicita a Deputada Maria Laura, através do ofício GML n° 
82/95, as providências cabíveis, de parte do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no 
intuito de apurar e coibir pretensas irregularidades que viriam sendo cometidas pela 
Administração da Casa, na aplicação de dispositivos da Resolução n° 70, de 1994, a servidores 
requisitados. Examinando os termos da nominada “reclamalção”, passo a sumariar alguns 
tópicos, onde se encontram identificadas as chamadas “graves irregularidades”. a) o Diretor-
Geral afirma, no parágrafo 10 de seu parecer, que a concessão da vantagem “vem sendo feita 
com base no valor que o benefício estaria percebendo no órgão de origem em julho de 1994, 
submetendo seus reajustes, a partir de então, às normas estabelecidas para os demais 
servidores da Câmara dos Deputados, cuja estrutura remuneratória, ressalte-se, é diferente 
daquelas praticadas nos outros Poderes da União. Concluindo sua indigitada peça, Sua 
Senhoria afirma “não haver qualquer incorreção ou ilegalidade nos critérios utilizados para 
incorporação de quintos no âmbito da Câmara dos Deputados”; b) o parecer emitido pelo 
Diretor-Geral da Casa coleciona uma série de sofismas e naufraga em inúmeros disparates; c) 
se a incorporação de quintos se destinasse meramente a preservar padrões remuneratórios, 
não se aplicariam aos detentores de tais vantagens os índices diferenciados conferidos aos 
ocupantes das funções incorporadas; d) o Diretor-Geral da Câmara dos Deputados igualmente 
agride o bom senso ao afirmar que a incorporação dos quintos originários de outros Poderes, 
na forma como vêm postulando os titulares de tais vantagens, asseria uma “injustiça” com os 
servidores da Casa; e) até onde pude apurar, injustiça e o que se comete contra os servidores 
prejudicados pelo absurdo critério... um enfoque invertido, perverso e capaz de fragilizar 
sobremaneira a Casa se o assunto for levado ao conhecimento do Poder Judiciário.” O 
dispositivo do art.. 8ª da Resolução n° 70, de 1994, resulta da Emenda Modificativa n° 6, de 
autoria dos Senhores Deputados José Fortunati, Líder do PT, e José Carlos Aleluia, Vice-Líder 
do Bloco Parlamentar, cujo texto, publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção I) de 25 de 
novembro de 1994, encontrava-se assim redigido: “Art. 7°. Os servidores oriundos de 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional que no órgão ou entidade de 
origem tenham exercido cargos em comissão ou funções de confiança, previstos na Lei n° 



8.911, de 1994, incorporadas ou não, farão jus à contagem do tempo de exercício nesses 
cargos ou funções para os efeitos desta Resolução, observando o disposto no parágrafo único 
do art. 6°”. Na justificação da proposição acessória está dito que a redação original do projeto 
era prejudicial aos servidores que exerceram cargos noutro Poder, pois incorporariam apenas 
a representação do CNE correspondente. O dispositivo em questão passou a integrar a 
Resolução n° 70, como o art. 8°, e o parágrafo único do art. 7°, encontra-se assim redigido: 
“Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, será 
efetivada com base no nível da função comissionada equivalente, excluídas quaisquer parcelas 
não atribuídas aos servidores da Câmara dos Deputados.” A correspondente resolução 
adotada pelo Senado Federal contém os mesmos dispositivos acima enunciados (Resolução n° 
74, de 1994, art. 6° e § 1° do art. 5°). No Egrégio Tribunal de Contas da União foi baixada a 
Resolução n° 24, de 1994, cujo art. 6° é de igual teor do art. 8° da Resolução n° 70, de 1994, da 
Câmara dos Deputados, e da mesma forma o § 1° do art. 4° se iguala ao parágrafo único do art. 
7°. A resolução do TCU é mais explícita quando à matéria em comento, ao salientar, no § 2° do 
art. 6°, que “a incorporação de quintos, referentes a cargos em comissão e funções de 
confiança não relacionados no Anexo desta Resolução, far-se-á de acordo com os calores 
vigentes no órgão a que pertence o cargo com os valores vigentes no órgão a que pertence o 
cargo ou função, observados os critérios de incorporação adotados no âmbito do Tribunal de 
Contas da União.”. Ao sustentar tese distorcida da saudável hermenêutica, na aplicação da 
Resolução n° 70, de 1994, aos servidores requisitados e aos oriundos de outros órgãos 
públicos, a ilustre Deputada reclamante concentra o artificialismo de certas comparações, de 
certos cotejos, desprezando o texto da parte final do art. 8° do mencionado diploma legal, que 
assim prescreve: “...excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos servidores da Câmara dos 
Deputados”. A matéria concernente a incorporação de quintos, no âmbito do serviço público 
federal, é complexa, tendo em vista a edição de sucessivas normas, não homogêneas, e até a 
alteração do Estatuto do Regime Jurídico Único, através de medida provisória. Recentemente, 
a Medida Provisória n° 1.195, datada de 24 de novembro deste ano, traz no bojo de alterações 
das Leis n° 8.112, de 1990, e 8.911, de 1994, o seguinte dispositivo: “Somente poderá ser 
contado, para fins de incorporação de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em 
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, exercido concomitantemente ao do 
cargo efetivo regido pela Lei n° 8.112, de 1990.” A regulação da incorporação de quintos de 
função comissionada só existente âmbito da legislação de pessoal da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. Foi concebida em legislação interna 
corporis, que cuida do Plano de Carreira, de tal forma que sua aplicação imponha o abandono 
de qualquer aspiração de riqueza. A visão romântica de mega-salários, ironizada há décadas, 
não se coaduna com a sistemática da Resolução 70, aplicada na Câmara dos Deputados. O que 
se prossegue são situações dignas de vencimentos, sem privilégios. Na atoarda de críticas á 
Diretoria-Geral, a ilustre reclamante suscita hipóteses de aplicação da lei que gerariam ganhos 
superiores às limitações constitucionais e legais, estas oriundas de proposições do Poder 
Executivo, como é o caso da Lei n° 8.852, de 1993 (arts. 1°, 2°, 3°, 4°, I e 5°, § 1°). Certamente 
conduzida por pedidos e retóricas formuladas e fundamentados pelos próprios interessados, 
produz, a ilustre Deputada reclamante, até inadvertidamente, imprudências, como se 
houvesse um pretexto para não se considerar direcionadas as regras dos arts. 7° e 8° da 
Resolução n° 70, de 1994, àqueles servidores. Seria um contra-senso, atento à mensagem da 
referida resolução, buscar-se excepcionar determinada espécie do universo constituído dos 
servidores desta Casa (efetivos, comissionados e requisitados) dos rigores da lei, 
congeminando-se a aplicação ao contrário do espírito da norma aplicável, uma vez que se 
tornaria perigosa essa interpretação contra-legem com a intenção de beneficiar essas ou 
aquelas pessoas vinculadas ao serviço de órgãos e assessorias. É absolutamente inegável que 
não há paralelismo entre a sistemática de remuneração das funções comissionadas adotadas 
pela Câmara dos Deputados e a dos cargos DAS do Poder Executivo. A única identidade 
existente refere-se à transformação dos DAS desta Casa em FC. Todavia, existe sintonia entre o 



sistema remuneratório dos Cargos de Natureza Especial desta Casa e o dos DAS e dos CNEs do 
Poder Executivo. Por essa razão, com vistas a ensejar uma aproximação entre os dois sistemas 
foi encaminhado à Primeira Secretaria projeto de resolução alterando os valores do 
vencimento e da representação do CNE 07. Mas, o que a reclamação objeto do Ofício GML n° 
82/95 reivindica é a adoção de correlação de valore entre os DAS e FGs do Executivo e as FC da 
Câmara dos Deputados. Para o atingimento desse desiderato, há necessidade de reformulação 
dos arts. 7° e 8° da Resolução n° 70, de 1994. Como medida paliativa, enquanto perdurar em 
vigor o mencionado dispositivo restrito da Resolução n° 70, existe a alternativa de aplicar-se 
aos servidores requisitados e aos efetivos oriundos de outros órgãos públicos, como base de 
cálculo dos quintos, os novos valores estatuídos para o âmbito do Poder Executivo pela Lei n° 
9.030, de 13 de abril de 1995. À vista de todo o exposto, vale, portanto, ressaltar a 
inaplicabilidade do art. 264 do Regimento Interno à espécie requerida, porquanto nenhuma 
irregularidade vem sendo cometida pela Administração, no que pertine à aplicação da 
Resolução n° 70, de 1994, e das que a antecederam, em relação à incorporação de “quintos”. À 
elevada consideração de Vossa Senhoria. As.) Ramar da Costa Nunes. Chefe da ATEC/DG” – 
Prosseguindo, o Senhor Presidente lê expediente do Senhor Diretor-Geral no seguinte teor: 
“Excelentíssimo Senhor Presidente. Nos termos da Constituição, o Deputado Federal não 
perderá o mandato quando investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de 
Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou 
chefe de missão diplomática temporária, podendo, neste caso, optar pela remuneração do 
mandato parlamentar. O Decreto Legislativo n° 07, de 1995 – que dispõe sobre a remuneração 
dos membros do Congresso Nacional durante a 50ª. Legislatura – determina, em seu artigo 1°, 
que esta se constitui de subsídios fixo, variável e adicional. O mesmo Diploma Legal explicita, 
também, a percepção, no mês de dezembro, de uma importância correspondente à parcela 
fixa do subsídio, acrescida das parcelas variável e adicional, em valor proporcional ao efetivo 
comparecimento do parlamentar às sessões deliberativas realizadas até 30 de novembro. Por 
fim, o Decreto Legislativo n° 07, de 1995, determina que será devida uma ajuda de custo 
destinada à compensar o Parlamentar com as despesas efetuadas com transporte e outras 
imprescindíveis para o comparecimento do Deputado à sessão legislativa, sendo que esta 
equivale ao valor da remuneração – e é devida ao parlamentar, no início e no final previsto 
para a sessão legislativa. Levando-se em consideração que a ajuda-de-custo, por força do 
entendimento firmado pela Secretaria da Receita Federal passou a integrar o conjunto da 
remuneração parlamentar, descaracterizando-se destarte como indenização, consulta-se a 
Mesa Diretoria quanto ao procedimento a ser adotado pela administração da Casa 
relativamente aos parlamentares afastados do exercício do mandato, nas hipóteses previstas 
no art. 56, I da Constituição, aos quais é facultado optar pela remuneração do mandato. Em 
discussão a matéria, a Mesa resolve que os parlamentares afastados do exercício do mandato 
nas hipóteses previstas no art. 56, I da Constituição Federal, que optarem pela remuneração 
de Deputado Federal, terão direito ao recebimento de ajuda-de-custo prevista no art. 3° do 
Decreto Legislativo n° 7, de 1995, à exceção daquela referente à eventual convocação 
extraordinária do Congresso Nacional. Prosseguindo, a Mesa resolve: 1) Ao apreciar o Processo 
n° 131.007/95, aprovar a aquisição de 06 (seis) veículos de representação para atender aos 
membros da Mesa da Câmara dos Deputados, na forma da exposição do Senhor Diretor-Geral; 
2) Baixar os seguintes Atos da Mesa: a) n° 26, de 1995, que “dispõe sobre a lotação de 
servidores no Gabinete do Líder do PPB”, o qual o publicado ao final da ata. b) n° 27, de 1995, 
que “dispõe sobre a lotação de servidores no Gabinete do Líder do PSDB”, o qual vai publicado 
ao final da ata. Ainda com a palavra, o Senhor 1° Secretário dá conhecimento à Mesa do 
Relatório do Senhor Diretor do Departamento de Finanças sobre a Proposta Orçamentária 
para 1996, no seguinte teor: “Departamento de Finanças. Memorando n° 366/95. Em 23 de 
novembro de 1995. Senhor Diretor-Geral. Fizemos encaminhar à Secretaria de Orçamento 
Federal, em 18 de agosto do corrente, via SIDOR, a proposta orçamentária da Câmara dos 
Deputados para o exercício de 1996, cuja previsão global da despesa, nos termos da Lei de 



Diretrizes Orçamentárias vigente, foi limitada a R$ 641,6 milhões, sendo: R$ 441.668.706 – 
pessoa e encargos sociais; R$ 169.773.000 – outras despesas correntes, e R$ 30.227.000 – 
investimentos. Através do Processo n° 125.592/95, submetido à apreciação da douta Mesa, 
alertamos quanto ao déficit global de R$ 28,15% evidenciado naquela proposta, consequência 
das limitações impostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. A necessidade de recursos 
para cobrir todos os programas de trabalho da Câmara, em 1996, segundo os levantamentos 
realizados por este Departamento, atingia, à época, a cifra de R$ 893 milhões. Hoje, após 
decisões da Mesa, que alteraram a estrutura da despesa, a necessidade ascende a R$ 918,4 
milhões. Na oportunidade informamos a Alta Administração desta Casa que este déficit 
poderia ser coberto quando da apreciação da proposta orçamentária, no Congresso Nacional, 
através de Emenda, ou, no correr do próximo exercício, mediante solicitação de crédito 
suplementar. A primeira alternativa já está praticamente descartada, vez que o prazo de 
entrega as emendas ao Orçamento de 1996 expirou no dia 03/11/95 e, segundo estamos 
informados, a Mesa Diretora da Câmara não apreciou as propostas de Emendas que alocavam 
mais R$ 276,7 milhões entre os programas que apresentavam deficiências. Resta, ainda, s.m.j., 
a alternativa de apresentação de emendas por intermédio da relatoria do PL n°35/95-CN, 
durante a tramitação, no Congresso Nacional, da proposta do Orçamento Geral da União para 
1996. E, como alternativa final, a proposição de crédito suplementar, durante o próximo 
exercício, cuja competência constitucional cabe ao Poder Executivo. Os programas de trabalho 
que necessitam de reforço são os seguintes: a) funcionamento da Câmara dos Deputados. 
Déficit: R$ 195.051.000,00. Este programa contempla a previsão dos recursos destinados ao 
pagamento, entre outras, das despesas de pessoal (funcionários e deputado), com passagens 
aéreas (cotas dos deputados), água, luz, telefone, manutenção de equipamentos diversos 
(elevadores, instalações de ar-condicionado, máquinas), serviços de limpeza das dependências 
da Câmara, em geral, compra de material de consumo diversos (impressos, papéis, tintas etc.), 
enfim, de tudo que a Câmara necessita para desenvolver suas atividades. b) Recursos e 
Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo. Déficit: R$ 
2.596.000,00. Contempla a previsão de recursos para cobertura dos contratos de manutenção 
de caldeiras, elevadores, instalações hidráulicas e elétricas, de vigilância das quadras, reforma 
dos prédios e dos apartamentos, enfim, de tudo necessário para manter os imóveis em 
condições de serem habitados. c) Auxílio Refeição. Déficit: R$ 9.670.000,00. No tocante aos 
recursos alocados neste programa, que atende especificamente as despesas com o 
fornecimento do Vale Alimentação/Refeição, vale esclarecer que este Departamento orçou os 
recursos baseado na estimativa fornecida, em 07/07/95, pela CAED, onde foi previsto o 
atendimento de um quantitativo máximo de 7.300 beneficiários/mês, ao preço de R$ 217,80 
por talão. Daí o montante orçado em R$ 19.079.280,00, para o exercício de 1996. A decisão da 
Mesa, datada de 10/08/95, de estender o benefício a todo o secretariado parlamentar, 
agregou à demanda pré-existente mais 6.097 talonários e, por ter sido tomada após o 
fechamento da nossa proposta orçamentária, não foi contemplada na previsão. De outra sorte, 
ainda que tivéssemos conhecimento oportuno dessa demanda adicional, esbarraríamos nos 
limites de programação impostos pela LDO, que contingenciaram o montante global à nossa 
disposição. d) Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC). Déficit: R$ 28.523.000,00 de 
1995; R$ 6.200.000,00 de 1996. Aí figura a previsão das verbas destinadas á cobertura das 
despesas de equiparação e complementação das pensões dos ex-parlamentares. Além do 
déficit verificado por força dos limites impostos na LDO, orçamento de 1996 deverá acumular 
o déficit de 1995. Em relação a 1995, a previsão foi insuficiente porque, tendo sido realizada 
em meados de 1994, não contemplou a mudança da base de cálculo estabelecida no Decreto 
Legislativo n° 7, votado em 19 de janeiro de 1995, que elevou em quase quatro vezes o valor 
das contribuições devidas pela Câmara àquele Instituto. É sabido que as contribuições da 
Câmara eram calculadas apenas sobre o subsídio (R$ 2.402,08) e, após a edição do 
supramencionado Decreto Legislativo, passou a incidir sobre todas as parcelas da remuneração 
do deputado, hoje totalizando R$ 8.000,00) Encargos com Inativos e Pensionistas. Déficit: R$ 



63.200.000,00. Abriga a previsão dos recursos destinados ao pagamento dos proventos e das 
pensões dos servidores aposentados da Câmara dos Deputados. O déficit verificado neste 
programa decorreu exclusivamente do teto de programação estabelecido na LDO, que impediu 
a alocação de recursos no montante necessário. Respeitosamente, (as.) Mauro Diniz Brumana 
(Diretor)”. Em continuação, a Mesa, ao apreciar o Processo n° 123.958/95 (anexo: 
126.725/95), resolve aprovar a realização de contrato entre a Câmara dos Deputados e a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com interveniência da Fundação Coordenação 
de Projetos, Pesquisas e Estudos Técnicos – COPPETEC, objetivando a realização do curso de 
Políticas Públicas e Governo nas dependências da Câmara dos Deputados, o total da despesa 
em R$ 100.000,00 (cem mil reais). V – PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO. Sua Excelência 
relata o seguinte expediente: “Os ilustres Deputados que compõem as bancadas que 
representam os Estados da Região Norte, em consequência de adversidades climáticas ou 
mesmo em virtude de escassez de atendimento pelas Companhias Aéreas, enfrentam, 
raramente é verdade, atrasos de voos que resultam em perdas nas conexões e, quando 
conseguem acomodação, chegam a Brasília à noite. Tais ocorrências, causam aos 
parlamentares não apenas desgastes emocionais estressantes, razão das infindadas esperas, 
mas a redução pecuniária, comprovadamente resultante de fatos e responsabilidades alheios á 
vontade do parlamentar. Diante dos argumentos e alicerçado no documento, bastante 
comprobatório da justificação da ausência, fornecido pela Companhia Aérea, entendo lícito 
que esta douta Mesa atenda ao pleito do Deputado João Maia”. A Mesa aprova o parecer. VI – 
PAUTA DO SENHOR 4° SECRETÁRIO. A Mesa, por proposta do Senhor 4° Secretário, resolve, 
por unanimidade, reajustar o valor do auxílio-moradia para R$ 3.000,00 (três mil reais), a partir 
de 1° de fevereiro de 1996. Nada mais havendo a tratar, as 12:00 horas, o Senhor Presidente 
declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu Secretário-Geral da Mesa, lavrei a 
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.   
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MESA 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 11.04.96 
 
Aos onze dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e seis, às 10h30min, reúne-
se, extraordinariamente, no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência, a Mesa da Câmara dos 
Deputados sob a presidência do Senhor Deputado Luís Eduardo Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados, Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, 
Leopoldo Bessone, 2° Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário, João Henrique, 4° 
Secretário e Wilson Braga, 4° Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos. De imediato, o Senhor Deputado Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente, 
solicita ao Senhor Presidente que a reunião seja realizada, em caráter reservado, no gabinete 
da Presidência, com presença, exclusivamente dos membros da Mesa. A proposta é acolhida 
por unanimidade. E, para constar, eu, Mozart Viana, Secretário-Geral da Mesa, lavrei á 
presente ata.   



MESA 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião da Mesa, realizada em 08.05.96 
 
Aos oito dias do mês de maio de hum mil, novecentos e noventa e seis, às 10h30min, reúne-se, 
no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Senhor 
Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 1° Vice-
Presidente, Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, Leopoldo Bessone, 
2° Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário, João Henrique, 4° Secretário Robson Tuma, 1° 
Suplente. Presentes, também, os Senhores Deputados Hélio Bicudo, Jairo Carneiro, Zaire 
Rezende e Agnelo Queiroz, membros da Comissão de Sindicância instituída para apurar 
denúncia de ato contrário ao decoro parlamentar por parte de membros da CPI destinada a 
investigar a situação dos bingos no Brasil. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, concedendo a palavra ao Senhor Deputado Beto Mansur, 2° Vice-
Presidente, na qualidade de Corregedor e Presidente da Comissão de Sindicância instituída 
para apurar denúncia de ato contrário ao decoro parlamentar por parte de membros da CPI 
destinada a investigar a situação dos bingos no Brasil, o qual inicia a leitura do Relatório da 
referida a Comissão, cujo inteiro teor, distribuído previamente, por cópia, aos membros da 
Mesa Diretora é o seguinte: “Relatório. Em 20 de novembro de 1995, a Presidência da CPI-
Bingos comunicou ao Presidente da Câmara dos Deputados haver tomado conhecimento, pelo 
Ministério Público de São Paulo, da existência de denúncia de extorsão ao Bingo Liberty “por 
parte de um elemento que fala em nome do Sr. Deputado Marquinho Chedid”, membro da 
referida CPI. II. Por despacho do Presidente da Câmara os Deputados, de 21 de novembro de 
1995, foi a referida denúncia remetida ao Corregedor “para apurar”. III. No mesmo dia 21 de 
novembro, oficiou o Corregedor ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ao 
Promotor de Justiça encarregado de acompanhar investigações que redundaram naquela 
denúncia e ao Delegado titular do 89° Distrito, encarecendo a colaboração dessas autoridades 
para a apuração do fato, uma vez que a noticia criminis envolvia a pessoa de membro desta 
Casa. IV. Em virtude da necessidade de ouvir as pessoas que se diziam vítimas de denúncias de 
extorsão e de não ter poderes legais para convoca-las para deporem em Brasília, optou o 
Corregedor por valer-se da competência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital de 
São Paulo, para, justamente com os respectivos órgãos, ouvir as pessoas que, conforme 
apurações já feitas no 89° DP, pudessem prestar esclarecimentos sobre o assunto. V. Em 27 de 
novembro de 1995, o Corregedor, nas dependências do 89° DP, com Titular daquela Delegacia, 
Dr. Mauro M. de Lima e Silva e o Promotor de Justiça, Dr. Marco Aurélio R. de carvalho, ouviu, 
acompanhados de seus advogados, os seguintes depoentes: Janos Wessel, proprietário do 
Bingo Garitão e Presidente da ADIBIN – Sindicato das Empresas e Administradoras de Bingo de 
São Paulo; Olavo Fridschtein, Gerente do Bingo Liberty;  Oto Guilherme Garcez Huffenbacher, 
sócio, com Roberto Forte Tena, no Raro Administradora e Incorporadora de Bens Ltda.; e o 
próprio Delegado, Dr. Mauro Marcelo de Lima e Silva. VI. Em 28 de novembro de 1995, o Sr. 
Deputado Marquinho Chedid, mediante o Ofício CD 349/95, dirigido ao Corregedor autorizou 
expressamente a quebra de seu sigilo bancário (fls. 48). VII. Em 28 de novembro de 1995, o 
Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo oficiou ao Corregedor encaminhando duas 
fitas contendo gravações de escutas telefônicas (fls. 49). VIII. Em 29 de novembro de 1995, o 
Corregedor encaminhou à Presidência da CPI-Bingos as referidas fitas e suas cópias com 
“degravações preliminares”, solicitando fossem as fitas devolvidas ao Corregedor tão logo 
ouvidas pelos membros da CPI (fls. 50). IX. Em 29 de novembro de 1995, o Corregedor oficiou 
ao Sr. Jair da Ressurreição Paula, proprietário de casas de bingo em São Paulo, convidando-o 
para vir a Brasília para prestar esclarecimentos, marcando a respectiva oitiva para o dia 30 
seguinte (fls. 51). X. Em 30 de novembro, o Corregedor encaminhou à CPI-Bingos cópia dos 
depoimentos prestados perante ele nas dependências do 89° Distrito Policial da Capital de São 
Paulo (fls. 54). XI. Ainda em 30 de novembro o Corregedor: a) não tendo resposta ao convite 



que formulara ao Sr. Jair da Ressurreição Paula, oficiou ao Procurador-Geral de Justiça 
solicitando fossem intimados para depor, nas dependências daquele órgão, no dia 1° de 
dezembro de 1995, às 16 horas, o mencionado empresário e o jornalista José Carlos Amaral 
Kfouri (fls. 56); b) uma vez que o Sr. Deputado Marquinho Chedid colocara à disposição do 
Corregedor o acesso a suas contas bancárias (fls. 58)  oficiou-lhe, no pressuposto de sua pronta 
aquiescência, solicitando também autorização de acesso às suas contas telefônicas, relativas 
ao período entre fevereiro de 1995 e novembro do mesmo ano; c) oficiou à Presidência da CPI-
Bingos solicitando, para instruir a sindicância destinada a apurar a ocorrência de 
comportamento contrário ao decoro parlamentar por parte do Sr. Deputado Marquinho 
Chedid, membro daquele órgão, que a CPI decidisse sobre a quebra do sigilo das contas 
telefônicas de diversas pessoas ligadas às casas de bingo cujos proprietários se declararam 
vítimas de extorsão por parte de “membros daquele Órgão investigatório” (fls. 59 e 60). XII. 
Em 1° de dezembro o Corregedor, em face da gravidade da denúncia que lhe cumpriria apurar 
e louvado em precedente ocorrido durante a gestão da Mesa anterior, requereu ao Presidente 
da Câmara a designação de membros da Casa para formarem Comissão que, sob a 
coordenação do Corregedor, viesse a se desincumbir do prosseguindo do processo 
investigatório já iniciado (fls. 61). VIII. Às folhas 62 a 72 são juntados aos autos da Sindicância 
os depoimentos prestados, inclusive na presença do Corregedor, nas dependências da 
Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, no dia 1° de dezembro de 1995, pelos Srs. José 
Carlos Amaral Kfouri e Jair da Ressurreição Paula. XIV. Por Ato de 5 de dezembro de 1995, 
atendendo a proposição do Corregedor, o Presidente da Câmara “resolve constituir Comissão 
de Sindicância integrada pelos Deputados Beto Mansur, Jairo Carneiro, Zaire Rezende, Hélio 
Bicudo e Agnelo Queiroz, para, sob a Presidência do primeiro, apurar os fatos referidos nos 
ofícios n°s 121/95 da Srª Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar a situação dos Bingos no Brasil, e 36/95, do Sr. Corregedor da 
Câmara dos Deputados, Deputado Beto Mansur, ambos relacionados à denúncia envolvendo 
membro da citada CPI” (fls. 73). XV. Em ofício de 5 de dezembro de 1995, o Sr. Deputado 
Vicente André Gomes autorizou a Comissão de Sindicância acesso a todas as suas contas 
telefônicas e bancárias (fls. 80). XVI. Através do Ofício n° 40/95, de 5 de dezembro de 1995, o 
Corregedor dirigiu-se à Presidência da CPI-Bingos, solicitando decidisse a Comissão sobre a 
quebra do sigilo das contas telefônicas de proprietários de casas de bingo de São Paulo e de 
pessoas ligadas aos referidos empreendimentos; requereu, ainda, que, aprovada a quebra do 
sigilo, fosse oficiado à Telesp-Telecomunicações São Paulo S.A. – solicitando o envio, à Câmara 
dos Deputados, das listas contendo a discriminação dos telefonemas originados e recebidos 
das linhas indicadas no mesmo  ofício (fls. 90). XVII. Em ofício datado de 4 de dezembro de 
1995, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, a Presidência da CPI-Bingos, 
colocou à disposição da Comissão de Sindicância “documentos e notas taquigráficas dos 
depoimentos prestados perante a Comissão Parlamentar de Inquérito” (fls. 98). XVIII. Em 7 de 
dezembro de 1995, pelo Ofício n° 41/95, o Corregedor reiterou ofício à CPI-Bingos, solicitando 
deliberasse a Comissão sobre a queda do sigilo das contas telefônicas dos seus membros. XIX. 
Em 7 de dezembro de 1995, o Sr. Deputado Eurício Miranda informou por escritor ao 
Corregedor que, no dia anterior e atendendo a requerimento de sua própria autoria, a CPI-
Bingos aprovou a quebra do sigilo das suas contas bancárias e telefônicas (fls. 99). XX. 
Conforme decisão tomada pela Comissão de Sindicância em 12 de dezembro de 1995, o 
Corregedor, mediante o Ofício n° 42/95, requereu à Presidência da CPI-Bingos que submetesse 
à deliberação daquele Colegiado o requerimento, que concomitantemente fazia, no sentido da 
quebra do sigilo das contas telefônicas de todos os membros daquela Comissão Parlamentar 
de Inquérito (fls. 107). XXI. Em ofício datado de 13 de dezembro de 1995 (Of. n° 43/95) o 
Corregedor e Presidente da Comissão de Sindicância, Deputado Beto Mansur, solicitou ao 
Procurador-Geral da República obter autorização do Poder Judiciário para a quebra do sigilo 
das contas telefônicas dos membros da CPI-Bingos, de proprietários de empresas de bingo na 
cidade de São Paulo e de pessoas ligadas aos respectivos empreendimentos (fls. 107 a 114). 



XXII. Em expediente de 14 de dezembro de 1995, a Presidência da CPI-Bingos remeteu ao 
Corregedor cópia da ata da última reunião daquele Colegiado, a qual registra, entre os 
assuntos abordados nessa reunião, haver aquele Órgão Investigatório deliberado 
favoravelmente à quebra do sigilo das contas telefônicas dos membros da CPI presentes a essa 
reunião, que concordassem com tal deliberação; segundo a ata, todos deram a devida 
autorização, com exceção do Sr. Deputado Eurico Miranda, (em razão de considerar 
prejudicado o pedido, em seu caso particular, porque a Comissão, em reunião anterior, já 
havia aprovado requerimento de sua própria autoria no mesmo sentido), e do Sr. Deputado 
marquinho Chedid, que se manifestou contrário, acrescentado que só entregaria seu sigilo 
telefônico à Justiça. (fls. 115/116). XXIII. São juntadas aos autos principais da Sindicância, às 
folhas 118 e 122, o pedido feito ao Supremo Tribunal Federal pelo Sr. Procurador-Geral da 
República, de quebra do sigilo das contas telefônicas utilizadas pelas pessoas mencionadas no 
Ofício n° 43/95, de 13 de dezembro de 1995, do Corregedor ao Chefe do Ministério Público 
Federal. Acompanha a petição do Sr. Procurador-Geral da República o despacho do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, denegatório do pedido, mas abrindo ensejo para a 
reformulação, vindo motivado o novo pedido. XXIV. Em 15 de janeiro do corrente ano o Dr. 
Mauro Marcelo de Lima e Silva, Delegado Titular do 89° Distrito Policial da capital de São 
Paulo, encaminhou ao Corregedor listas, obtidas na Telesp mediante autorização judicial, 
contendo a discriminação das ligações telefônicas feitas, de fevereiro a dezembro de 1995, a 
partir de telefones utilizados por Francisco José Franco (fls. 123 a 181). XXV. Com o ofício n° 
3/96, de 31 de janeiro de 1996, o Corregedor reiterou ao Sr. Procurador-Geral da República o 
pedido de obtenção, junto ao Supremo Tribunal Federal, de quebra do sigilo das contas 
telefônicas dos Srs. Deputados Marquinho Chedid, Eurico Miranda e Vicente André Gomes, de 
proprietários de casas de bingo da cidade de São Paulo que se declararam vítimas de crime de 
extorsão e de diversas pessoas denunciadas como envolvidas no respectivo delito (fls. 183 a 
191). XXVI. Vem autuando, ás folhas 192 a 194 dos autos principais da Sindicância, o despacho 
exarado em 23 de fevereiro de 1996, pelo Ministro Ilmar Galvão, do Supremo Tribunal Federal, 
autorizativo da quebra do sigilo das contas telefônicas requerido pela Procuradoria-Geral da 
República mediante a Petição n° 1102-3, formulada em atendimento a solicitação do 
Corregedor desta Casa. XXVII. Aos autos principais da Sindicância são anexados um apenso 
contendo as listas com os registros de ligações telefônicas fornecidas pela Telesp, Telebrasília, 
Telerj e Telpe (Apenso I) e mais quatro apensos com as notas taquigráficas dos depoimentos 
prestados à CPI-Bingos pelos proprietários de casas de bingo paulistas Janos Wessel, Ricardo 
Steinfeld, Waldomiro Garcia Júnior, Jair da Ressurreição Paula e Alejandro Ortiz (este último 
também referido em depoimentos como intermediário de tentativa de extorsão de que teria 
sido vítima o proprietário do Bingo Garitão, Janos Wessel). Além disso, é também anexado o 
depoimento, também prestado à referida CPI, por Francisco José Franco. XXVIII. Tomadas as 
providências retro-indicadas, a Comissão de Sindicância diligenciou no sentido de que fossem 
ouvidos os Srs. Deputados Marquinho Chedid, Eurico Miranda e Vicente André Gomes, cujas 
contas telefônicas tiveram o respectivo sigilo quebrado por decisão autorizativa tomada no 
Supremo Tribunal Federal (fls. 223/228). XXIX. Em razão do convite para depor, feito pelo 
Corregedor, manifestou-se o Sr. Deputado Marquinho Chedid, em ofício de 24 de abril de 
1996, dizendo, basicamente, que colocava como condição prévia para depor o acesso aos 
“autos completos da sindicância.... assim como todos os documentos que a acompanham” (fls. 
229/230). XXX. Às folhas 231/250 vem o depoimento prestado pelo Sr. Deputado Vicente 
André Gomes, tomando via telefônica, em vista da ausência desse Deputado de Brasília, em 
virtude de se achar em gozo de licença médica. É o Relatório. Importa assinalar, inicialmente, 
que o Sr. Deputado Eurico Miranda, inobstante convidado para colaborar com os trabalhos da 
Comissão, preferiu omitir-se, não respondendo ao convite que lhe foi feito para depor. 
Registre-se, em seguida, que a condição colocada pelo Sr. Deputado Marquinho Chedid para 
depor não pôde ser acolhida pela Comissão, pelas razões a seguir expostas. Quando a 
denúncia respeita a comportamento classificado pelo Regimento como “incompatível com o 



decoro parlamentar”, caso em que a sanção cabível é a de perda do mandato, em duas fases 
se dividem os atos que cabe serem praticados ao objetivo da apuração do fato de julgamento 
final do Plenário. A primeira corresponde às investigações, que é encargo da Mesa através do 
Corregedor ou, como no caso, de Comissão por ele coordenada. Nesta fase ainda não há 
processo, pois o processamento só se dá perante a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, que, recebendo a Representação formulada pela Mesa, deve, nos termos do § 3° do 
art. 240 do Regimento Interno, abrir oportunidade para a ampla defesa do denunciado. Na 
fase de inquérito ou investigatória, o Corregedor, ou a Comissão de Sindicância tem, aliás, o 
dever de guardar o sigilo necessário à elucidação do fato, como assim o determina o art. 20 do 
Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária, consoante se pode inferir do disposto no § 
1° do art. 269 do Regimento Interno: “Art. 269....§ 1°. Serão observados, no inquérito, o Código 
de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.” 
Justificada, assim, a impossibilidade de atendimento à pretensão de acesso aos autos da 
sindicância, manifestada pelo Sr. Deputado Marquinho Chedid, passemos à análise dos fatos. 
Diante das peculiaridades da investigação efetuada, ficou a Comissão condicionada, na busca 
da apuração dos fatos, ao exame da prova oral feita mediante a oitiva dos proprietários de 
casas de bingo que se declararam vítimas, das pessoas ligadas aos respectivas 
empreendimentos, das pessoas referidas em depoimentos como intermediárias da extorsão 
ou de sua tentativa e dos Senhores Deputados que tiveram a quebra do sigilo das respectivas 
contas telefônicas autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, porque a existência 
do delito objeto da denúncia e a indicação da autoria somente podem ser demonstradas 
mediante a prova oral, é indispensável, primeiramente, sustentar serem idôneas, ou não, as 
manifestações feitas mediante os depoimentos prestados perante o Corregedor e junto à CPI-
Bingos, sem olvidar, por necessário e ao mesmo fim, analisar, de conjunto com tais 
declarações, degravações de conversas telefônicas obtidas mediante autorização judicial e 
listas de ligações telefônicas, para o efeito de conferir a existência de contatos que, segundo 
depoimentos prestados, teriam dito respeito à denunciada extorsão. Aliás, a existência de 
declarações conflitantes, nomeadamente quanto à existência de contratos entre pessoas 
referidas nos depoimentos, leva a que se torne imperiosa tal análise. Das evidências da 
denunciada extorsão e da autoria do delito. É de ser dito, inicialmente, autorizados pelas 
razões a seguir expostas, que ao se trata exatamente de crise de extorsão o fato imputado a 
membros da CPI-Bingos, mas da prática do crime de corrupção passiva, típico de comissão por 
funcionário público. Nas degravações constantes dos autos da sindicância (fls. 09 e 10), 
relativas a comunicações telefônicas feitas a partir do telefone de Luiz Bueno Filho, censurado 
por ordem judicial, dois trechos são altamente denunciativos quanto ao fato criminoso e 
quanto à responsabilidade por sua autoria. Num dos trechos há o seguinte registro: “Luiz 
Bueno Filho liga para Roberto Forte Tena e este diz que o valor ficou em 300 mil, cento e 
cinquenta agora e outra metade depois. Roberto fala que esse onde ele foi é o intermediário.” 
Em outro trecho vem registrado o seguinte: “Luiz Buono Filho liga para Waldomiro Garcia que 
está nervoso e Luiz Buono diz para não ficar nervoso pois já subornaram o homem”. 
Waldomiro diz que foi orientado o que dizer durante o seu depoimento na CPI: diz que o 
intermediário ligou para o Chedid para discutir sobre o prazo de pagamento que foi fixado em 
25 dias. Disse ainda que o intermediário falou que já avisou o Ivo Noal certa vez, sobre o 
“estouro” de um cassino. Disse que essa pessoa se chama Francisco, Vulgo Kiko e que o oto já 
levou dinheiro para ele uma vez”. A fixação do valor da solicitação ilícita feita ao Bingo Liberty, 
em 300 mil em duas prestações iguais, consoante a conversa telefônica acima registrada, vem 
confirmada neste trecho do depoimento de Ricardo Steinfeld perante o Corregedor, em 27 de 
novembro de 1995 (fls. 34): “Que na véspera do depoimento de Waldomiro junto à CPI, isto 
em 9 de outubro, houve uma reunião dentro da casa do Kiko entre dezenove e trinta e vinte 
horas, quando esteve acompanhado de Roberto Forte Tena, cunhado do seu sócio 
Waldomiro... Que Francisco Franco (Kiko), naquela hora tentou ligar para o Sr. Deputado 
Marquinho chedid, mas não teve sucesso. Que na segunda tentativa, por volta das 20h10min, 



Kiko conseguiu ligar para o Deputado e na conversa que se seguiu Francisco Franco pediu para 
que fosse baixado o preço para duzentos e cinquenta mil. Depois de várias tentativas, o preço 
final ficou estabelecido em trezentos mil dólares, sendo e cinquenta mil no dia seguinte após o 
depoimento dos sócios e cento e cinquenta mil no relatório final da CPI, após se constatar que 
o mesmo seria favorável ao Bingo Liberty”. Francisco José Franco, em seu depoimento de 6 de 
dezembro de 1995, á CPI-Bingos, nega haver intermediado a operação ilícita retromencionada, 
de que se disse vítima Ricardo Steinfeld, como empresário de Bingo, conforme a seguinte 
resposta por ele dada à indagação nesse sentido feita pelo Relator da CPI, o Sr. Deputado 
Eurico Miranda: “Eu nunca recebi, paguei o transacionei qualquer coisa com o Sr. Deputado 
Marquinho Chedid”. Diante dos depoimentos retromencionados, que se contradizem quanto à 
autoria da intermediação criminosa denunciada, impõe que se estabeleça uma ordem de 
raciocínio que aponte (ou que permita se estenda plausível) estar a verdade com Ricardo 
Steinfeld (que afirma a existência do delito e aponta o responsável por ele) ou com Francisco 
José Franco (que nega haver sido i intermediário do crime de que é denunciado o Deputado 
Marquinho Chedid). Vamos supor, para efeito da construção de um raciocínio lógico, que 
Francisco José Franco teria dito a verdade quanto afirmou que nunca recebeu, pagou ou 
transacionou “qualquer coisa com o Deputado Marquinho Chedid”. Se assim supusermos, 
teremos que pressupor, por igual, que ele teria dito a verdade quanto faz outras afirmações 
em outros trechos de seu depoimento à CPI-Bingos. Por exemplo, que foi verdadeiro quando 
afirmou, perguntando pelo Sr. Deputado Eurico Miranda, ter sido com o Sr. Deputado 
Marquinho Chedid, apenas “vários contatos casuais”. Tal afirmação não se sustenta como 
verdadeira em face dos registros de ligações telefônicas. Compulsando o material fornecido 
pela Telesp, judicialmente autorizada, (Apenso I, fls. 17, 27, 28 e 34) é possível ver, por 
exemplo, que num período de 18 dias, no mês de outubro de 1995, o depoente ligou 25 vezes 
para o Sr. Deputado Marquinho Chedid e esse Deputado ligou 5 vezes para Francisco José 
Franco. Ora, a ninguém é lícito supor que 30 ligações telefônicas entre duas pessoas em 
apenas 18 dias possam significar “contatos casuais”. Pode-se concluir, em razão da prova 
colhida, que Francisco José Franco mentiu à CPI quando fez a afirmação referida. Registre-se, 
por oportuno, que, entre o segundo depoimento de Ricardo Steinfeld (6-10-95) e a véspera do 
primeiro depoimento de Waldomiro Garcia Júnior (9-10-95) – num período de quatro dias, 
portanto – a Telesp constatou a ocorrência de nada menos do que 14 telefonemas, como se 
pode verificar no Apenso e folhas acima indicados. O registro específico desse período de 
quatro dias se justifica porque foi nesse lapso que, segundo o depoimento do Ricardo 
Steinfeld, corroborado com o de Waldomiro Garcia Júnior e de Roberto Forte Tena, se ajustou 
o valor a ser pago, sendo que a primeira parcela deveria ser entregue após o depoimento de 
Waldomiro Garcia Júnior, marcado para o dia 10 de outubro. Dentre essas ligações, aliás, feitas 
a partir do telefone de que é usuário Francisco José Franco, está aquela que Ricardo Steinfeld 
declara, em seu depoimento já mencionado, haver feito Francisco José Franco para o Sr. 
Deputado Marquinho Chedid, e durante a qual teria ocorrido o ajuste quanto ao pagamento a 
ser feito a esse Deputado (ligação a partir do telefone de Francisco Franco (011573-3094), para 
o telefone do Gabinete do Sr. Deputado Marquinho Chedid na Câmara dos Deputados 
(061318-5736) (fls. 27 do Apenso I e fls. 146 dos autos). Se tanto não bastasse, para poder-se 
considerar suspeitas ou muito distanciadas da verdade outras afirmações feitas por Francisco 
José Franco em seu depoimento à CPI-Bingos, entendemos que seria suficiente para isso 
admitir o seguinte fato, episódico, ocorrido quando da inquirição desse depoente pelo Sr. 
Deputado Marquinho Chedid: ao responder às indagações que aquele Deputado lhe fazia, 
Francisco José Franco mostrou-se pressuroso em responder negativamente a todas as 
questões, que ensejou a seguinte observação do Deputado Ricardo Gomyde, dirigindo-se, 
nestes termos, à Presidente da Comissão: “Sra. Presidente, peço que o depoente escute a 
pergunta toda para depois responder. Na metade da pergunta já diz que não!” (Apenso VI, fls. 
25). Tendo demonstrado, assim, que faltou à verdade o Sr. Francisco José Franco quando 
afirmou ter tido apenas “contatos casuais” com o Sr. Deputado Marquinho Chedid e diante do 



fato denunciativo de sua insinceridade (que levou á intervenção retromencionada do Sr. 
Deputado Ricardo Gomyde) será permitido supor que mentia quando negava a intermediação 
de que é denunciado. De outra parte, e ao revés, a denúncia feita por Ricardo Steinfeld, da 
existência desse fato, vem praticamente confirmada quando ele diz que o mesmo ocorreu no 
dia 09 de outubro de 1995, por volta das vinte horas e dez minutos, uma vez provada existente 
a ligação telefônica que ele afirmou ter ocorrido e durante a qual foi feito o aceito, no mais, a 
existência de uma ligação telefônica de Francisco Franco para o Sr. Deputado Marquinho 
Chedid realmente resta comprovada conforme os documentos já referidos. Entendermos que 
os indícios da existência do crime, da intermediação entre autor e vítima do respectivo delito e 
correspondente autoria reforçam-se quando cotejados os depoimentos de indicados 
intermediários ou vítimas do delito criminoso, com os registros das ligações telefônicas 
ocorridas entre as pessoas envolvidas (indigitado autor, co-autores e vítimas) e as referências 
constantes das degravações de conversas telefônicas (fls. 9 a 19). Vejamos, então, 
primeiramente, ao propósito do cotejo retromencionado, o que disseram, respectivamente, 
Jair da Ressureição Paula e Alejando Ortiz, em seus depoimentos perante a CPI-Bingos. Em 
depoimento de 05 de dezembro de 1995 na CPI-Bingos, Jair da Ressureição Paula, 
perguntando pelo Presidente da Comissão se “conhecia algum membro da CPI” e seja havia 
conversado com algum de seus membros, respondeu negativamente a ambas as perguntas 
(fls. 159, Apenso V). Indagado pelo Sr. Deputado Marquinho Chedid: “algum membro da CPI, 
qualquer deputado que está aqui, teve algum relacionamento com o senhor”?, no mesmo 
depoimento, Jair da Ressurreição Paula respondeu que não (fls. 164, Apenso VI). Depondo no 
dia 1° de dezembro de 1995 perante o Corregedor, o Titular do 89° DP de São Paulo e o 
Promotor de Justiça Marco Aurélio Ramos de Carvalho, nas dependências da Procuradoria-
Geral de Justiça de São Paulo, respondeu Jair da Ressurreição Paula negativamente ás duas 
perguntas que lhe foram feitas sobre se tinha alguma vez ligado, por telefone, para Alejandro 
Ortiz e para o Sr. Deputado Marquinho Chedid (fls. 67). No entanto, os registros fornecidos 
pela Telesp comprovam onze ligações de Jair da Ressurreição Paula para o telefone do Dr. 
Deputado Marquinho Chedid (duas em 15/10, uma em 17/10, uma em 24/10, uma em 26/10, 
duas em 17/11, quatro em 21/12) (Apenso I, fls. 30). Fica, assim, inquestionavelmente 
evidenciado que Jair da Ressurreição Paula mentiu para a CPI quando negou já haver 
conversado com qualquer Deputado da CPI e quando negou ter sido algum relacionamento 
com qualquer membro daquela Comissão. Como os registros da Telesp apontam uma ligação, 
no dia 15 de outubro de 1995, de Jair da Ressurreição Paulo para Alejandro Ortiz, é de se 
concluir que ele também mentiu ao Corregedor, quando negou haver a qualquer tempo ligado 
para Alejandro Ortiz. (Apenso I, fls. 30). Confrontamos, agora, os depoimentos em que Jair da 
Ressurreição Paulo faltou com a verdade perante a CPI e o Corregedor, com os que vem dito 
por José Carlos Amaral Kfouri (jornalista Juca Kfouri), em seu depoimento ao Corregedor, 
prestado no dia 1° de dezembro de 1996, nas dependências da Procuradoria-Geral de Justiça 
de São Paulo. Consta desse depoimento a seguinte declaração, verbis: “Que o declarante 
insistiu em pedir uma entrevista à Folha de S. Paulo, dando-lhe todas as garantias de que só o 
que ele dissesse seria publicado, oportunidade em que o declarante lhe perguntou: “Se você 
não tem nenhum problema, por que deu dinheiro ao Deputado Marquinho Chedid? recebendo 
como resposta “Eu dei dinheiro na mão dele com medo que a CPI fechasse as minhas casas de 
bingo” o declarante perguntou ainda se poderia publicar essas declarações e ele disse que não, 
porque seus sócios haviam lhe pedido que não fosse o primeiro a dizer que dera dinheiro nas 
mãos dos Deputado” (fls. 71 – os grifos não constam do original). Tais declarações, que teriam 
sido feitas ao jornalista Juca Kfouri porque contém o detalhe significativo e explicar a razão por 
que se submetam Jair da Ressurreição Paula e seus sócios á operação ilícita aí mencionada, 
dão verossimilhança a esse depoimento, que é, no particular, contratante com as negativas de 
Jair da Ressurreição Paula perante o Corregedor e a CPI. Em 5 de dezembro de 1995, mais de 
um mês antes que o Corregedor tivesse obtido a quebra de sigilo das contas telefônicas do Sr. 
Deputado Marquinho Chedid, de Alejandro Ortiz e outros, o mesmo Alejandro depôs perante a 



CPI-Bingos e respondeu negativamente á indagação feita pelo Sr. Deputado Marquinho 
Chedid: “o senhor teve algum contato telefônico com o Deputado Marco Chedid ou com ele 
pessoalmente”? No entanto, houve cinco ligações do Sr. Deputado Marquinho Chedid para 
Alejandro Ortiz (fls. 43, 17 e 22, Apenso I) e uma de Alejandro Ortiz para o Sr. Deputado 
Marquinho Chedid (fls., 30, Apenso I). Sua resposta, portanto, contrasta não só com a 
afirmação feita por Janos Wessel em seu depoimento perante o Coordenador e corroborado, 
no particular, pelas declarações feitas junto à CPI-Bingos (fls. 21 e 22 dos Autos) e conflita, 
flagrantemente, com os registros da Telesp, acima indicados. É fundamental sublinhar-se que 
uma dessas ligações ocorreu às 12h12min do dia 16 de outubro, justamente o dia em que o Sr. 
Deputado Marquinho Chedid se encontraria com Janos Wessel, ás 15 horas, no saguão do 
Hotel Brasilton, onde Alejandro Ortiz nega haver estado. Ora, Janos Wessel diz que Alejandro 
Ortiz participou do referido encontro; Alejandro Ortiz nega ter lá estado; Alejandro Ortiz nega 
também ter tido qualquer contato telefônico com o Sr. Deputado Marquinho Chedid. Mas 
comprovou-se que efetivamente manteve contato telefônico com o Sr. Deputado Marquinho 
Chedid. Portanto, pode-se concluir que, se mentiu quanto ao contato telefônico, deve ter 
mentido quanto à presença no Hotel Brasilton, em 16 de outubro de 1995, conforme o 
depoimento de Janos Wessel (fls. 21). Em face da pergunta feita pelo Sr. Deputado Marquinho 
Chedid e Alejandro Ortiz sobre a existência de contato telefônico entre eles, pretenderia o 
Deputado Inquiridor demonstrar que era falta a declaração de Janos Wessel (fls. 21) de que, 
após encontrar-se com o Sr. Deputado Marquinho Chedid no saguão do Hotel Brasilton, no dia 
15 de outubro, recebera uma ligação de Alejandro Ortiz, que dizia falar em nome do 
Deputado? Acreditamos que ninguém teria acesso aos registros de suas contas telefônicas, 
pretenderia o Sr. Deputado Marquinho Chedid, ao inquirir Alejandro Ortiz, que as respostas 
convenceriam a CPI de que esse depoente não esteve presente no saguão do Hotel Brasilton, 
em 16 de outubro, onde teria estado junto com o Sr. Deputado Marquinho Chedid, segundo a 
declaração de Janos Wessel? Observe-se que justamente no dia 16 de outubro, dia marcado, 
segundo Janos Wessel, pelo Sr. Deputado Marquinho Chedid, para o encontro às 15 horas, no 
Hotel Brasilton, o Sr. Deputado Marquinho Chedid, de seu telefone de Campinas 55-2811, 
ligou para o celular 984-3526, de Alejandro Ortiz, às 12h12min, em tempo hábil, pois, para o 
encontro das 15 horas. Registre-se, por oportuno, que apenas treze minutos após haver ligado 
para Alejandro Ortiz (12h12min de 16 de outubro), o Sr. Deputado Marquinho Chechid ligou 
para o Sr. Deputado Eurico Miranda (12h25min). (Apenso I, fls. 22). O que se pode extrair, 
ademais, da indagação feita pelo Sr. Deputado Marquinho Chedid a Alexandro Ortiz, sobre se 
já existira algum contato telefônico entre eles? Repise-se, por importante, que nos parece 
plausível – e por que não óbvio ? – que o Sr. Deputado Marquinho Chedid acreditava que não 
haveria tempo hábil para que a CPI, já perto de seu encerramento, autorizasse a quebra do 
sigilo das contas telefônicas das pessoas envolvidas. E por essa razão insistia nas perguntas, 
cujas respostas negativas – esperadas ou combinadas – não poderiam ser contestadas. 
Ocorreu, entretanto, que, diante da solicitação do Corregedor, o Supremo Tribunal Federal, 
em janeiro de 1996, autorizou a quebra do sigilo das contas telefônicas dos Srs. Deputados 
Marquinho Chedid, Vicente André Gomes e Eurico Miranda, bem como dos intermediários 
denunciados e dos proprietários de casas de bingo. A partir desses fatos, reitere-se que a 
Comissão de Sindicância entendeu que toda a linha de indagação do Sr. Deputado Marquinho 
Chedid aos depoentes partiu do seu pressuposto de que jamais, seria conseguida a quebra do 
sigilo de contas telefônicas. Isto fica mais caracterizado quando verificamos que em todas as 
ocasiões, mesmo quando os demais membros da CPI-Bingos concordavam em ter o sigilo de 
suas contas telefônicas quebrado, insistia o Deputado Marquinho Chedid em negar a mesma 
autorização. Correto esse raciocínio – do que estamos convencidos – e permitido acreditarmos 
que as perguntas do Sr. Deputado Marquinho Chedid a Jair da Ressurreição Paula e Francisco 
Franco eram feitas não para que ele próprio – ou a CPI – viesse a tomar conhecimento dos 
fatos, mas apenas para fornecer oportunidade a que os depoentes negassem contatos 
efetivamente a que os depoentes negassem contatos efetivamente havidos entre eles próprios 



e o Deputado. Assim sendo, se ele sabia que ouviria uma resposta mentirosa – a ouviu – 
acabou por ser conivente com a mentira. Realmente não houve qualquer contato telefônico 
entre os três depoentes e o Sr. Deputado Marquinho Chedid até 29 de setembro de 1995. 
Pode-se afirmar que só a partir de quando tiveram início os procedimentos defeituosos contra 
as casas de bingo é que passaram a haver contatos entre proprietários, intermediários e o Sr. 
Deputado Marquinho Chedid. Entre 27 de setembro e 19 de novembro houve nada menos que 
32 (trinta e duas) ligações entre Francisco José Franco e o Sr. Deputado Marquinho Chedid; no 
mesmo período, 6 (seis) ligações entre o Sr. Deputado Marquinho Chedid e Alejandro Ortiz, e 7 
(sete) ligações entre Jair da Ressurreição Paula e Sr. Deputado Marquinho Chedid! É de se 
ressaltar que jamais haviam se falado, passaram a ter frequentes contatos durante aqueles 
procedimentos ilícitos e deixaram de se comunicar por telefone imediatamente após a 
denúncia pública do delito, divulgada pela imprensa em 21 de novembro de 1995. Com a 
quebra do sigilo das contas telefônicas resultou também comprovado (fls. 17, 27, 28 e 34, 
Apenso I) que Francisco José Franco igualmente mentiu quando depondo perante a CPI, disse 
serem casuais seus contatos com o Sr. Deputado Marquinho Chedid. Veja-se que os registros 
da Telesp apontam a ocorrência de nada menos que trinta ligações telefônicas entre o Sr. 
Deputado Marquinho Chedid e Francisco José Franco, entre 6 de outubro de 1° de novembro. 
Por evidenciar uma linha de comportamento que desaguaria nas tentativas do Sr. Deputado 
Marquinho Chedid de demonstrar não ter mantido contatos telefônicos com Francisco José 
Franco, Alejandro Ortiz e Jair da Ressurreição Paula, é oportuno registrar que, se esse 
Deputado, por um lado, mostrou-se diligente em colocar à disposição do Corregedor o sigilo 
de suas contas bancárias, foi inflexível quanto à abertura do sigilo de suas contas telefônicas, 
assumindo, assim, posição diametralmente oposta à dos demais membros da CPI-Bingos, que 
concordaram com requerimento nesse sentido, afinal deliberado na última reunião dessa 
Comissão, no dia 13 de dezembro de 1995 (fls. 116/7). Todos esses fatos estão a demonstrar, 
assim: 1° - Ser altamente suspeita a intransigente atitude tomada pelo Sr. Deputado 
Marquinho Chedid em negar a quebra do sigilo das suas contas telefônicas. E é motivo de 
suspeição esse seu posicionamento porque não se pode conceber a razão do mesmo a não ser 
pelo temor de que a abertura dos respectivos registros nas companhias telefônicas revelaria 
cristalinamente a existência de contatos altamente comprometedores. E contatos em 
determinados momentos que, se viessem a ser comprovados, viriam dar fé aos depoimentos 
quando aos assuntos tratados nas respectivas ligações. 2° - não tendo sido alvo de interdição 
ou suspensão temporária as casas de bingo de propriedade de Jair da Ressurreição Paula por 
parte de qualquer membro da CPI, não há como explicar, a não ser em virtude de ter-lhe sido 
feita exigência ilícita, que o mesmo iniciasse os seus contatos com o Sr. Deputado Marquinho 
Chedid a partir de outubro de 1995 – precisamente o mês em que ocorreram (segundo os 
depoimentos de Janos Wessel e Ricardo Steinfeld) as tentativas denunciadoras da exigência de 
pagamento ilícito. Os registros da Telesp mostram que os contatos começaram no dia 9 de 
outubro de 1995, não havendo indicação de contatos anteriores (fls. 30, Apenso I). Mostram 
os registros da Telesp que entre fevereiro e setembro de 1995 Jair da Ressureição Paula não 
fez uma ligação sequer para o Sr. Deputado Marquinho Chedid, mas, a partir de 15 de outubro, 
os contatos telefônicos tornaram-se frequentes, e correspondem, conforme as denúncias 
feitas, aos momentos em que proprietários de casas de bingo de São Paulo, como Janos 
Wessel e Ricardo Steinfeld, afirmam ter recebido proposta do Sr. Deputado Marquinho Chedid 
– ou de seus prepostos – para acertos de ordem financeira, visando a aliviar a tensão 
decorrente de suas convocações para depor perante a CPI-Bingos, ou objetivando resolver 
impasses decorrentes de exigências feitas aos respectivos estabelecimentos. Conclusão. 
Examinados todos os depoimentos prestados perante a CPI-Bingos e junto ao corregedor, e, ao 
objetivo, de concluir-se pela veracidade, ou não, da prova oral produzida, feito o cotejo desta 
com a prova documental (registros das ligações telefônicas havidas entre as pessoas que 
tiveram o sigilo de suas contas aberto por decisão judicial) podemos concluir: 1° - que, embora 
hajam sido comprovados fatos como os entendimentos havidos em 15 de outubro de 1995, no 



saguão do Hotel Brasilton, entre os Srs. Deputados Marquinho Chedid, Eurico Miranda e 
Vicente André Gomes, ao fim do atendimento do pedido de Janos Wessel (fls. 21 doa autos), a 
prova colhida não autoriza, no entanto, se conclua hajam adotado comportamento 
incompatível com o decoro parlamentar os Srs. Deputados Erico Miranda e Vicente André 
Gomes, quando, no exercício do mandato, exercitavam competências inerentes à sua 
qualidade de membros da CPI-Bingos; 2° - que os indícios colhidos mediante a análise lógico-
sistemática da prova oral, reforçada pela prova documental traduzida nos registros de ligações 
telefônicas ocorrentes entre os envolvidos na denunciada operação (vítimas, intermediários ou 
apontado autor do delito), demonstraram haver ocorrido crime de corrupção passiva de que 
foram vítimas Ricardo Steinfeld e Waldomiro Garcia Júnior e Jair da Ressurreição Paula, e 
tentativa da mesma natureza quanto a Janos Wessel, apontando essa mesma prova, como 
autor do respeito delito, o Sr. Deputado Marquinho Chedid. Como o crime de corrupção 
passiva é típico de funcionário público é decido assinalar que o Deputado, quando age nessa 
qualidade, é considerado funcionário público, á vista do disposto no art. 327 do Código Penal, 
verbis: “Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego, ou função pública”. Em razão 
de tanto, é passível de enquadramento como autor do crime de corrupção passiva o 
parlamentar que, agindo em função do mandato, comete o delito assim descrito no art. 317 do 
Código Penal. “Corrupção passiva. Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.” Como se vê desse dispositivo, não 
imposta que o agente do crime haja recebido vantagem indevida; basta que a solicite, para 
que fique configurada a prática do respeito delito. Como os indícios, na leitura do art. 239 do 
Código de Processo Penal, por inserido este no Título “Da Prova”, constituem elemento de 
prova, é de concluir-se, forçosamente, por restar, ademais, comprovado que a prática do 
delito criminoso acima apontado constituiu uma decorrência do exercício do mandato 
parlamentar pelo Sr. Deputado Marquinho Chedid, que o mesmo praticou irregularidade grave 
no exercício do mandato, definida, no art. 244, § 2° e seu item III do Regimento Interno, como 
comportamento incompatível com o decoro parlamentar, como assim vem expresso, verbis: 
“Art. 244...§ 1°....§ 2°. É incompatível com o decorro parlamentar. I.... II... III – a prática de 
irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes;.... 
“Estabelece, em outras parte, o Regimento Interno, repetindo a Constituição Federal que é de 
perda do mandato a sanção aplicável ao Deputado que adotar atitude “incompatível com o 
decoro parlamentar”, como nestes termos vem precisando no art. 240 e seu item II: “Art. 240. 
Perde o mandato do Deputado: I.......II – cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar;....... “A precedente disposição repete o que vem determinado, nestes 
termos, no art. 55 e seu item II da Constituição Federal: “Art. 55. Perderá o mandato o 
Deputado ou Senador: I -......II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar;.... “Tendo esta Comissão, fundada nas razões expostas, concluído haver o Sr. 
Deputado Marquinho Chedid praticado o delito regimental acima apontado e em razão do que 
a sanção cabível é a de perda do mandado por comportamento incompatível com o decoro 
parlamentar, propõe á Mesa, com fundamento no disposto no § 3°, combinado com o § 1°, 
ambos do art. 240 do Regimento Interno, que represente perante a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, ao fim do processamento da respectiva representação. Brasília, em 8 
de maio de 1996. Assinados: Deputado Beto Mansur – Corregedor; Deputado Agnelo Queiroz, 
Deputado Hélio Bicudo, Deputado Jairo Carneiro e Deputado Zaire Rezende. Encerrada a 
exposição do Se. 2° Vice-Presidente e Corregedor, Deputado Beto Mansur, o Sr. Presidente, 
Deputado Luís Eduardo, retomando a palavra, inicialmente agradece e elogia o trabalho 
realizado pela Comissão de Sindicância. Diz que, na sua opinião, o relatório apresentado 
oferece indícios que justificariam o envio de Representação à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, conforme proposto nas Conclusões. O Sr. Presidente, todavia, tece 
algumas considerações a respeito de documento intitulado “Nota á Imprensa – Mesa da 



Câmara decide amanhã destino de Chedid”, distribuído pelo Gabinete do Sr. 2° Vice-Presidente 
e Corregedor, Deputado Beto Mansur, cujo inteiro teor passa a ler. O texto da Nota é o 
seguinte: ... “A Mesa da Câmara dos Deputados deverá se reunir amanhã (8-5-96) para analisar 
o relatório da Comissão de Sindicância que investigou denúncias de irregularidades na extinta 
CPI dos Bingos. A Comissão, presidida pelo Segundo vice-Presidente e Corregedor da Câmara, 
Deputado Beto Mansur (PPB-SP), pediu na semana passada a cassação de mandato do 
Deputado Marquinho Chedid (PSD-SP), acusado de extorquir donos de Bingo para livrá-los de 
maiores complicações nos trabalhos de CPI requerida no ano passado pelo próprio Chedid. Se 
a Mesa da Câmara aprovar o relatório da Comissão de Sindicância, será apresentada à 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) uma representação contra o Deputado Marquinho 
Chedid. Qualquer que seja a decisão da CCJ, caberá ao plenário da Câmara, por votação 
secreta e, por maioria absoluta de votos (257) decidir pela ampla defesa (Art. 55, § 2°, da 
Constituição). No caso da Mesa indeferir o pedido da Comissão de Sindicância criada pelo 
Presidente Luís Eduardo (PFL-BA), o assunto será arquivado, caso nenhum partido político com 
representação no Congresso venha a provocar uma decisão do plenário (Art. 240 do 
Regimento Interno). A Mesa da Câmara conta com sete (7) membros titulares: o Presidente, 
Deputado Luís Eduardo (PFL-BA); o 1° Vice-Presidente, Deputado Ronaldo Perim (PMDB-MG); 
o 2° Vice-Presidente, Deputado Beto Mansur (PPB-SP) e quatro secretários: Wilson Campos 
(PSDB-PE), Leopoldo Bessone (PTB-MG), Benedito Domingos (PPB-DF) e João Henrique (PMDB-
PI). Da Comissão de Sindicância presidida pelo corregedor, Beto Mansur, fizeram parte os 
Deputados Agnelo Queiroz (PCdoB-DF), Hélio Bicudo (PT-SP), Jairo Carneiro (PFL-BA) e Zaire 
Rezende (PMDB-MG). Maiores informações: Gabinete do Segundo Vice-Presidente da Câmara, 
Deputado Beto Mansur (PPB-SP). Fones: (061) 318-8027/8028 e Faz (061) 226-3687.”. O Sr. 
Presidente diz que fazia questão de manifestar sua indignação em face da distribuição dessa 
Nota, que, no seu entender, é ofensiva à Mesa Diretora, aos seus membros, ao Deputado nela 
citado e que ainda não foi julgado. Aduz não admitir que se faça política e propaganda em 
assunto tão sério. Segundo ele, a Nota causou revolta no Plenário, expondo a Casa e 
desvirtuando a verdadeira natureza do trabalho realizado. A seguir, consulta os Senhores 
Membros da Mesa, um a um, se concordam com o envio da matéria à Comissão de 
Constituição e Justiça, enaltecendo, mais uma vez o trabalho da Comissão. A proposta é 
aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Sr. Deputado Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, 
Corregedor e Presidente da Comissão de Sindicância pede a palavra para esclarecer que não 
teve conhecimento prévio da Nota que foi elaborada e distribuída na Casa. Diz que também 
acha que a divulgação da Nota foi politicamente equivocada. Mas que todavia discorda da 
colocação de que a nota tenha o objetivo de “fazer carga” contra o Deputado Marquinho 
Chedid ou algum tipo de pressão sobre a Mesa Diretora. Informa que o mencionado 
documento foi produzido por sua Assessoria, sem o seu conhecimento prévio. Solicitando a 
palavra, o Senhor 3° Secretário, Deputado Benedito Domingos, relata que após a divulgação da 
Nota esteve com o Sr. Deputado Beto Mansur e que este manifestara a preocupação com seu 
teor e divulgação. Encerrada a discussão, a mesa decide, por unanimidade, oferecer a seguinte 
provocação à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação: “Senhor Presidente, A Mesa da 
Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições e em face do parecer anexo da Comissão 
de Sindicância presidida pelo Sr. 2° Vice-Presidente e Corregedor, vem provocar, através da 
presente Representação, a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 
tendo em vista os fatos atribuídos ao Sr. Deputado Marquinho Chedid, para que, exercido o 
direito regimental de ampla defesa, seja submetida ao Plenário da Câmara dos Deputados 
Proposta de Aplicação da Pena de Perda do Mandado, com fundamento nos arts. 240, inciso II 
e §§ 1° e 3°, e 244, § 2°, inciso III, todos do Regimento Interno. Renovo a Vossa Excelência, por 
oportuno, protesto de elevada consideração. As.) Luís Eduardo, Presidente.” A seguir, o Senhor 
1° Secretário, Deputado Wilson Campos, solicita a palavra e faz exposição sobre a situação dos 
salários na Câmara dos Deputados, em comparação com aqueles pagos no Senado Federal e 
no Tribunal de Contas da União. Relata que a situação dos salários na Câmara dos Deputados, 



em comparação com aqueles pagos no Senado Federal e no Tribunal de Contas da União. 
Relata que a situação está quase que insustentável, notando-se o crescimento do movimento 
reivindicatório por parte dos servidores. Lembra que a medida se aprovada, não alcançará 
todos os servidores, mas apenas parte deles que não detém função gratificada. Ato contínuo 
oferece à apreciação dos membros da Mesa projeto de resolução destinado a resolver a 
questão, cujo inteiro teor é o seguinte: “Projeto de Resolução. Aplica aos servidores efetivos 
da Câmara dos Deputados, no que couber, o disposto na Resolução n° 76, de 1995, do Senado 
Federal”. “A Câmara dos Deputados resolve: Art. 1°, Fica assegurada aos ocupantes de cargos 
de Analista Legislativo e Técnico Legislativo e percepção da Representação Mensal prevista no 
art. 1° da Resolução n° 76, de 15 de dezembro de 1995, do Senado Federal. § 1°. O benefício 
de que trata o “caput” deste artigo será atribuído fixando-se, como parâmetro, 85% (oitenta e 
cinco por cento) da função comissionada FC-06 e da função comissionada FC-05, para nível 
superior e para o nível médio, respectivamente, não se aplicando ao servidor designado para 
exercer função comissionada, cargo em comissão o que perceba as vantagens previstas na 
Resolução n° 70, de 1994, assegurada a situação mais vantajosa. § 2°. Não se aplica ao 
benefício ora instituído a vantagem prevista na Resolução n° 70, de 1994. § 3°. Estende-se aos 
servidores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, §§ 4° e 5° da Constituição Federal as 
vantagens previstas nesta Resolução. Art. 2°. A designação por acesso às funções 
comissionadas de Direção, Consultoria e Assessoramento poderão recair sobre ocupantes de 
Cargos de Nível Médio, desde que portadores de certificado de conclusão de curso de Nível 
Superior. Art. 3°. As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correção à conta das 
dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados. Art. 4°. Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de maio de 1996. Art. 5°. 
Revogam-se as disposições contrário”. Retomando a palavra, o Sr. Presidente, Deputado Luís 
Eduardo, diz que não se considera uma pessoa autoritária e tanto é que, embora seja conta a 
proposta, não obstará a sua tramitação, uma vez que percebeu, desde a reunião anterior, que 
todos os demais membros da Mesa Diretora era favoráveis ao projeto. Relembra que apenas 
sugeriu a via do Projeto de resolução, por entender que a decisão estaria mais bem respaldada 
se fosse submetida ao Plenário para colher a aprovação da Casa. Diz ainda que não poderia 
deixar de mencionar seu inconformismo com o fato de que o Tribunal de Contas da União, um 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, se arvore em conceder, através de atos administrativos, 
reajustes salariais para seus funcionários, quase que legislando indiretamente para a Câmara 
dos Deputados. Registra como segundo argumento a justificar o seu voto contrário o fato de 
que o momento é particularmente difícil, com o funcionalismo público sem reajustar seus 
salários desde janeiro de 1995 e com o salário mínimo reajustado em apenas 12%. E como 
último argumento, menciona o fato de que muitos outros órgãos públicos se sentirão 
estimulados a, seguindo o exemplo da Câmara dos Deputados, aplicar a mesma medida. Diz 
que isto seria catastrófico, pois esse “efeito cascata” comprometeria o Plano de Estabilização 
Econômica e que não gostaria de ser responsabilizado por isto. Ressalta reconhecer que os 
salários estão baixos, mas que isto tem que ser resolvido, com a maior transparência, se 
possível no âmbito da reforma administrativa. Reafirma o voto contrário e que se dependesse 
apenas dele o reajuste não seria aplicado. Diz que todavia respeita a decisão da maioria do 
colegiado e que encaminhará o assunto ao exame do Plenário com a devida urgência. O Sr. 
Deputado Beto Mansur, a seguir, indaga do Sr. Presidente se o Ministro José Serra foi 
consultado, conforme acertado em reunião anterior. O Presidente confirma que conversou 
com o Ministro e que este acha a repercussão financeira mínima, mas que, todavia, teme o 
chamado “efeito cascata”, pois muitos órgãos vão querer fazer a mesma coisa. Encerrada a 
discussão do assunto, a proposta é aprovada pela Mesa Diretora, com o voto contrário do Sr. 
Presidente, Deputado Luís Eduardo. Nada mais havendo a tratar, às 11h30min, o Senhor 
Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para, contar, eu, Mozart Vianna, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. Luís Eduardo, Presidente.  



MESA 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião da Mesa, realizada em 17.10.96 
 
Aos dezessete dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e seis, às 10:30 
horas, no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 
1° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário, Benedito Domingos, 3° Secretário, Robson 
Tuma, 1° Suplente e Luiz Piauhylino, 3° Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos.  I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Sua Excelência submete aos 
seus pares, assunto referente às faltas dos senhores deputados no mês de setembro. Diz sua 
Excelência que foram realizadas apenas duas sessões, o que ocasionou uma grande 
quantidade de faltosos. Em discussão o assunto, a Mesa decide cumprir o Decreto Legislativo 
nº 7, de 19.01.95 que “dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional 
durante a 50ª Legislatura. Prosseguindo, o Senhor Presidente informa à Mesa do interesse do 
Vice-Presidente do Parlamento Iraquiano de ser convidado para visitar o Parlamento 
Brasileiro. A Mesa aprova a proposta de se convidar sua Excelência. Em seguida, a Mesa 
resolve: a) Baixar o Ato da Mesa nº 46, de 1996, que “estabelece prazo para opção pela 
remuneração do cargo efetivo ou pelos proventos de aposentadoria aos servidores em 
situação de acumulação proibida”, o qual vai publicado ao final da ata. b) Ratificar os 
despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa, nos 
seguintes expedientes: a) Requerimentos de informações: 1) nº 1168/95. Deputado JAIR 
BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Contrato de 
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 95.2.148.3.1 celebrado entre a Chaval 
Navegação Ltda. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – em 
detrimento da Navegação Antonio Ramos S.A – NARSA; 2) nº 1169/95. Deputado JAIR 
BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o 
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 95.2.148.3.1 celebrado entre a 
Chaval Navegação Ltda. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – 
em detrimento da Navegação Antonio Ramos S.A – NARSA; 3) nº 1176/95. Deputado 
LEONIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação financeira 
do Banco do Brasil S.A; 4) nº 1177/95. Deputada JANDIRA FEGHALI. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o processo da licitação e contrato efetuado com a empresa Cobra 
Ltda, sobre o processo nº 1.444/95, que trata de licitação com a empresa BR Produções e 
sobre o processo que registra a solicitação, evolução, conclusão e a ordem de depósito na 
conta corrente nº 44.871-0, Banco do Brasil S.A, de Maria Regina da Costa Duarte, cartão de 
ponto nº 4488-1; 5) nº 1280/95. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia sobre o controle e a segurança para a população e o meio ambiente sobre 
os depósitos de combustíveis em cidades do Estado de Goiás; 6) nº 1289/95. Deputado IVO 
MAINARDI. Solicita envio de expediente ao Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto 
requerendo uma cópia do Processo nº 23123.004277/90-31, de interesse da Fundação 
Educacional do Vale do Jacuí – FUNVALE/RS; 7) nº 1290/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre repasse de verbas 
para as entidades que específica; 8) nº 1291/96. Deputado LEONIDAS CRISTINO. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre a formalização de convênios e liberações de 
recursos financeiros destinados ao Estado do Ceará no ano de 1995; 9) nº 1292/96. Deputado 
LEONIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária sobre a formalização de convênios e liberações de recursos financeiros 
destinados ao Estado do Ceará no ano de 1995; 10) nº 1293/96. Deputado LEONIDAS 
CRISTINO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre a formalização de convênios e liberações de recursos financeiros 
destinados ao Estado do Ceará no ano de 1995; 11) nº 1294/96. Deputado LEONIDAS 



CRISTINO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
formalização de convênios e liberações de recursos financeiros destinados ao Estado do Ceará 
no ano de 1995; 12) nº 1295/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento acerca de empréstimos efetuados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – no período de 1º de janeiro de 
1995 até a presente data; 13) nº 1296/96. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao 
Ministério da Aeronáutica sobre a aeronave Hércules C – 130 nº 2460, que caiu na região de 
Formosa do Rio Claro, Estado da Bahia, em 14 de outubro de 1994; 14) nº 1297/96. Deputado 
GONZAGA PATRIOTA. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre aquisição de 
imóvel no Estado do Rio de Janeiro; 15) nº 1298/96. Deputado NILSON GIBSON. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a denúncia do jornal “O Globo”, edição de 14 de 
janeiro de 1996, referente à fraude na importação de carros, com farta documentação 
comprovando esquema de subfaturamento na vinda de automóveis dos Estados Unidos da 
América; 16) nº 1299/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre assentamentos funcionais da servidora que especifica; 
17) nº 1300/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre a Rede Postal Noturna – RPN; 18) nº 1302/96. Deputado ENIO BACCI. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
sobre concessão de permissão para experimento de plantio do tabaco “Y1” no País; 19) nº 
1303/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
referente a débitos do DNC/PETROBRAS a título da Conta Ressarcimento do petróleo e seus 
derivados e do álcool anidro e hidratado; 20) nº 1304/96. Deputado FERNANDO GABEIRA. 
Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre a existência ou não de acordo do tipo 
cover lift através do qual oficiais brasileiros e norte-americanos, assim como agentes da DEA, 
estariam sobrevoando o território da Amazônia brasileira, desde dezembro, a partir da 
Colômbia; 21) nº 1305/96. Deputado AGNALDO TIMOTEO. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda a respeito da existência de operação de crédito da empresa jornalística “Jornal do 
Brasil” e/ou associados junto às entidades de crédito oficial – Banco do Brasil S.A. e Caixa 
Econômica Federal; 22) nº 1306/96. Deputado JOVAIR ARANTES. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a veiculação de publicidade; 23) nº 1307/96. Deputado PAULO 
MOURÃO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as aplicações do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO – e do Banco da Amazônia – BASA; 24) nº 
1309/96. Deputado ANTONIO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre as folhas de pagamento do pessoal da Fundação Universidade de Brasília, 
correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 1995; 25) nº 1310/96. Deputado 
LAPROVITA VIEIRA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
o montante de recursos transferidos as fundações sem fins lucrativos nos últimos 5 anos; 26) 
nº 1311/96. Deputado RONALDO PERIM. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre anistiados da Companhia Vale do Rio Doce; 27) nº 1312/96. Deputado CHICÃO BRIGIDO. 
Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre a importação 
de veículos automotores; 28) nº 1313/96. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações aos 
Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e ao da Justiça referente às 
denúncias formuladas pelo ex-Presidente da CONAB, Dr. Isaías Custódio, sobre tráfico de 
influência na CONAB; 29) nº 1314/96. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre o pagamento da dívida da ELETRONORTE com a 
Construtora Andrade Gutierrez sem a autorização do Conselho de Administração da mesma ou 
da Diretoria da ELETROBRAS; 30) nº 1315/96. Deputado ANTONIO BRASIL. Solicita informações 
ao Ministério dos Transportes sobre procedimento de privatização da Ponte Rio/Niterói; 31) nº 
1316/96. Deputado NEDSON MICHELETI. Solicita informações ao Ministério das Comunicações, 
por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – sobre o programa de 
franquia desenvolvido por aquela Empresa; 32) nº 1317/96. Deputado CHICO VIGILANTE. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre contratos e faturas de 



prestação de serviço entre a Fundação Nacional de Desenvolvimento à Educação e a Empresa 
Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., de janeiro de 1990 a dezembro de 1995, 
mês a mês; número de funcionários da Empresa Poliedro que prestam serviço a FNDE, 
especificação das funções e salários de cada um, mês a mês, de janeiro de 1990 a dezembro de 
1995; 33) nº 1318/96. Deputado LEONIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre questões referentes ao Programa de Demissões Voluntárias do Banco do Brasil 
S.A; 34) nº 1319/96. Deputado JOSE FRITSCH. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto referentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; 35) nº 
1320/96. Deputado FAUSTO MARTELLO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
acerca do emprego de gás natural como combustível automotivo no País; 36) nº 1321/96. 
Deputado ADELSON RIBEIRO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a demissão 
do Superintendente do Banco do Brasil S.A, no Estado de Sergipe; 37) nº 1322/96. Deputado 
NEDSON MICHELETI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio da Caixa 
Econômica Federal, sobre a devolução de recursos pela Prefeitura Municipal de Curitiba, 
Estado do Paraná; 38) nº 1323/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda e ao Banco Central do Brasil quanto ao processo de implantação do 
Programa de Ajuste Fiscal dos Estados à política federal; 39) nº 1324/96. Deputado LUCIANO 
CASTRO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre licitações, contratos de serviços 
pela Fundação Nacional de Saúde, no Estado de Roraima, no período de 21 de março a 17 de 
novembro de 1994; 40) nº 1325/96. Deputado CONFUCIO MOURA. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre atuação do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 41) nº 
1326/96. Deputado JAIME MARTINS. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a 
cessão, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – do Agente de Polícia 
Federal Paulo Fernando Chellotti, envolvido no episódio de escuta telefônica no âmbito do 
Governo Federal; 42) nº 1327/96. Deputado JAIME MARTINS. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre a cessão, ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do Agente de Polícia Federal Paulo 
Fernandes Chellotti, envolvido no episódio de escuta telefônica no âmbito do Governo 
Federal; 43) nº 1328/96. Deputado JAIME MARTINS. Solicita informações ao Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre a cessão, ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA – do Agente de Polícia Federal Paulo Fernando 
Chellotti, envolvido no episódio de escuta telefônica no âmbito do Governo Federal; 44) nº 
1329/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
Plano de Realocação de Pessoal e o Programa de Racionalização e Competividade – PRC – 
adotados pela Caixa Econômica Federal; 45) nº 1330/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda acerca do BANESPA; 46) nº 1331/96. Deputado JOSE 
FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca do BANERJ; 47) nº 1332/96. 
Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca do acordo 
com o Banco Excel; 48) nº 1333/96. Deputado VALDIR COLATTO. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária a respeito do estoque de 
produtos agrícolas; 49) nº 1334/96. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda e ao da Justiça sobre ilicitudes e irregularidades nas operações 
financeiras do Banco Central e Banco Econômico S.A; 50) nº 1335/96. Deputado  VALDEMAR 
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a Telecomunicação 
de São Paulo S.A – TELESP; 51) nº 1336/96. Deputado ABELARDO LUPION. Solicita informações 
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre a política tarifária praticada no 
comércio internacional de algodão e outros produtos agropecuários; 52) nº 1337/96. 
Deputado HUGO BIEHL. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo sobre a política de tarifas do algodão; 53) nº 1338/96. Deputada TELMA DE SOUZA. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre vazamento de soda cáustica na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, São 



Paulo, e sobre medidas e normas de segurança existentes para que vazamentos dessa 
natureza possam ser controlados; 54) nº 1339/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre vazamento de soda cáustica na Refinaria 
Presidente Bernardes, em Cubatão, São Paulo, e sobre medidas e normas de segurança 
existentes para que vazamentos dessa natureza possam ser controlados; 55) nº 1340/96. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre a Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL – e Telecomunicações S.A – 
TELEBRAS; 56) nº 1341/96. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre as garantias adquiridas pelo Governo Brasileiro para respaldar a renegociação 
da dívida externa; 57) nº 1342/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia sobre critérios para elaboração de lista de promoção de profissionais da 
PETROBRÁS; 58) nº 1343/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda acerca de repasse do PIS/PASEP; 59) nº 1344/96. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os Benefícios 
Urbanos concedidos no período de janeiro a maio de 1996; 60) nº 1345/96. Deputado 
LUCIANO PIZZATTO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre o processo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis – IBAMA – pertinente aos danos ambientais, em áreas da Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza, situadas no Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná; 
61) nº 1346/96. Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
acerca do Regime Especial de Administração Temporária do Banco do Estado do Rio de Janeiro 
– BANERJ; 62) nº 1347/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Sr. 
Ministro das Comunicações a respeito de todas as passagens áreas e diárias concedidas pelo 
Ministério, no período de 01/11/95 até a presente data; 63) nº 1348/96. Deputado PIMENTEL 
GOMES. Solicita informações ao Ministério da Saúde a respeito das verbas da área de saúde 
repassadas ao Estado do Ceará, no período de janeiro a dezembro de 1995; 64) nº 1349/96. 
Deputado SÉRGIO CARNEIRO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a situação atual do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina; 65) nº 1350/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério 
da Aeronáutica sobre proprietários de aviões particulares; 66) nº 1351/96. Deputado NOEL DE 
OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre jogos realizados pelas 
emissoras de televisão; 67) nº 1352/96. Deputado NOEL DE OLIVEIRA. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre convênios com emissoras de televisão, loterias de 
prognósticos e demais jogos pela TV usando ligações telefônicas; 68) nº 1353/96. Deputado 
ALVARO VALLE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o 
sistema previdenciário; 69) nº 1354/96. Deputado PAULO DELGADO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre indícios de irregularidades na distribuição de AIHs e no 
recrutamento e exposição compulsória de pacientes para pesquisa; 70) nº 1355/96. Deputado 
ERALDO TRINDADE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre os imóveis pertencentes ao órgão que estejam alugados; 71) nº 1356/96. Deputada ANA 
JULIA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre financiamentos 
aprovados e liberados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM – 
para instalação da Companhia Agroindustrial de Monte Alegre – CAIMA – e sobre motivos da 
transferência dos equipamentos do Município de Itaituba, Estado do Pará, para outros 
Municípios da Região Nordeste; 72) nº 1357/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto acerca dos convênios firmados com a Prefeitura de São 
Domingos do Capim, no Estado do Pará, no período de 1989 a 1991; 73) nº 1358/96. Deputada 
ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Saúde acerca de convênios firmados com a 
Prefeitura de São Domingos do Capim, Estado do Pará; 74) nº 1359/96. Deputada ANA JULIA. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o processo nº 
46010.001888/9504, que se encontra na Comissão de Revisão daquele órgão; 75) nº 1360/96. 
Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações a 



respeito das repatriações irregulares do Contrato de Edição de Listas Telefônicas efetuadas 
entre a TELEBRASILIA – Telecomunicações de Brasília S.A. – e a LISTEL – Listas Telefônicas S.A; 
76) nº 1361/96. Deputado PEDRINHO ABRÃO. Solicita ao Presidente da Câmara dos Deputados 
de envio de pedido de informações ao Ministério dos Transportes sobre a manutenção da BR-
060, trecho Anápolis-Brasília; 77) nº 1362/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita ao Presidente 
da Câmara dos Deputados de envio de pedido de informações ao Ministério de Minas e 
Energia a respeito do contrato do Gasoduto Brasil/Bolívia; 78) nº 1363/96. Deputado SARNEY 
FILHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre possível fechamento de agencias 
do Banco da Amazônia S.A., nos Municípios de Carolina, Açailândia, Pinheiro e outros, no 
Estado do Maranhão; 79) nº 1364/96. Deputado MILTON TEMER. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre destinação de recursos públicos para a fusão de bancos; 80) nº 
1365/96. Deputado CHICÃO BRIGIDO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre as 
reservas e populações indígenas; 81) nº 1366/96. Deputado NILSON GIBSON. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre contrato de arrendamento mercantil de veículos 
de transporte de carga – caminhão, prestações corrigidas pelo IGP, TR ou dólar; 82) nº 
1367/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
concessões vigentes do setor mineral obtidas pela Companhia Vale do Rio Doce; 83) nº 
1368/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre planos 
gerenciais que impliquem fechamento, desativação ou suspensão de atividades de agências 
bancárias; 84) nº 1369/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia sobre jazida de ouro descoberta pela Companhia Vale do Rio Doce no Município de 
Curionópolis, Estado do Pará; 85) nº 1370/96. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, sobre o Fundo de 
Garantia de Créditos – FGC; 86) nº 1371/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações 
ao Ministério da Educação e de Desporto sobre o custo-aluno nos estabelecimentos de ensino 
superior mantidos pelo Poder Público; 87) nº 1372/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre investimentos do Governo Federal 
para melhoria das Telecomunicações no Estado do Rio de Janeiro; 88) nº 1374/96. Deputada 
ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento acerca de 
financiamentos e incentivos fiscais à empresa Transporte Aéreo da Bacia Amazônica – TABA; 
89) nº 1375/96. Deputado HERCULANO ANGHINETTI. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre artigo publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição de 4 de fevereiro de 1996; 
90) nº 1376/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia sobre o quadro de pesquisadores e cientistas, ativos e inativos, lotados nos órgãos 
vinculados à instituição; 91) nº 1377/96. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre contratos de Prestação de Serviço entre o Banco do Brasil S.A. e 
as empresas prestadoras de segurança a instituição; 92) nº 1378/96. Deputado CONFUCIO 
MOURA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária sobre dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural; 93) nº 1379/96. Deputado NILSON 
GIBSON. Solicita informações aos Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária e da Justiça sobre desvio de arroz dos estoques oficiais no Rio Grande do Sul; 94) n° 
1380/96. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
PROER – Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro; 95) 
nº 1381/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca 
da arrecadação de impostos; 96) nº 1382/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda acerca da DATAMEC; 97) nº 1383/96. Deputado JOSE FORTUNATI. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre acordo firmado entre o Poder 
Executivo com a COPESUL, objetivando o fornecimento de nafta pela PETROBRÁS à empresa 
gaúcha; 98) nº 1384/96. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda acerca do montante de recursos dos depósitos compulsórios e das parcelas 
destinadas ao PROER; 99) nº 1385/96. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto a respeito do montante da renúncia de arrecadação em 



virtude da isenção concedida às instituições privadas de ensino de qualquer nível, registradas e 
reconhecidas pela Administração estadual de ensino, pelo Decreto-Lei nº 1.422, de 1995; 100) 
nº 1386/96. Deputado ANTONIO DOS SANTOS. Solicita informações ao Ministério da Saúde a 
respeito da regulamentação da comercialização de águas adicionadas de sais; 101) nº 1387/96. 
Deputado GONZAGA PATRIOTA. Solicita informação ao Ministério da Fazenda e ao secretario 
da Receita Federal, sobre a cobrança do ITR do exercício de 1995, no Estado de Pernambuco; 
102) nº 1388/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações ao Ministério das 
Relações Exteriores sobre a contratação de pessoas sem concurso público para atividades no 
exterior; 103) nº 1389/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre as irregularidades ocorridas nos 
armazéns que estocam produtos controlados pela CONAB; 104) nº 1393/96. Deputado INACIO 
ARRUDA. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre as negociações e 
entendimentos mantidos entre o Governo Brasileiro e o Governo dos Estados Unidos da 
América do Norte sobre o programa de Instalações de TEDs – (Turtle Excluder Devices) – 
dispositivos instalados nas redes de captura de camarão para possibilitar o escape de 
tartarugas marinhas; 105) nº 1391/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a aplicação do 
Programa de Instalação do TEDs – (Turtle Excluder Devices) – dispositivos instalados nas redes 
de arrasto de camarão para possibilitar o escape de tartarugas marinhas; 106) nº 1392/96. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações aos Ministérios da Fazenda e da Justiça sobre 
denúncias de operações ilícitas e irregulares no Banco Nacional; 107) nº 1393/96. Deputado 
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda a respeito da proposta de 
privatização do setor elétrico nacional; 108) nº 1394/96. Deputado MIGUEL ROSSETO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre o uso de agrotóxicos; 109) nº 1395/96. Deputado 
CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre faturas e contratos de 
prestação de serviço firmados entre a Empresa de Vigilância Prosegur Brazil – Matriz/MG e o 
Banco do Brasil S.A; 110) nº 1396/96. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre faturas e contratos de prestação de serviço firmado entre a 
Empresa de Vigilância SEG/MG, a Empresa de Vigilância Alvorada/MG e a Empresa de 
Vigilância Prosegur Brazil – Matriz/MG e a Caixa Econômica Federal; 111) nº 1397/96. 
Deputado GONZAGA PATRIOTA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
cobrança do Imposto Territorial Rural – ITR – do exercício de 1995, no Estado de Pernambuco; 
112) nº 1398/96. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre a liberação de recursos destinados aos programas de apoio a criança e ao adolescente; 
113) nº 1399/96. Deputado MALULY NETTO. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
e Assistência Social sobre a aplicação de verbas por parte do SESC e do SENAC; 114) nº 
1400/96. Deputado JOSE FRITSCH. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária a respeito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura familiar – PRONAF – na execução de 1995/96; 115) nº 1401/96. Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre compra 
de imóveis pela PETROBRÁS; 116) nº 1402/96. Deputada MARISA SERRANO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre Estados e Municípios que, por 
motivo de débito com a União, tenham deixado de receber recursos para o desenvolvimento e 
para a manutenção do ensino em 1994 e 1995; 117) nº 1403/96. Deputado LEONEL PAVAN. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de recursos 
financeiros para o Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC, de Balneário Camboriú, Estado 
de Santa Catarina; 118) nº 1404/96. Deputado JOSE FRITSCH. Solicita informações ao Ministro 
de Minas e Energia sobre usinas alcooleiras fornecedoras da Petrobrás; 119) nº 1405/96. 
Deputado JOSE FRITSCH. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre acordo 
nuclear entre Brasil e Índia; 120) nº 1406/96. Deputado JOSE FRITSCH. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre usinas alcooleiras autuadas pela Procuradoria de Justiça por 
violação da legislação trabalhista; 121) nº 1407/96. Deputo HUMBERTO COSTA. Solicita 



informações ao Senhor  Ministro de Estado da Previdência Social acerca de gastos realizados 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 122) nº 1408/96. Deputado HUMBERTO 
COSTA. Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social acerca de 
procedimentos da DATAPREV; 123) nº 1409/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre a utilização do produto químico Arsenal-250 na capina de áreas urbanas na cidade de 
Fortaleza, Ceará; 124) nº 1410/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre autorização do uso do produto químico conhecido como Arsenal-
250; 125) nº 1411/96. Deputado WIGBERTO TARTUCE. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre o acidente aéreo com aeronave Lear Jet, táxi aéreo; 126) nº 1412/96. 
Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
redimensionamento de agências e novas mudanças no quadro de pessoal do Banco do Brasil 
S.A; 127) nº 1413/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre operações financeiras realizadas entre o Banco do Brasil e o Banco Bozzano Simonsen; 
128) nº 1414/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
acerca de convênio firmado entre a SETRAN, Pará, e o DNER; 129) nº 1415/96. Deputado 
OSCAR ANDRADE. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre avaliação, pelo 
DNER, do estado de conservação da Rodovia BR-364 e ações de conservação, restauração e 
manutenção, pelo Departamento, nas rodovias federais que cortam o Estado de Rondônia; 
130) nº 1416/96. Deputado OSCAR ANDRADE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o Banco Nacional; 131) nº 1417/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre o quadro de professores, pesquisadores e 
cientistas, ativos e inativos, lotados nos órgãos e instituições vinculados ao Ministério; 132) nº 
1418/96. Deputado FEU ROSA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre o Programa de Privatização da CVRD que será coordenado pela Diretoria de 
Privatizações do BNDES; 133) nº 1419/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre os servidores que menciona; 134) nº 1420/96. Deputado 
FERNANDO GABEIRA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre a aplicação de sanções à Fiat Automóveis S.A., por 
descumprimento de normas de proteção ambiental; 135) nº 1421/96. Deputado PEDRO 
WILSON. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre as atividades do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 136) 
nº 1422/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
aplicação, no Estado de Goiás, de recursos da Caixa Econômica Federal; 137) nº 1423/96. 
Deputado ADELSON SALVADOR. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a 
política de concessão pública para o transporte rodoviário de passageiros; 138) nº 1424/96. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações aos Ministérios da Fazenda e da Justiça sobre 
denúncias formuladas pelo Banco Central ao Ministério Público de São Paulo, notícia-crime 
contra o Banco Mercantil de Desconto, por suspeita de manipulação do patrimônio no 
balanço, com objetivo de superestimar o lucro; 139) nº 1425/96. Deputado LEONIDAS 
CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre questões referentes aos 
débitos das empresas aéreas junto a INFRAERO.; 140) nº 1426/96. Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre contratos realizados 
entre a TELESP, TELERJ, TELEMIG, TELEBAHIA e TELEPAR com a NEC do Brasil.; 141) nº 
1427/96. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
concorrências internacionais abertas pela Fundação Nacional de Saúde; 142) nº 1428/96. 
Deputado NILTON BAIANO. Solicita informações ao Ministério de Minas de Energia sobre a 
Companhia Vale do Rio Doce; 143) nº 1429/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre os pedidos de aposentadorias de 
pesquisadores nas instituições de pesquisas do País; 144) nº 1430/96. Deputado RUBEM 
MEDINA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Banco do Brasil S.A.; 145) nº 
1431/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 



Desporto sobre a situação dos Municípios do Estado de Goiás que se encontram recebendo ou 
não verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção e reformas 
de escolas; 146) nº 1432/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações a respeito de Rádios FM; 147) nº 1433/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre contratos nacionais e 
internacionais de assessoria ou consultoria; 148) nº 1434/96. Deputado BENEDITO 
DOMINGOS. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre tarifas aéreas; 149) nº 
1435/96. Deputado BENEDITO DOMINGOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre parcelamento de débitos pela Receita Federal; 150) nº 1436/96. Deputado FERNANDO 
FERRO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre instalações de planta industrial para 
produção de hemoderivados; 151) nº 1437/96. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações 
ao Ministério do Trabalho sobre atividades de publicidade exercidas pela Administração 
Federal; 152) nº 1438/96. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre atividades de publicidade exercidas pela Administração Federal; 153) nº 1439/96. 
Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
atividades de publicidade exercidas pela Administração Federal; 154) nº 1440/96. Deputado 
JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre atividades de publicidade 
pela Administração Federal; 155) nº 1441/96. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre atividades de publicidades exercidas pela 
Administração Federal; 156) nº 1442/96. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre atividades de publicidade pela Administração Federal; 157) 
nº 1443/96. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações à Presidência da República sobre 
atividades de publicidade exercidas pela Administração Federal; 158) 1444/96. Deputado 
MILTON TEMER. Solicita informações Presidência do Banco Central, sobre a integra dos 
documentos e contratos constantes do processo de negociação entre BACEN e o Banco Excel 
que permitiram a incorporação por este último, do Banco Econômico; 159) nº 1445/96. 
Deputado HUMBERTO COSTA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social, acerca de representação contra a coordenadora de Arrecadação e Fiscalização do 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS no Rio de Janeiro e situação de processos 
administrativos; 160) nº 1446/96. Deputado HUMBERTO COSTA. Solicita informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Previdência Social acerca de débitos da empresa Engevix 
Engenharia S.A; 161) nº 1447/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL; 
162) nº 1448/96. Deputado JOSE MACHADO. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
e Assistência Social sobre Revisão de valores de aposentados no Município de Piracicaba, 
Estado de São Paulo; 163) nº 1449/96. Deputado CORAUCI SOBRINHO. Solicita informações ao 
Ministério da Aeronáutica a respeito da suspensão do contrato para construção e operação de 
edifício-garagem no aeroporto de Congonhas, Estado de São Paulo; 164) nº 1450/96. 
Deputado WILSON CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre os 
planos de investimentos da INFRAERO na expansão aeroportuária brasileira; 165) nº 1451/96. 
Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a barragem Castanhão, Estado do Ceará; 166) nº 
1452/96. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre a ampliação do aeroporto de Fortaleza, Estado do Ceará; 167) nº 1453/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre excessos de voos no 
espaço aéreo do aeroporto de Congonhas; 168) nº 1454/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre fundos de pensão; 169) nº 
1455/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à Presidência da República sobre a 
RADIOBRAS e as emissoras a ela vinculadas; 170) nº 1456/96. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre as atas das 
redações do Conselho de Administração da DATAPREV; 171) nº 1457/96. Deputado ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a 



dívida de pessoas jurídicas com o INSS; 172) nº 1458/96. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o parcelamento e 
reparcelamento dos débitos do Banco Real; 173) nº 1459/96. Deputado LINDBERG FARIAS. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde acerca dos valores pagos pela Fundação Nacional 
de Saúde na última licitação para a compra de inseticida; 174) nº 1460/96. Deputado LEONEL 
PAVAN. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre a existência de projetos para 
controle de tráfego aéreo do Aeroporto de Navegantes, no Estado de Santa Catarina; 175) nº 
1461/96. Deputado EZIDIO PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as 
questões relativas ao crédito rural; 176) nº 1462/96. Deputado EZIDIO PINHEIRO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre questões relativas aos recursos obrigatórios ao 
crédito rural; 177) nº 1463/96. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério 
do Exército sobre a suspensão do pagamento de adicional de invalidez aos militares 
reformados; 178) nº 1464/96. Deputado JOSE CARLOS LACERDA. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre o Programa de Alimentação do Trabalho – PAT; 179) nº 1465/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre as 
obras da Usina Nuclear Angra II; 180) nº 1466/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre auditoria realizada na Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT; 181) nº 1467/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre desmatamento e queimadas nos Estados de Rondônia, Acre, Roraima, Amazonas, 
Amapá, Pará, Tocantins e Goiás; 182) nº 1468/96. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre os testes com o fumo Y40 e outros tipos de 
tabacos proibidos no exterior; 183) nº 1469/96. Deputado JORGE TADEU MUDALEN. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre os critérios de exploração e de fixação de 
preços dos serviços de estacionamento nos aeroportos brasileiros; 184) nº 1470/96. Deputado 
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o Porto do Pecém 
no Estado do Ceará; 185) nº 1471/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações a 
Casa Civil da Presidência da República sobre viagens do Presidente da República ao exterior; 
186) nº 1472/96. Deputado ADELSON SALVADOR. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre empréstimo realizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo junto à Caixa 
Econômica Federal; 187) nº 1473/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre as apurações da Secretaria da Receita Federal relativas a denúncia 
de sonegação das indústrias de cigarros; 188) nº 1474/96. Deputado JOSE EGYDIO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre concorrências internacionais promovidas pela 
Central de Medicamentos – CEME – nos exercícios de 1994, 1195, e seus valores, 
encaminhamento de cópias dos processos referentes às concorrências internacionais nºs 02, 
03, e 04, de 1995, e cópias dos demais editais de licitação dos referidos exercícios; 189) nº 
1475/96. Deputado RICARDO IZAR. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre concessões pela BR-Distribuidora para instalação de postos de gasolina; 190) nº 
1476/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre gestão do 
Banco Itaú S.A. nos últimos 12 meses; 191) nº 1477/96. Deputada ANA JULIA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre gestão do Banco Bradesco S.A. nos últimos 12 
meses. 192) nº 1478/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre gestão da Caixa Econômica Federal nos últimos 12 meses; 193) nº 1479/96. Deputada 
ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre gestão do Banco do Brasil S.A. 
nos últimos 12 meses; 194) nº 1480/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre exame realizado nos cigarros vendidos no Brasil; 195) nº 1481/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre as investigações 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor a respeito do fumo Y-1 
supernicotinado; 196) nº 1482/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre taxas de emprego e desemprego no Brasil, especificamente em 
Goiás, Distrito Federal e São Paulo; mudanças na legislação trabalhista; investigação acerca do 



trabalho escravo e ratificação, pelo Brasil, da Convenção 138 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT; 197) nº 1483/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre a Fiscalização da produção de cigarros no Brasil; 198) nº 1484/96. Deputado 
UBALDO CORREA. Solicita informações à Fundação Universidade de Brasília, através do 
Ministério da Educação e do Desporto, sobre o número de professores, alunos e funcionários, 
total dos professores afastados para o exercício de funções públicas, quantos têm mestrado e 
doutorado, qual o custo mensal da folha e quais as entidades oficiais e privadas mantenedoras 
da instituição; 199) nº 1485/96. Deputado CORAUCI SOBRINHO. Solicita informações ao 
Ministério da Aeronáutica a respeito de licitação efetivada pela Empresa Brasileira de 
infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; 200) nº 1486/96. Deputado VALDEMAR COSTA 
NETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento para que oficie o 
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – para prestar 
informações acerca de empréstimos no período de 1º de janeiro de 1996 até a presente data; 
201) nº 1487/96. Deputado ANIVALDO VALE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o pagamento de créditos do Banco do Brasil S.A. relativos à venda de ações da 
Companhia Aços Especiais Itabira – ACESITA; 202) nº 1488/96. Deputado ANIVALDO VALE. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o cumprimento do art. 16 da Lei nº 9.126, 
de 10 de novembro de 1995; 203) nº 1489/96. Deputado ANIVALDO VALE. Solicita informações 
ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre o cumprimento do 
art. 16 da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995; 204) nº 1490/96. Deputado MARCONI 
PERILLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o concurso público para a 
carreira técnica do Banco Central (TCB-94/01), cujo edital foi publicado no Diário Oficial da 
União de 25 de fevereiro de 1994; 205) nº 1491/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre cobrança de dívidas 
atrasadas junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 206) nº 1492/96. Deputado 
ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento sobre financiamentos do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social – BNDES – para construção de plantas 
industriais para produção de hemoderivados; 207) nº 1493/96. Deputado FERNANDO ZUPPO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Programa de Estímulo à Reestruturação 
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – PROER – e o Fundo Garantidor de 
Créditos – FGC; 208) nº 1494/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional – PROER; 209) nº 1495/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações 
ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre montante de recursos financeiros transferidos 
para clubes brasileiros, após a instalação de jogos de bingo; 210) nº 1496/96. Deputado PEDRO 
WILSON. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia quanto à participação do Banco 
Nacional S.A. em concorrência de construção da Usina Serra da Mesa; 211) nº 1497/96. 
Deputado EXPEDITO JUNIOR. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado sobre vale-refeição de servidores públicos federais; 212) nº 1498/96. 
Deputado EXPEDITO JUNIOR. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre preço 
atribuído, pela Secretaria da Receita Federal, a terra nua, no Município de Ouro Preto do 
Oeste, Estado de Rondônia; 213) nº 1499/96. Deputado GERVASIO OLIVEIRA. Solicita 
informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre o não 
cumprimento do Decreto nº 1.737, de 7 de dezembro de 1995; 214) nº 1500/96. Deputado 
GERVASIO OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o não cumprimento 
do Decreto nº 1.737, de 7 de dezembro de 1995; 215) nº 1501/96. Deputada RAQUEL 
CAPIBERIBE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o 
patrimônio do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 216) nº 1503/96. Deputado 
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio do 
Secretário de Acompanhamento Econômico, sobre o recente aumento no preço de folhas de 
flandres adotado pela Companhia Siderúrgica Nacional/CSN; 217) nº 1504/96. Deputado 
CHICÃO BRIGIDO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca de situação das 



instituições bancárias, sobre atualização do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – PROER – e sobre a Fiscalização exercida pelo 
Banco Central do Brasil; 218) nº 1505/96. Deputado LEONEL PAVAN. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre a situação da Estação Costeira de Navegantes, no Estado 
de Santa Catarina; 219) nº 1506/96. Deputado JAQUES WAGNER. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o Imposto Territorial Rural – ITR; 220) nº 1507/96. Deputado 
PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre licitações na Fundação 
Nacional de Saúde – FNS; 221) nº 1508/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre contrato de financiamento à COHAB do Estado do Mato Grosso, 
referente a empréstimo habitacional no Bairro São João Del Rei, Município de Cuiabá, no 
Estado; 222) nº 1509/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária a respeito de ações empreendidas pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; 223) nº 1510/96. Deputado 
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a obra da linha 
de transmissão Banabuiú/Fortaleza, Estado do Ceará; 224) nº 1511/96. Deputado ROBERTO 
PESSOA. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre os serviços de telefonia 
celular no Estado do Ceará; 225) nº 1512/96. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a obra do Gasoduto Nordestão; 226) nº 
1513/96. Deputado CHICÃO BRIGIDO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre dados estatísticos atuais da Educação nacional; 227) nº 1514/96. Deputado 
AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Cultura a respeito de custos da 
recuperação de equipamentos e da manutenção do prédio do Arquivo Nacional do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 228) nº 1515/96. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre negativa de fornecimento de Certidões Negativas 
de Débito pela Delegacia da Receita Federal no Estado de Goiás; 229) nº 1516/96. Deputada 
ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Saúde acerca de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde – FNS; 230) nº 1517/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto acerca de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE; 231) nº 1518/96. Deputada SANDRA STARLING. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de recursos para construção da 
Barragem da Hidroelétrica de Ita, na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 
233) nº 1520/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a campanha publicitária governamental custeada pelo 
BNDES para promover as emendas constitucionais – já aprovadas ou em tramitação no 
Congresso Nacional; 234) nº 1521/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia a respeito da quantidade de álcool anidro existente em estoque; 
235) nº 1522/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo a respeito da quantidade de álcool anidro existente em estoque; 236) 
nº 1523/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia sobre a área de fornecimento de energia elétrica das empresas FURNAS, ELETROSUL, 
CHESF. ELETRONORTE e Itaipu Binacional; 237) nº 1524/96. Deputado VALDEMAR COSTA 
NETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento acerca de contrato 
firmado pelo BNDES com a Nacional Energética S.A; 238) nº 1525/96. Deputado JOSE CARLOS 
LACERDA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a participação, em licitações 
públicas promovidas pela ECT, das empresas VARIG, VASP e Transbrasil; 239) nº 1526/96. 
Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
a participação em licitações publicas promovidas pela ECT, das Empresas VARIG, VASP e 
Transbrasil; 240) nº 1527/96. Deputado WILSON BRAGA. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento relativo à liberação de recursos do FINOR para empresas na 
Paraíba; 241) nº 1528/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à Presidência da 
República sobre projeto de lei que regulamentam a privatização dos serviços de água, energia 
elétrica, petróleo e gás; 242) nº 1529/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita informações à 



Presidência do Programa Comunidade Solidária sobre doações de recursos oriundos da 
iniciativa privada e suas aplicações; 243) nº 1530/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a formação de nova empresa nuclear 
brasileira; 244) nº 1531/96. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações aos Ministérios da 
Administração Federal e Reforma do Estado, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército sobre 
valores destinados para o custeio da pensão militar; 245) nº 1532/96. Deputado PADRE 
ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária sobre imóveis desapropriados ou comprados pelo INCRA; 246) nº 1533/96. Deputado 
ADYLSON MOTTA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre destinação, pela Caixa 
Econômica Federal, da verba do prêmio do seguro nos processos de liquidação do SFH; 247) nº 
1534/96. Deputado HUMBERTO COSTA. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
Social sobre convênios firmados pela Secretaria de Assistência Social – SAS – com Prefeituras 
Municipais e entidades da sociedade civil no ano de 1995; 248) nº 1535/96. Deputado 
FERNANDO FERRO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE; 249) nº 1536/96. Deputado NICIAS 
RIBEIRO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o número de 
Universidades Federais; 250) nº 1537/96. Deputado ADÃO PRETTO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a execução da política nacional de crédito rural; 251) nº 1538/96. 
Deputado ELIAS MURAD. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre notícia veiculada 
no jornal “Folha de S. Paulo” sobre confecção, pela firma FAMA, de tecido natural com 
“Cannabis Sativa (maconha); 252) nº 1539/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre contestação de áreas indígenas pela FUNAI no Estado do Pará; 253) 
nº 1540/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
contratos de empréstimos firmados entre a Caixa Econômica Federal e os Estados; 254) nº 
1541/96. Deputado JOSE MACHADO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária sobre imóvel situado em Piracicaba, Estado de São Paulo; 
255) nº 1542/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre interferências causadas por emissoras de rádios não legalizadas na operação dos 
Aeroportos de Guarulhos e Congonhas; 256) nº 1543/96. Deputado FAUSTO MARTELLO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre emissoras de rádio em São Paulo, 
Estado de São Paulo; 257) nº 1544/96. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre retirada de missionários da aldeia Waiapi, Estado do Amapá, bem 
como a participação da FUNAI no episódio; 258) nº 1545/96. Deputado PEDRO WILSON. 
Solicita informações ao Ministério da Educação sobre o repasse de verba federal para compra 
de merenda escolar; 259) nº 1546/96. Deputado CHICÃO BRIGIDO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a rede assistencial do Sistema Único de Saúde e da rede de hospitais 
Sarah Kubitschek; 260) nº 1547/96. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita informações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre atuação da Alumínio do Brasil S.A. – ALBR-S; 261) nº 
1548/96. Deputado CIRO NOGUEIRA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
convênios celebrados pela Fundação Nacional de Saúde – FNS – com Estados e Municípios; 
262) nº 1549/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre financiamentos ao setor agrícola; 263) nº 
1550/96. Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
aumento de capital social do Banco do Brasil pela União Federal; 264) nº 1551/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre exigências do Banco do 
Brasil para movimentação de contas correntes de clientes; 265) nº 1552/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazendo sobre créditos à produção agrícola 
nacional; 266) nº 1553/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre condições dos financiamentos do BNDES para aquisição de 
equipamentos hospitalares; 267) nº 1554/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a situação atual das empresas de capitalização; 268) nº 
1555/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as 



loterias da Caixa Econômica Federal; 269) nº 1556/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre repasse de verba federal para 
compra de merenda escolar; 270) nº 1557/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações 
ao Ministério da Justiça sobre a situação carcerária brasileira; 271) nº 1558/96. Deputado 
PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o 
Programa TV Escola; 272) nº 1559/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre viabilização da 
Reserva Ambiental e Hídrica de Águas Lindas, Município de Santo Antônio do Descoberto, 
Estado de Goiás; 273) nº 1560/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre inadimplência de entidades públicas e 
privadas do Estado de Goiás com o INSS; 274) nº 1561/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre cancelamento de licitação internacional para 
aquisição de vacinas; 275) nº 1562/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre autorização, funcionamento e Fiscalização de Clínicas, hospitais e 
centros de saúde; 276) nº 1563/96. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre relatório de auditoria realizada pelo Banco Central no Banco do 
Estado do Pará; 277) nº 1564/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre convênios firmados entre a Companhia Vale do Rio Doce e a Empresa 
binacional CAMPO bem como as áreas de atuação das mesmas; 278) nº 1565/96. Deputada 
ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre relatórios de pesquisas 
vinculados à elaboração de macrodiagnóstico do meio físico da área de Serra Pelada, 
patrocinadas pela CVRD e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM; 279) nº 
1566/69. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
contratos firmados entre a ELETRONORTE e as empresas ALUMAR, ALBR-S, CVRD, ALUNORTE e 
Camargo Corrêa Metais; 280) nº 1567/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre Relatório de Impacto Ambiental referente ao Projeto 
Cobre Salobro e ao Projeto de lavra mecanizada do outro da Serra Leste, Estado do Pará; 281) 
nº 1568/96. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre fato ocorrido no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, conforme matéria intitulada “Batalha no ITA”, publicada pela revista “Isto é”; 
282) nº 1569/96. Deputada JOSE FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre funcionários do SERPRO cedidos ao Congresso Nacional e outros órgãos federais; 283) nº 
1570/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Saúde a respeito de 
suspensão e redução de recursos para o Hospital da Associação Beneficente de Bilac, 
Municípios de Bilac, Estado de São Paulo; 284) nº 1571/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre o controle de qualidade de imunobiológicos; 285) 
nº 1572/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre canal de televisão a ser operado pelos Poderes da União; 286) nº 1573/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre campanha publicitária 
contra o alcoolismo e o tabagismo; 287) nº 1574/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento a respeito de créditos à produção 
agrícola nacional; 288) nº 1575/96. Deputado CELSO RUSSOMANO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre a situação da Universidade Bandeirante de São 
Paulo; 289) nº 1576/96. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre o Programa de Distribuição da Merenda Escolar; 290) nº 
1577/96. Deputado JOSE FRITSCH. Solicita informações ao Ministério da Justiça, por 
intermédio da Fundação Nacional do índio – FUNAI – a respeito das contestações contra áreas 
indígenas estimuladas pelo Decreto nº 1.775, de 1996; 291) nº 1578/96. Deputado ALDO 
ARANTES. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre conflitos agrários ocorridos no 
Estado do Pará; 292) nº 1579/96. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre projetos de 
assentamento efetuados no nordeste goiano; 293) nº 1581/96. Deputado CARLOS AIRTON. 



Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre os critérios utilizados pelo 
Departamento de Aviação Civil – DAC – e a INFRAERO para a fixação das taxas de utilização dos 
aeroportos, cobradas aos passageiros nas passagens de voos domésticos e internacionais; 294) 
nº 1582/96. Deputado LUCIANO CASTRO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
as datas de repasse dos recursos relativos ao pagamento dos servidores federais em exercício 
no extinto Território Federal de Roraima; 295) nº 1583/96. Deputado JOSE MACHADO. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre a Reestruturação do 
PRO-ÁLCOOL; 296) nº 1584/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre o contrabando de cigarros para o Brasil; 297) nº 1585/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre o contrabando de cigarros para o 
Brasil; 298) nº 1586/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre o aumento da dívida interna do Governo Federal; 299) nº 1587/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre acordo firmado entre o 
Banco Central e o Banco Econômico S.A; 300) nº 1588/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre convênio assinado com Banco do Brasil S.A. relativo 
à Fiscalização de obras realizadas em presídio; 301) nº 1589/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre renovação dos contratos das 
empresas estatais de telefonia; 302) nº 1590/96. Deputado HAROLDO LIMA. Solicita 
informações ao Ministério do Estado-Maior das Forças Armadas sobre o papel reservado Às 
Forças Armadas no Programa de Ação Nacional Antidrogas; 303) nº 1591/96. Deputado 
MARQUINHO CHEDID. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o montante dos 
prêmios prescritos, nos últimos três anos, bem como sua destinação, por modalidade de 
loteria ou concurso de prognóstico explorado pela Caixa Econômica Federal; 304) nº 1592/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre denúncias de 
pagamentos de propinas a membros do Poder Executivo pela montadora de automóveis Fiat; 
305) nº 1593/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre atividades da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. – AGEF; 
306) nº 1594/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre assistência de liquidez concedidas pelo Banco Central do Brasil e sobre utilização de 
recursos do Programa de Estímulo e Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional – PROER; 
307) nº 1595/96. Deputado FAUSTO MARTELLO. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre obras nos aeroportos internacionais de Guarulhos, Estado de São Paulo e 
do Galeão, Estado do Rio de Janeiro; 308) nº 1596/96. Deputado SEVERINO CAVALCANTI. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o cumprimento pelas empresas de 
capitalização das normas de Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; 309) nº 1597/96. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre o contrato original firmado entre a NEC do Brasil e a TELEPAR, referente à implantação 
da telefonia móvel no interior do Estado do Paraná e sobre dispensa de licitação, aditamentos 
contratuais, empréstimos, dentre outros aspectos, mencionados em atas da EMBRATEL e da 
TELEBRÁS-S; 310) nº 1598/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio de Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – para prestar informações acerca dos valores 
referentes as cinquenta maiores remunerações pagas pela instituição; 311) nº 1599/96. 
Deputado ERALDO TRINDADE. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre as 
empresas distribuidoras de combustíveis fiscalizadas, pelo Departamento Nacional de 
Combustíveis – DNC -, acusadas de emissão de notas fraudulentas com a finalidade de receber 
subsídios ao frete de combustíveis; 312) nº 1600/96. Deputado HERCULANO ANGHINETTI. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre propostas apresentadas à 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – para compra das seguradoras e entidades de 
Previdência Privada do Grupo GNPP; 313) nº 1601/96. Deputado HERCULANO ANGHINETTI. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre propostas apresentadas ao Banco Central 
do Brasil para compra das seguradoras e entidades de previdência privada do Grupo GNPP; 



314) nº 1602/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
irregularidades no Sistema Financeiro Nacional; 315) nº 1603/96. Deputado SÉRGIO GUERRA. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento para complementação do 
Requerimento nº 13, de 1995-CR, sobre atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES – como Agência Oficial de Fomento; 316) nº 1604/96. Deputado 
JOSE COIMBRA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre 
transferência de recursos, através do Instituto Nacional de Desenvolvimento Nacional do 
Desporto – INDESP – para os Estados e Distrito Federal, a serem aplicados no fomento do 
desporto não profissional; 317) nº 1605/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre estudos relativos ao gasoduto ligado entre a 
Bolívia e o Brasil; 318) nº 1606/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à 
Presidência da República sobre o projeto de regulamentação das atividades de petróleo e gás 
natural; 319) nº 1607/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça acerca de inquérito administrativo sobre irregularidades na Polícia Federal Rodoviária 
no Estado do Maranhão; 320) nº 1608/96. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre Reestruturação financeira e acionária do Banco do Brasil S.A. e 
suas razões; 321) nº 1609/96. Deputado HERCULANO ANGHINETTI. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A; 322) nº 
1610/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
compra de preservativos anticoncepcionais pelo Governo Federal; 323) nº 1611/96. Deputada 
SOCORRO GOMES. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária 
sobre situação de terras desapropriadas pelo INCRA para fins de reforma agrária; 324) nº 
1612/96. Deputado HUGO BIEHL. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
indexadores utilizados pelo Banco Central do Brasil nas operações de crédito rural e de 
securitização das dívidas rurais; 325) nº 1613/96. Deputado FLAVIO DERZI. Solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre a utilização de oxigênio nos hospitais da rede pública; 326) nº 
1614/96. Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre a operação de compra, pela Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –
PREVI, patrocinada pelo Banco do Brasil, da participação do Banco Bozano Simonsen e 
Unibanco na Cosipa, na Usiminas e em Tubarão; 327) nº 1615/96. Deputado WAGNER 
SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a 
operação de compra, pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, 
patrocinada pelo Banco do Brasil, da participação do Banco Bozano Simonsen e Unibanco na 
Cosipa, na Usiminas e em Tubarão; 328) nº 1616/96. Deputada SANDRA STARLING. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a prática de gestão fraudulenta por parte de 
dirigentes do Banco Nacional S.A. sob regime de Administração especial temporária pelo 
Banco Central do Brasil; 329) nº 1617/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre concessão de uso de terras públicas da União; 330) nº 1618/96. 
Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária 
sobre concessão de uso de terras públicas da União; 331) nº 1619/96. Deputado CELSO 
RUSSOMANNO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a situação 
da Universidade Bandeirante de São Paulo; 332) nº 1620/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre repasse de recursos federais para a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São 
Paulo, no valor de 5 milhões, destinados à construção de uma usina de reciclagem de entulhos, 
objeto da Concorrência nº 011, de 1995, realizada pela atual gestão; 333) nº 1621/96. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o 
processo de licitação para construção do Poliduto Campinas/Brasília; 334) nº 1622/96. 
Deputada SOCORRO GOMES. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política 
Fundiária sobre áreas cadastradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA; 335) nº 1623/96. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento sobre convênio a ser celebrado com a Escola Superior de 



Ciências Agrárias de Rio Verde, no Estado de Goiás; 336) nº 1624/96. Deputado PAULO PAIM. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre critérios adotados na fixação do reajuste 
de 12% ao salário mínimo; 337) nº 1625/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre ações judiciais promovidas contra a União por 
universidades privadas e daquela contra estas, com base, respectivamente, nos arts. 207 e 209 
da Constituição Federal; 338) nº 1626/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre valores e percentuais referentes às fontes 
orçamentárias do ensino fundamental e distribuição por programas dos recursos do salário-
educação; 339) nº 1627/96. Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a elaboração de uma linha especial do Programa de Estímulo à Reestruturação 
e Fortalecimento do Sistema Financeiro, destinado aos bancos estaduais; 340) nº 1628/96. 
Deputado FAUSTO MARTELLO. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República 
sobre obras do Governo Federal executadas pela construtora Queiroz Galvão; 341) nº 
1629/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre despesas efetuadas pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA; 342) nº 1630/96. Deputado JOÃO 
FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
regulamentação do artigo 20 da Lei nº 8.842, de 1994; 343) nº 1631/96. Deputado JOÃO 
FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos repassados ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT ao Banco do Brasil para financiamento do Programa 
de Emprego e Renda no ano de 1995; 344) nº 1632/96. Deputado  IVAN VALENTE. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre os procedimentos adotados pela Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI – para o cumprimento do Decreto 1.775,  de 1996; 345) nº 1633/96. 
Deputada RAQUEL CAPIBERIBE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto, 
por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – e da Fundação 
de Assistência ao Estudante – FAE – sobre convênios e prestações de contas dos recursos 
liberados em 1993 e 1994 ao Município de Amaparí, Estado do Acre; 346) nº 1634/96. 
Deputada RAQUEL CAPIBERIBE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre convênios e prestações de contas dos recursos liberados em 1993 e 1994 ao 
Município de Amaparí, Estado do Acre; 347) nº 1635/96. Deputada RAQUEL CAPIBERIBE. 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre convênios e 
prestações de contas dos recursos liberados, em 1993 e 1994, pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, ao Município de Amaparí, Estado do Acre; 348) nº 
1636/96. Deputado LEOPOLDO BESSONE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
devedores do BANESPA; 349) nº 1637/96. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita informações 
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre importações de produtos 
agrícolas; 350) nº 1638/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – sobre empréstimos no período de 21 de 
março de 1996 até a presente data; 351) nº 1639/96. Deputado MAURICIO REQUIÃO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre as solicitações e liberações de 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – para o ensino 
fundamental; 352) nº 1640/96. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério 
de Planejamento e Orçamento sobre composição dos gastos tidos como manutenção e 
desenvolvimento do ensino e cumprimento da Lei nº 7.348, de 1985; 353) nº 1641/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre créditos 
“podres” da carteira de empréstimos do Banco Meridional; 354) nº 1642/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre apuração de fraudes no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 355) nº 1643/96. Deputado NEWTON CARDOSO. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a situação dos débitos 
previdenciários da empresa “O Estado de Minas S.A”; 356) nº 1644/96. Deputado MIGUEL 
ROSSETO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o uso de agrotóxicos; 357) nº 



1645/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre empréstimos, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES – às empresas Nova Dutra e CRT – Concessionária Rio-Teresópolis; 
358) nº 1647/96. Deputado NEDSON MICHELETI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre empreendimentos da Caixa Econômica Federal no Município de Londrina, Estado do 
Paraná; 359) nº 1649/96. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a suspensão no Cadastro Informativo de Créditos de registros não-quitados de 
órgãos e entidades federais – CADIN; 360) nº 1650/96. Deputado PEDRO VALADARES. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – sobre as repercussões das ações prioritárias do 
Governo Federal no Nordeste; 361) nº 1651/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o montante da dívida ativa 
do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS; 362) nº 1652/96. Deputado AUGUSTO NARDES. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os valores dos créditos que a Caixa 
Econômica Federal tem a receber; 363) nº 1653/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre os valores dos créditos que Banco do Brasil S.A. 
tem a receber; 364) nº 1654/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o montante da dívida ativa decorrente de créditos tributários que 
estão em cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Pública Nacional; 365) nº 1655/96. 
Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os valores 
dos créditos que o Banco Central do Brasil tem a receber de instituições financeiras; 366) nº 
1656/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
valores que a Secretaria do Patrimônio da União tem a receber, relativos à regularização de 
bens imóveis pertencentes a Marinha Brasileira nas margens de rios e no litoral; 367) nº 
1657/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre débitos fiscais da Companhia Nacional de Alcalis e da ALCANORTE; 368) nº 1658/96. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre dívidas da Companhia Nacional de Alcalis e da ALCANORTE; 369) nº 
1659/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento, por intermédio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES – sobre empréstimos à Companhia Siderúrgica Nacional – CSN; 370) nº 
1660/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da 
República sobre pesquisa referente às eleições municipais de 1996; 371) nº 1661/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a 
estatal Indústrias Nucleares Brasileiras; 372) nº 1662/96. Deputado MIGUEL ROSSETO. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o impacto às receitas de 
sua  Pasta provocado pelo Projeto de Lei nº 1.724, de 1996; 373) nº 1663/96. Deputado 
MIGUEL ROSSETO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre 
o impacto às receitas de sua Pasta provocado pelo Projeto de Lei nº 1.724, de 1996; 374) nº 
1664/96. Deputado MIGUEL ROSSETO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre o impacto às receitas de sua Pasta provocado pelo Projeto de Lei nº 1.724, de 
1996; 375) nº 1665/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre financiamentos; 376) nº 1666/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre os riscos das avarias do navio grego 
“Kriti Amber” à Baia de Guanabara; 377) nº 1667/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações à Casa Civil da Presidência da República sobre campanhas publicitárias 
desenvolvidas pelo Governo Federal através da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República; 378) nº 1668/96. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita 
informações ao Ministério do Exército e ao Ministério da Fazenda acerca de irregularidades 
que estariam ocorrendo com recursos da Fundação Habitacional do Exército – FHE – e da 
POUPEX; 379) nº 1669/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a atuação do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 



Sistema Nacional – PROER; 380) nº 1670/96. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações 
ao Ministério da Educação e do Desporto sobre quesitos do Requerimento de Informações nº 
1.385, de 1996, não respondido pelo órgão; 381) nº 1671/96. Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre deliberações do Conselho Federal de 
Entorpecentes; 382) nº 1672/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações à Casa 
Civil da Presidência da República sobre parlamentares que ofereceram voto em troca de 
favores; 383) nº 1673/96. Deputado JOSE FORTUNATI. Solicita informações ao Ministério da 
Comunicações acerca de demissões de servidores da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT; 
384) nº 1674/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia sobre a atuação da Rede Nacional de Pesquisa – RNP – no desenvolvimento da 
INTERNET no Brasil; 385) nº 1675/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre a atuação da EMBRATEL no desenvolvimento da INTERNET 
no Brasil; 386) nº 1677/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre acusações feitas pelo titular da Pasta em recente pronunciamento à Nação; 
387) nº 1678/96. Deputado PEDRO NOVAIS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre a dívida pública dos Estados e do Distrito Federal; 388) nº 1679/96. Deputado LUCIANO 
ZICA. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a atuação da EMBRATEL no 
desenvolvimento da INTERNET no Brasil; 386) nº 1677/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre acusações feitas pelo titular da Pasta em recente 
pronunciamento à Nação; 387) nº 1678/96. Deputado PEDRO NOVAIS. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a dívida pública dos Estados e do Distrito Federal; 388) nº 
1679/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre o ressarcimento aos produtores de álcool; 389) nº 1680/96. Deputado PAULO BAUER. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o Programa Nacional de Combate aos 
Distúrbios por Deficiência de Iodo; 390) nº 1681/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o Plano de Radioproteção e suas 
aplicações; 391) nº 1682/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre procedimento adotados pela Fundação Nacional do Índio para contratação em 
cumprimento ao Decreto nº 1775, de 1996; 392) nº 1683/96. Deputado PAES LANDIM. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre os gastos com o pessoal ativo e inativo da União; 
393) nº 1684/96. Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a Interunion Capitalização S.A; 394) nº 1685/96. Deputado WAGNER 
SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES – 395) nº 1686/96. Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre o processo de privatização da Light; 396) nº 1687/96. 
Deputado LUIZ MAINARDI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o montante de 
verbas destinadas pelo Programa de Estímulo ao Fortalecimento e Reestruturação do Sistema 
Financeira – PROER – ao Banco Nacional S.A., no processo de incorporação ao Unibanco S.A.; o 
déficit do Banco Nacional S.A. quando da incorporação; e os resultados da auditoria interna do 
Banco Central do Brasil com relação às 652 contas do Banco Nacional S.A. suspeitas de 
movimentarem créditos fictícios; 397) nº 1688/96. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre a compra de terras na Amazônia por empresas madeireiras estrangeiras; 398) nº 
1689/96. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
execução do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO; 399) nº 1690/96. 
Deputado MURILO DOMINGOS. Solicita informações ao Ministério da Administração e 
Reforma do Estado sobre relação das cinco mil maiores aposentadorias pagas pelo Serviço 
Público; 400) nº 1691/96. Deputado MURILO DOMINGOS. Solicita informações ao Ministério 
do Trabalho sobre o total de gastos com pagamentos de Seguro-Desemprego no ano de 1995 e 
a previsão destes para o exercício de 1996; 401) nº 1692/96. Deputado ANTONIO DO VALLE. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre multas tributárias e sobre a declaração de 



ajuste do Imposto de Renda; 402) nº 1693/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda, através da Caixa Econômica Federal – CEF – sobre situação das 
empresas Racimec Informática Brasileira S/A e IT – Companhia Internacional da Tecnologia – 
no que se refere ao recolhimento de tributos e dados cadastrais registrados no órgão; 404) nº 
1695/96. Deputado WILSON CAMPOS. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a aplicação dos recursos orçamentários e não orçamentários, nos últimos 
cinco anos, discriminada por Estados e pelo Distrito Federal; 405) nº 1696/96. Deputado 
RICARDO IZAR. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre matéria veiculada no 
jornal “Folha de S. Paulo” acerca de autorização, pelo Banco Central do Brasil, de redução de 
recursos aplicados em financiamentos habitacionais; 406) nº 1697/96. Deputado JOSE 
MACHADO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre o não 
cumprimento da Portaria nº 64/95; 407) nº 1698/96. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre acidentes com aeronaves militares no período 
de 1988 até a presente data; 408) nº 1701/96. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a venda de ações da TELEBRAS e de outras estatais; 409) nº 
1702/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República sobre Plano de Radioproteção e suas aplicações; 410) nº 1703/96. 
Deputada SANDRA STARLING. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
pendência envolvendo a Construtora Mendes Júnior e o Banco do Brasil S.A, relativos a obras 
realizadas por aquela empresa no Iraque; 411) nº 1704/96. Deputada SANDRA STARLING. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a pendência envolvendo a Construtora  
Mendes Júnior e o Banco do Brasil S.A, relativos a obras realizadas por aquela empresa no 
Iraque; 412) nº 1705/96. Deputado JOSE MACHADO. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento sobre o problema da qualidade da carne comercializada no 
País; 413) nº 1706/96. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita informações a Secretária-Geral da 
Presidência da República acerca da destinação dada aos arquivos produzidos e/ou sob custódia 
do extinto Serviço Nacional de Informações – SNI; 414) nº 1707/96. Deputado JARBAS LIMA. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as empresas sediadas no País que vêm 
oferecendo empréstimos do exterior a pecuaristas, mediante o depósito antecipado, pelo 
interessado, de parte do valor do empréstimo; 415) nº 1708/96. Deputado OLAVO CALHEIROS. 
Solicita informações à Presidência da FUNAI, sobre as reservas indígenas existentes nos 
Estados do Maranhão, Pará, Amapá e Alagoas; 416) nº 1709/96. Deputado SÉRGIO CARNEIRO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o déficit de salas de aula 
no ensino fundamental nos Municípios do Estado da Bahia; 417) nº 1710/96. Deputado 
NEDSON MICHELETI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Programa Carta de 
Crédito desenvolvido pela Caixa Econômica Federal; 418) nº 1711/96. Deputado MARCONI 
PERILLO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre 
aquisição de terras para reforma agrária no Estado de Goiás; 419) nº 1712/96. Deputado JOÃO 
COSER. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO; 420) nº 1713/96. Deputado MILTON 
TEMER. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre transferência de recursos do 
Programa de Estímulo Reestruturação e ao Fortalecimento dos Sistema Financeiro Nacional – 
PROER – para os bancos sob intervenção do Banco Central; 421) nº 1714/96. Deputada ANA 
JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as operações de crédito deferidas 
pela Agência Centro do Banco do Brasil de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Empresa Pão 
Gostoso Indústria e Comércio Ltda; 422) nº 1715/96. Deputado HERCULANO ANGHINETTI. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre acidente de trabalho; 423) nº 1716/96. 
Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre as contribuições previdenciárias da empresa Cikel – Comércio Indústria Keila Ltda; 
424) nº 1717/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita  informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre projetos de manejo da empresa Cikel 
– Comércio Indústria Keila Ltda; 425) nº 1718/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita 



informações ao Ministério do Trabalho sobre os empregados da empresa Cikel – Comércio 
Indústria Keila Ltda; 426) nº 1719/96. Deputado DOMINGOS DUTRA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o pagamento de tributos pela empresa Cikel – Comércio Indústria 
Keila Ltda; 427) nº 1720/96. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre autorização para internalização de trigo 
contaminado concedida pelo Delegado do órgão no Estado de São Paulo; 428) nº 1721/96. 
Deputado ALDO ARANTES. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o 
processo de privatização da Cia. Vale do Rio Doce; 429) nº 1722/96. Deputado ARNALDO FARIA 
DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre processos 
que deram origem à Portaria nº 2033, de 1980, e ao ofício nº 768/GAB/SPC, de 07 de 
dezembro de 1981, bem como sobre acordo firmado entre o Banco do Brasil S.A e a PREVI; 
430) nº 1723/96. Deputado LEOPOLDO BESSONE. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre distribuição de recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE – no período que específica; 431) nº 1724/96. Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as regras 
vigentes para prazos e lances em grupos de consórcios; 432) nº 1725/96. Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre os objetos de contratos de concessão de empréstimos pelo BNDES às empresas que 
específica; 433) nº 1726/96. Deputado LEONIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre a formalização de convênios e liberação de recursos 
financeiros, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas Regionais, para os Municípios do 
Estado do Ceará a partir de março de 1996; 434) nº 1727/96. Deputado ILDEMAR KUSSLER. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre providências 
administrativas tomadas para que se solucione a questão da comprovação do exercício de 
atividade rural; 435) nº 1728/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o montante arrecadado pelas loterias federais nos últimos 12 
meses e o valor transferido ao Fundo Penitenciário; 436) nº 1729/96. Deputado SÉRGIO 
CARNEIRO. Solicita informações ao Ministério dos Transpores sobre a obra de duplicação da 
BR-116, em Feira de Santana, Estado da BAHIA; 437) nº 1730/96. Deputado PAULO PAIM. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o contrato governamental com a empresa 
Denison e divulgação de índices de consumo de feijão, carne, frango e ovos; 438) nº 1731/96. 
Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro; 439) nº 1732/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a Bolsa de Valores de São Paulo; 440) nº 1733/96. Deputado WELINTON 
FAGUNDES. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre potencial de geração 
de energia elétrica em Mato Grosso; 441) nº 1734/96. Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre dados estatísticos a respeito de 
fiscalizações em botijões de gás liquefeito de petróleo – GLP; 442) nº 1736/96. Deputado 
PEDRO VALADARES. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre contratos a serem 
realizados entre o ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, e o Fundo de Pensão dos 
Funcionários da Caixa Econômica Federal; 443) nº 1737/96. Deputado ANTONIO BRASIL. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica – DNAEE; 444) nº 1738/96. Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre concessões pela BR Distribuidora para 
instalação de postos de gasolina; 445) nº 1739/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a contratação da empresa 
Unisys Brasil Ltda., relativamente ao Processo nº 35000.006885/95-33, Extrato do Contrato nº 
012/96, publicado no BSL INSS/DG nº 77, de 22/04/96 – Anexo III; 446) nº 1740/96. Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
a contratação da empresa Unisys Brasil Ltda., relativamente ao Processo nº 35000.006885/95-
33, Extrato do Contrato nº 022/96, publicado no BSL INSS/DG nº 128, 04/07/96 – Anexo I; 447) 
nº 1741/96. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Justiça 



relativas ao Arquivo Nacional, a título de complemento das informações já prestadas 
decorrentes do Requerimento de Informações nº 1514, de 1996; 448) nº 1742/96. Deputado 
JOÃO FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre valores das tarifas 
incidentes sobre as importações de produtos agrícolas; 449) nº 1743/96. Deputado MARCONI 
PERILLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação dos financiamentos 
habitacionais do empreendimento Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal; 450) nº 
1744/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
motivos da exoneração da delegada Mônica Moreira da Rocha e da delegada substituta Fátima 
Maria Gondim Bezerra Faria, da Delegacia da Receita Federal do Ceará; 451) nº 1745/96. 
Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
concessões fornecidas aos Grupos Globo e Abril para exploração de serviços de televisão via 
satélite; 452) nº 1746/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Presidente do 
Banco Central do Brasil, por intermédio do Ministério da Fazenda, sobre a campanha 
publicitária patrocinada pelo Governo acerca do Real; 453) nº 1747/96. Deputado EXPEDITO 
JUNIOR. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre critérios para definição de áreas destinadas à conservação e preservação 
no Estado de Rondônia; 454) nº 1748/96. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre medidas tomadas contra servidores do órgão envolvidos em 
malversação de dinheiro público; 455) nº 1749/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a contratação da empresa 
Novadata Sistemas e Computadores S.A; 456) nº 1750/96. Deputado MATHEUS SCHMIDT. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o Programa de Crédito 
Educativo para estudantes carentes; 457) nº 1751/96. Deputado MATHEUS SCHMIDT. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a alienação de ações do 
capital social da LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A., realizada no dia 21 de maio de 1996; 
458) nº 1752/96. Deputada ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social, por intermédio do Instituto Nacional do Seguro Social, sobre a situação, 
junto ao órgão, da empresa Racimec Brasileira S.A e de sua filial; 459) nº 1753/96. Deputada 
ANA JULIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal, sobre os números de CGC das empresas IT – Companhia Internacional e 
Racimec Informática Brasileira S.A e de suas filiais em Brasília; 460) nº 1754/96. Deputado 
ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre concessão gratuita 
a empresa estrangeira, pertencente às Organizações Globo, para explorar o mercado de TV 
paga, via satélite; 461) nº 1755/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre a situação fiscal/tributária das empresas responsáveis pelos negócios de TV 
paga, via satélite, das Organizações Globo; 462) nº 1756/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre situação tributária dos imóveis comprados por 
brasileiros em Miami, Flórida, nos Estados Unidos da América; 463) nº 1757/96. Deputado 
MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre os Serviços Sociais Autônomos; 464) nº 1758/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre providências adotadas pela FUNAI a respeito da 
invasão da totalidade da Terra Indígena Jurudore, Mato Grosso, pertencente à comunidade 
Bororo; 465) nº 1759/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre o traçado previsto para a Ferrovia Ferronorte, que deverá margear terra 
indígena da comunidade Bororo; 466) nº 1760/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre indenização devida pela ELETRONORTE à 
comunidade indígena Bororo referente à linha de alta tensão que atravessa a Terra Indígena 
Tadarimana – MT; 467) nº 1761/96. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao 
Ministério do Exército sobre o Fundo de Saúde do Exército; 468) nº 1762/96. Deputado JAIR 
BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre reportagem publicada no 
jornal “Correio Braziliense”; 469) nº 1763/96. Deputado JOÃO PIZZOLATTI. Solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre editais de licitação da Central de Medicamentos – CEME – para 



compra de remédios; 470) nº 1765/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre anúncio publicado na revista “Explorer” nº 5, de maio de 
1996; 471) nº 1766/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério 
das Comunicações sobre contratos e aditivos contratuais firmados entre a TELEPAR e a NEC do 
Brasil S.A; 472) nº 1767/96. Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a execução do programa de securitização das dívidas rurais; 473) 
nº 1768/96. Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE. Solicita informações ao Ministério do 
Trabalho sobre número de Delegacias Regionais do Trabalho e Postos Administrativos; 474) nº 
1769/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
concorrência pública realizada pela CODESP para firmação de convênio de saúde em Santos, 
Estado de São Paulo; 475) nº 1770/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre concorrência pública realizada pela CODESP para firmação de 
convênio de saúde em Santos, Estado de São Paulo; 476) nº 1771/96. Deputado JOÃO COSER. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre prioridades rurais do Banco do Brasil; 477) 
nº 1772/96. Deputado ALEXANDRE SANTOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o fundamento legal e os processos de autorização para exploração de jogos de 
prognósticos nas emissoras de televisão mediante o uso do sistema de telefonia EMBRATEL 
através do Código 900 de ligações telefônicas; 478) nº 1773/96. Deputado PHILEMON 
RODRIGUES. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre os investimentos da 
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG – a partir de 1992, em diversas regiões do 
Estado de Minas Gerais; 479) nº 1774/96. Deputado PHILEMON RODRIGUES. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre situação dos índios Maxacalis, do Vale do Mucuri, 
Estado de Minas Gerais; 480) nº 1775/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre uso do MTBE no Estado do Rio Grande do Sul; 481) nº 
1776/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
anuncio prejuízo do Banco do Brasil S.A, em 1996; 482) nº 1777/96. Deputado AUGUSTO 
CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Previdência Social sobre valores devidos ao 
aposentado Jorge Figueiredo; 483) nº 1778/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre concessão de isenção, pela Receita Federal, do 
pagamento da taxa do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Atividades 
de Fiscalização – FUNDAF – às empresas que menciona; 484) nº 1779/96. Deputado MARCONI 
PERILLO. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República sobre a situação da 
Companhia Vale do Rio Doce e dos garimpeiros de Serra Pelada, no tocante àquele garimpo; 
485) nº 1780/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento sobre ex-ocupantes titulares da Pasta e do primeiro escalão do órgão; 486) nº 
1781/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre ex-
ocupantes titulares da Pasta e do primeiro escalão do órgão; 487) nº 1782/96. Deputado ALDO 
REBELO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre ex-Presidente do Banco Central 
do Brasil; 488) nº 1783/96. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre contratações na DOCEGEO; 489) nº 1785/96. Deputado ROBERTO 
ROCHA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a execução física e financeira 
de obras na BR-222; 490) nº 1786/96. Deputado FELIPE MENDES. Solicita informações ao 
Ministério da Cultura sobre pessoas físicas ou jurídicas que receberam verbas do Ministério da 
Cultura para o desenvolvimento da arte e da cultura no País; 491) nº 1787/96. Deputado 
FELIPE MENDES. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o 
documento “Brasil em Ação” – Investimentos Básicos para o Desenvolvimento; 492) nº 
1788/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a privatização da Cia. Nacional de Alcalis; 493) nº 1789/96. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
emissão de ações e debentures da ALCANORTE; 494) nº 1790/96. Deputado JARBAS LIMA. – 
Requerimento de Informações ao Ministério da Fazenda sobre cobertura do PROAGRO; 495) 
nº 1791/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 



sobre apuração de fraude no ressarcimento de fretes de combustíveis; 496) nº 1792/96. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a 
Portaria nº 16, de 18 de junho de 1996, emitida pelo órgão; 497) nº 1793/96. Deputado 
LUCIANO ZICA. Solicita informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos referentes à 
transação de 410 toneladas de Yellow-Cake, entre a Indústria Nuclear Brasileira – INB e a 
multinacional Nuexco; 498) nº 1794/96. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre convênios assinados pela Secretaria de 
Assistência Social, no exercício de 1996 e critérios utilizados para escolha dos Estados dos 
Municípios contemplados; 499) nº 1795/96. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre a ficha funcional do servidor Paulo 
Januário, do DENTEL; 500) nº 1796/96. Deputado JARBAS LIMA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o prazo de prescrição do pagamento das 
diferenças devidas aos benefícios; 501) nº 1797/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre a situação jurídica das emissoras de 
televisão Record/Rio e Cabrália; 502) nº 1798/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação sobre a compra de 300.000 computadores para 
distribuição às escolas da rede pública; 503) nº 1799/96. Deputado CONFUCIO MOURA. 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário da Reforma Agrária sobre a situação dos 
imóveis desapropriados que menciona; 504) nº 1800/96. Deputado SÉRGIO CARNEIRO. Solicita 
informações ao Ministério da Cultura sobre recursos transferidos à Fundação do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro; 505) nº 1801/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre dívidas do Jornal do Brasil S.A; 506) nº 1802/96. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre dívidas do Jornal do Brasil. S.A; 507) nº 1803/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a situação da geração de 
energia elétrica no País; 508) nº 1804/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à 
Casa Civil da Presidência República sobre propaganda oficial enganosa; 509) nº 1805/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre parecer da 
Procuradoria da Fazenda Nacional questionando a competência de órgãos do Governo de 
normatizar o seguro habitacional; 510) nº 1806/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre suposta interferência das rádios comunitárias 
na segurança dos voos; 511) nº 1807/96. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre benefícios de prestação continuada; 512) 
nº 1808/96. Deputado HELIO ROSAS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
resultado do Banco do Brasil S.A. no ano de 1995 e no 1º semestre de 1996; 513) nº 1809/96. 
Deputado ELISEU PADILHA. Solicita informações aos Ministérios da Previdência e Assistência 
Social, do Trabalho e da Fazenda sobre a implantação do Cadastro Nacional de Informações 
Sociais – CNIS; 514) nº 1810/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre valor transferido ao Fundo Penitenciário; evolução do fluxo 
financeiro; repasses efetuados ao referido fundo nos últimos doze meses; 515) nº 1811/96. 
Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto 
sobre campanha publicitaria de divulgação do Exame Nacional de Cursos; 516) nº 1812/96. 
Deputado WILSON CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a aplicação 
dos recursos orçamentários e não-orçamentários, nos últimos cinco anos, segundo os Estados 
que compõem a Federação e o Distrito Federal; 517) nº 1814/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre irregularidades nos 
fundos de pensão; 518) nº 1815/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre devedores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
519) nº 1816/96. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Ministério do 
Exército sobre notas fiscais do material de consumo hospitalar fornecido ao Hospital Central 
do Exército, no período de junho a dezembro de 1995; 520) nº 1817/96. Deputado PADRE 
ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre valores destinados para o custeio 



da pensão militar; 521) nº 1818/96. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informação ao 
Ministério da Aeronáutica sobre valores destinados para o custeio da pensão militar; 522) nº 
1819/96. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre 
valores destinados para o custeio da pensão militar; 523) nº 1820/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
mecanismos de fiscalização de processos industriais e comerciais; 524) nº 1821/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a criação, pelo Banco do 
Brasil, de seguradora de crédito à exportação; 525) nº 1822/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o relacionamento da TELECEARA 
com os seus acionistas; 526) nº 1823/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia sobre contratação de funcionários sem concurso; 527) nº 
1824/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
inquérito instaurado na Polícia Federal relativo ao Esquema PC; 528) nº 1825/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 
sobre mecanismos de fiscalização de processos industriais e comerciais; 529) nº 1826/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre mecanismos de 
fiscalização de processos industriais e comerciais; 530) nº 1827/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre mecanismos de fiscalização de 
processos industriais e comerciais; 531) nº 1828/96. Deputado WILSON CAMPOS. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o Imposto de Renda de pessoas jurídicas no 
período de 1985 a 1995; 532) nº 1829/96. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre Notas de Empenho da Fundação Nacional de Saúde – FNS; 533) nº 
1830/96. Deputado ADÃO PRETTO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
empréstimo concedido pelo Banco Nordeste; 534) nº 1831/96. Deputado BENEDITO 
DOMINGOS. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o programa “A Voz do 
Brasil”; 535) nº 1832/96. Deputada MARISA SERRANO. Solicita informações ao Ministério do 
Trabalho sobre qualificação profissional; 536) nº 1833/96. Deputado IVAN VALENTE. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre pesquisa de opinião pública 
supostamente custeada pela PETROBRÁS; 537) nº 1834/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre retirada das 212 associações não justificadas de 
antibióticos, garantia da qualidade de testes de gravidez e retirada dos produtos 
pediculicidas/escabicidas à base de lindano; 538) nº 1835/96. Deputado VALDEMAR COSTA 
NETO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre venda de ações da 
TELEBRAS junto ao instituições financeiras; 539) nº 1836/96. Deputado HAROLDO LIMA. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre instalações, no País, de escritório da 
instituição norte-americana Federal Bureau of Investigation – FBI; 540) nº 1837/96. Deputado 
HAROLDO LIMA. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre instalação, 
no País, de escritório da instituição norte-americana Federal Bureau of Investigation – FBI; 
541) nº 1838/96. Deputado HAROLDO LIMA. Solicita informações à Presidência da República 
quanto a pesquisa de opinião pública sobre reeleição do atual Presidente da República; 542) nº 
1839/96. Deputado PHILEMON RODRIGUES. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre concessões de canais de televisão; 543) nº 1840/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República sobre a estatal Industriais 
Nucleares Brasileiras; 544) nº 1841/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre créditos podres do Banco do Brasil; 545) nº 1842/96. Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre as empresas de 
radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro; 546) nº 1843/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre contas ambulatoriais pagas pela Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Ministério; 547) nº 1844/96. Deputado 
MIGUEL ROSSETO. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal  e Reforma do 
Estado sobre Comissão Especial de Revisão de Processos de Anistia; 548) nº 1845/96. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 



relatórios de EIA-RIMA da obra denominada OSBRA – Poliduto Paulínia/Brasília; 549) nº 
1846/96. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
venda do Banco Antônio de Queiroz; 550) nº 1847/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a criação; pelo Banco do Brasil S/A, de seguradora 
de crédito à exportação; 551) nº 1848/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre automóveis exportados pelo Brasil; 
552) nº 1849/96. Deputado UBALDINO JUNIOR. Solicita informações ao Ministério 
Extraordinário de Política Fundiária sobre desapropriação de terras; 553) nº 1850/96. 
Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre empreendimento para produção de celulose na região de 
Porto Seguro, Estado da Bahia; 554) nº 1851/96. Deputado PEDRO VALADARES. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre gastos da PETROBRÁS com pesquisa 
eleitoral; 555) nº 1852/96. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre recursos repassados pelo SUS, por unidade credenciada, nos últimos dois anos, a 
cidade do Estado do Tocantins, 556) nº 1853/96. Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação sobre cassação, pelo Juiz Federal da 5ª Vara de 
Curitiba, de vestibular prestado por alunos de Medicina e Odontologia, na UNIOESTE, em 
Cascavel, Estado do Paraná; 557) nº 1854/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre composição e decisões do Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP; 558) nº 1855/96. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a Secretaria de Previdência Complementar 
– SPC; 559) nº 1856/96. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre repasse de numerário ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para pagamento 
de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar; b) Atos da Mesa: 1) nº 29, de 1995, 
que “dispõe sobre transformações de cargos”, o qual vai publicado ao final da ata; 2) nº 30, de 
1996, que “dispõe sobre a lotação de servidores nos Gabinetes dos Líderes do PMN e PSD”, o 
qual vai publicado ao final da ata; 3) nº 31, de 1996, que “altera o anexo I do Ato da Mesa nº 
10, de 1987”, o qual vai publicado ao final da ata; 4) nº 32, de 1996, que “dispõe sobre o 
número de membros das Comissões Permanentes e a respectiva representação numérica das 
bancadas”, o qual vai publicado ao final da ata; 5) nº 33, de 1996, que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata; 6) nº 
34, de 1996, que “dispõe sobre a criação de funções comissionadas e dá outras providências”, 
o qual vai publicado ao final da ata; 7) nº 35, de 1996, que “cria cargo na estrutura provisória 
de assessoramento técnico e apoio administrativo à Procuradoria Parlamentar”, o qual vai 
publicado ao final da ata; 8) nº 36, de 1996, que “cria função na estrutura do Gabinete do Líder 
do Governo na Câmara dos Deputados e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final 
da ata; 9) nº 37, de 1996, que “prorroga, por dois anos, o prazo de validade do concurso 
público realizado pela Câmara dos Deputados, para Analista Legislativo, atribuição Taquígrafo 
Legislativo”, o qual vai publicado ao final da ata; 10) nº 38, de 1996, que “altera o Ato da Mesa 
nº 56-A, de 1992, que “dispõe sobre a concessão de Auxílio-Refeição/Alimentação aos 
servidores do Quadro Permanente e ocupantes de cargos em comissão da Câmara dos 
Deputados”, o qual vai publicado ao final da ata; 11) nº 39, de 1996, que “dispõe sobre 
transformação de cargos”, o qual vai publicado ao final da ata; 12) nº 40, de 1996, que “dispõe 
sobre a lotação de servidores no Gabinete do Líder do Governo no Congresso Nacional”, o qual 
vai publicado ao final da ata; 13) nº 41, de 1996, que “atualiza a Tabela de Remuneração dos 
Cargos de Natureza Especial – CNE, e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da 
ata; 14) nº 42, de 1996, que “dispõe sobre transformação de cargos”, o qual vai publicado ao 
final da ata; c) Requisição: 1) Requisição, pelo Ministério dos Transportes, do Assessor 
Legislativo Sérgio Porto da Luz, prontuário nº 5.098, sem prejuízo dos vencimentos, direitos e 
vantagens, para exercer o cargo de Secretário da Secretaria de Transportes Aquaviários, DAS-
101.6, sendo, em consequência, exonerado da função comissionada FC-07 de Assessor 
Legislativo; 2) Requisição, pelo Governo do Estado do Paraná, da servidora Shirley Márcia dos 



Santos, Adjunto Parlamentar, ponto nº 5.004, com ônus parcial para a Câmara dos Deputados, 
ou seja, sem percebimento da Gratificação de Atividade Legislativa, até 31.12.96; 3) 
Requisição, pelo Senado Federal, da servidora Maria Aparecida Silveira Saraiva, Técnico 
Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 4.608, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 4) Requisição, pelo Tribunal Regional do Trabalho, da servidora Kátia 
Sirlene Penha de Aguiar, Técnico Legislativo – atribuição Agente de Segurança Legislativa, 
ponto nº 5.628, com ônus parcial para esta Casa, pelo período de 1 (um) ano; 5) Requisição, 
pelo Senado Federal, do servidor José Batista Pereira Caputo, Técnico Legislativo – atribuição 
Operador de Máquinas, ponto nº 4.257, com ônus para esta Casa, até 31.12.96; d) Prorrogação 
de requisição: 1) Prorrogação de requisição, pela Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, da servidora Célia Marta Gomes Urbano Farias, ponto nº 3.953, com ônus parcial, 
excluindo-se o pagamento da Gratificação de Atividade Legislativa, até 31.12.96; 2) 
Prorrogação de requisição, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, da servidora Cybele 
Martins Soares Araújo, Técnico Legislativo, ponto nº 3.814, com ônus total para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 3) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora 
Nazareth Gomes Alves, Técnico Legislativo, ponto nº 3.814, com ônus total para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 4) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora 
Abdenice Nice Lobão, Analista Legislativo, ponto nº 3.935, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 5) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora 
Sheila dos Santos Ferreira, Analista Legislativo, ponto nº 5.003, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 6) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora Jane 
Kaczan de Freitas, Analista Legislativo, ponto nº 2.965, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 7) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora Isis 
Cavalcanti Gomes, Adjunto Parlamentar, ponto nº 4.951, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 8) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora  
Sônia Tereza Ramalho Ferreira, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 
5.008, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 31.12.96; 9) Prorrogação de requisição, 
pelo Senado Federal, da servidora Wânia Maria de França e Silva, Analista Legislativo, ponto nº 
3.282, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 31.12.96; 10) Prorrogação de requisição, 
pelo Senador Federal, da servidora Lísia Freitas Carvalho, Técnico Legislativo, atribuição 
Assistente Administrativo, ponto nº 5.373, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 
31.12.96; 11) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, da servidora Solange Maria 
Machado Corrêa, Analista Legislativo, ponto nº 3.229, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; 12) Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, do servidor 
Cleto José da Costa, ponto nº 4.937, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 31.12.96; 13) 
Prorrogação de requisição, pelo Senado Federal, do servidor Jader Corrêa de Sá, Analista 
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, ponto nº 2.955, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, até 31.12.96; e) Reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
46.403/95. Deputado Jorge Maluly Netto. Valor: R$ 4.204,43 (quatro mil, duzentos e quatro 
dólares e quarenta e três centavos); 2) Processo nº 132.847/95. Deputado Jaime Martins Filho. 
Valor: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 3) Processo nº 133.599/95. Deputado Jaime 
Martins Filho. Valor: R$ 552,64 (quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 
centavos); 4) Processo nº 133.677/95. Deputado Alberto Silva. Valor: 1.700,00 (hum mil e 
setecentos reais); 5) Processo nº 133.741/95. Deputado Alexandre Ceranto. Valor: R$ 4.877,00 
(quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais); 6) Processo nº 134.208/95. Deputado Zaire 
Rezende. Valor: R$ 3.628,13 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e treze centavos); 7) 
Processo nº 38.923/95. Deputado Adelson Salvador. Valor: R$ 4.351,58 (quatro mil, trezentos 
e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos); 8) Processo nº 124.871/95. Deputado 
Augustinho Freitas. Valor: R$ 828,40 (oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos); 9) 
Processo nº 126.804/95. Deputado Augustinho Freitas. Valor: R$ 338,00 (trezentos e trinta e 
oito reais); 10) Processo nº 127.335/95. Deputado Jorge Wilson de Matos. Valor: R$ 234,40 
(duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); 11) Processo nº 127.766/95. Deputado 



Flávio Arns. Valor: R$ 300,00 (trezentos reais); 12) Processo nº 127.880/95. Deputado Leur 
Lomanto. Valor: R$ 174,30 (cento e setenta e quatro reais e trinta centavos); 13) Processo nº 
130.303/95. Deputada Sandra Starling. Valor: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); 14) 
Processo nº 130.873/95. Deputada Zila Bezerra. Valor: R$ 11.219,31 (onze mil, duzentos e 
dezenove reais e trinta e um centavos); 15) Processo nº 132.212/95. Deputado Adauto Pereira 
Lima. Valor: R$ 1.946,56 (hum mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis 
centavos); 16) Processo nº 134.285/95. Deputado Antonio Geraldo. Valor: R$ 5.707,68 (cinco 
mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos); 17) Processo nº 41.245/94. Deputado 
Fernando Lyra. Valor: 33.542,60 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
sessenta centavos); 18) Processo nº 134.388/955. Deputado Moacyr Andrade. Valor: R$ 
2.295,45 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos); 19) Processo 
nº 101.929/96. Deputado Vicente André Gomes. Valor: R$ 26.493,88 (vinte e seis mil, 
quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos); 20) Processo nº 885/96. 
Deputado Adelson Salvador. Valor: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais); 21) Processo nº 
101.988/96. Deputado Alberto Silva. Valor R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais); 22) 
Processo nº 101.183/96. Deputado André Franco Montoro. Valor: R$ 400,00 (quatrocentos 
reais); 23) Processo nº 134.033/96. Deputada Conceição Tavares. Valor: R$ 573,00 (quinhentos 
e setenta e três reais); 24) Processo nº 134.639/95. Deputado André Franco Montoro. Valor: 
R$ 960,00 (noventa e sessenta reais); 25) Processo nº 134.943/95. Deputado André Franco 
Montoro. Valor: R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais); 26) Processo nº 
102.327/96. Deputado Costa Ferreira. Valor: 26.134,59 (vinte e seis mil, cento e trinta e quatro 
reais e cinquenta e nove centavos); 27) Processo nº 103.112/96. Deputado Firmo de Castro. 
Valor R$ 8.411,60 (oito mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos). II – PAUTA DO 
SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE. A Mesa resolve aprovar os pareceres proferidos por Sua 
Excelência nos seguintes expedientes: a) Requerimentos de informação: 1) nº 1.284/95. 
Deputado Fernando Ferro. Ao Senhor Ministro das Minas e Energia. Solicita informações sobre 
os motivos que o levaram à exoneração do Presidente da Eletronorte, Aluízio Guimarães 
Mendes. Pelo não encaminhamento; 2) nº 1.301/96. Deputado Enio Bacci. Ao Presidente da 
EMBRAPA e ao Chefe do Centro da SENARGEM. Solicita informações sobre concessão de 
permissão para experimento de plantio do tabaco “Y1” no País. Pelo não encaminhamento; 3) 
nº 1.373/96. Deputado Chicão Brígido. Ao Senhor Ministro da Justiça. Solicita informações 
sobre as reservas e populações indígenas. Pelo não encaminhamento; 4) nº 1.502/96. 
Deputado Coriolano Sales. Ao Procurador-Geral da República. Solicita informações acerca do 
completo teor do Inquérito Administrativo que apurou a culpabilidade de parlamentares 
citados na “pasta rosa” quanto ao recebimento de recursos irregulares do Banco Econômico 
S.A. na eleição de 1996. Pelo não encaminhamento; 5) nº 1580/96. Deputado Luciano Zica. Ao 
Senhor Ministro da Saúde. Solicita informações sobre quitação de débitos de órgãos que 
recebem verbas do Sistema Único de Saúde – SUS. Pelo não encaminhamento; 6) Processo nº 
1.646/96. Deputado Luciano Zica. Ao Senhor Ministro das Minas e Energia. Solicita 
informações a respeito de atos administrativos adotados pela PETROBRÁS. Pelo 
encaminhamento; 7) Processo nº 1.764/96. Deputado José Pimentel. Ao Senhor Ministro da 
Fazenda. Solicita informações sobre os motivos que levaram a impedir o acesso do requerente 
às dependências do Banco do Nordeste do Brasil S.A. no dia 19 de julho de 1996. Pelo não 
encaminhamento. b) Projetos de Resolução: 1) nº 84, de 1996, do Senhor Deputado Átila Lins, 
que “cria o Grupo Parlamentar Brasil-Bélgica”. Pela aprovação; 2) nº 85, de 1996, do Senhor 
Deputado Átila Lins, que “cria o Grupo Parlamentar Brasil-Rússia”. Pela aprovação. 3) nº 89, de 
1996, do Senhor Deputado Moisés Lipnik, que “cria o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina-
Uruguai-Paraguai”. Pela aprovação; 4) nº 92, de 1996, do Senhor Deputado Efraim Morais, que 
“cria o Grupo Parlamentar Brasil-Hungria”. Pela aprovação; 5) nº 95, de 1996, do Senhor 
Deputado Aldo Rebelo, que “cria o Grupo Parlamentar Brasil-Vietnã”. Pela aprovação; 6) nº 98, 
de 1996, do Senhor Deputado Hilário Coimbra, que “institui o Grupo Parlamentar Brasil-
República das Filipinas e dá outras providências”. Pela aprovação. Prosseguindo, a Mesa 



resolve conceder vista ao Senhor 3º Secretário, das seguintes proposições: a) Projetos de 
Resolução: 1) nº 9, de 1995 – CN, do Senhor Deputado Miro Teixeira e outros, que “institui, 
com base no art. 128 do Regimento Comum, no âmbito do Congresso Nacional, Comissão 
Mista de Moeda e Crédito, de caráter permanente”; 2) nº 01, de 1996 – CN, do Senhor 
Deputado Paulo Bernardo e outros que “obriga a elaboração bimestral de relatório de 
acompanhamento e de fiscalização financeira da execução orçamentária da União, bem como 
determinada a sua publicação, divulgação e disponibilização na Rede de Comunicação 
Internet; 3) nº 02,  de 1996 – CN, do Deputado José Fortunati e outros, que “dispõe sobre a 
criação de Comissão Mista Permanente para Assuntos do Sistema Financeiro”. B) Indicação: I) 
nº 324, de 1995, do Senhor Deputado Edison Andrino, que “sugere ao Presidente da Câmara 
dos Deputados a criação e instalação da Comissão Permanente do Desenvolvimento 
Pesqueiro; 2) nº 590, de 1996, do Senhor Deputado Paes Landim, que “sugere à Mesa da 
Câmara dos Deputados, por intermédio do Senhor Primeiro Vice-Presidente, a constituição de 
uma Comissão Especial de 5 (cinco) membros para, no prazo de 60 (sessenta) dias, examinar a 
conveniência e eventualmente propor a criação do Parlamento da Comunidade dos Povos de 
Língua Portuguesa. III – PAUTA DO SENHOR 2º VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres 
favoraveis proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes, referentes a reembolso de 
despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 105.446/96. Deputado Adaulto Pereira. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informação que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 2) 
Processo nº 114.146/96. Deputado Adelson Ribeiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 3) Processo nº 103.835/96. Deputado 
Ademir Lucas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 4) Processo nº 115.307/96. Deputado Adroaldo Streck. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 5) Processo nº 113.888/96. 
Deputado Affonso Camargo. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 6) Processo nº 108.281/96. Deputado Alberto Silva. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 7) Processo nº 119.919/96. 
Deputado Albérico Filho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da mesa nº 
24/83. De acordo”; 8) Processo nº 101.061/96. Deputado Alcides Modesto. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 9) Processo nº 
103.012/96. Deputado Alexandre Ceranto. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 11) Processo nº 13515/96. Deputado Almino Affonso. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 12) 
Processo nº 48.012/95. Deputado Almino Affonso. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 13) Processo nº 104.905/96. Deputado 
Álvaro Valle. “Á Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 14) Processo nº 104.991/96. Deputado Álvaro Valle. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 15) Processo nº 134.461/95. Deputada 
Alzira Ewerton. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 



despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 16) Processo nº 114.112/96. Deputado André Franco Montoro. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 17) Processo nº 134.943/95. 
Deputado André Franco Montoro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 18) Processo nº 101. 183/96. Deputado André Franco Montoro. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 19) 
Processo nº 134.639/95. Deputado André Franco Montoro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 20) Processo nº 103.160/96. Deputado 
André Franco Montoro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 21) Processo nº 113.330/96. Deputado Antonio Balhmann. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 22) Processo nº 
6826/96. Deputado Antonio Joaquim Araújo. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 23) Processo nº 115.871/96. Deputado Aroldo Cedraz. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 24) 
Processo nº 116.951/96. Deputado Augustinho Freitas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 25) Processo nº 107.331/96. Deputado 
Augustinho Freitas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 26) Processo nº 104.059/96. Deputado Augusto Nardes. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 27) Processo nº 
112.327/96. Deputado Augusto Nardes. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 28) Processo nº 103.291/96. Deputado Augusto Viveiros. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 29) 
Processo nº 116.224/96. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 30) Processo nº 117.280/96. Deputado 
Carlos Alberto. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 31) Processo nº 112189/96. Deputado Carlos Alberto de Souza. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 32) Processo nº 102.635/96. 
Deputado Carlos Nelson Bueno. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 33) Processo nº 101.119/96. Deputado Carlos Nelson Bueno. “ 
A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mas nº 24/83. De acordo”; 34) 
Processo nº 112.828/96. Deputado Carlos Nelson Bueno. “A Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 35) Processo nº 106.817/96. Deputado 
Chicão Brígido. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 



despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 36) Processo nº 120.647/96. Deputado Cidinha Campos. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 37) Processo nº 7.377/96. 
Deputado Ciro Nogueira Lima Filho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 38) Processo nº 134. 033/95. Deputada Conceição Tavares. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 39) 
Processo nº 3.601/96. Deputado Edinho Araújo. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 40) Processo nº 100.969/96. Deputado 
Edson Soares: “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 41) Processo nº 116.572/96. Deputado Eduardo Mascarenhas. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 42) Processo nº 130.517/95. 
Deputado Eduardo Mascarenhas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 43) Processo nº 105.336/96. Deputado Eliseu Resende. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 44) 
Processo nº 103.886/96. Deputado Enivaldo Ribeiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 45) Processo nº 117.625/96. Deputado 
Eurípedes Miranda. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 46) Processo nº 102.069/96. Deputado Fernando Ferro. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 47) Processo nº 
1.519/96. Deputado Fernando Lyra. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 48) Processo nº 108.508/96. Deputado Firmo de Castro. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 49) 
Processo nº 104.143/96. Deputado Flávio Derzi. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 50) Processo 100.961/96. Deputado Firmo de Castro. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 51) 
Processo nº 102.760/96. Deputado Flávio Derzi. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 52) Processo nº 118.369/96. Deputado Flávio Derzi”. A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 53) 
processo nº 119.998/96. Deputado Francisco Coelho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 54) Processo nº 107.329/96. Deputado 
Freire Júnior. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 55) Processo nº 103.836/96. Deputado Gonzaga Mota. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 



observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 56) Processo nº 106.083/96. 
Deputado Gonzaga Patriota. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 57) Processo nº 116.302/96. Deputado Gonzaga Patriota. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 58) Processo nº 
113.889/96. Deputado Gonzaga Patriota. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/73. De acordo”; 59) Processo nº 114.145/96. Deputado Gonzaga Patriota. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 60) 
Processo nº 111.241/96. Deputado Hélio Cesar Rosas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 61) Processo nº 102.758/96. Deputado 
Hélio Cesar Rosas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 62) Processo nº 102.571/96. Deputado Hélio Cesar Rosas. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 63) Processo nº 114.595/96. 
Deputado Hélio Cesar Rosas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 64) Processo nº 116.303/96. Deputado Hélio Cesar Rosas. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 65) Processo nº 
115.877/96. Depurado Hélio Cesar Rosas. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 66) Processo nº 134.909/95. Deputado Hélio Cesar Rosas. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 67) 
Processo nº 118.233/96. Deputado Heráclito Fortes. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 68) Processo nº 114.149/96. Deputado 
Herculano Anguinetti. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 69) Processo nº 114.977/96. Deputado Herculano Anguinetti. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 70) Processo nº 
118.228/96. Deputado Herculano Anguinetti. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 71) Processo nº 112.827/96. Deputado Hilário Coimbra. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 72) 
Processo nº 112.146/96. Deputado Hugo Biehl; “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 73) Processo nº 107.894/96. Deputado Hugo Biehl. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 74) 
Processo nº 113.887/96. Deputado Hugo Biehl. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 75) Processo nº 118.414/96. Deputado Hugo Biehl. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 76) 



Processo nº 104.479/96. Deputado Hugo Rodrigues da Cunha. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 77) Processo nº 16.025/96. Deputado Hugo 
Rodrigues da Cunha. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 78) Processo nº 118.575/96. Deputado Hugo Rodrigues da Cunha. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 79) Processo nº 
118.857/96. Deputado Hugo Rodrigues da Cunha. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 80) Processo nº 115.779/96. Deputado 
Ibrahim Abi-Ackel. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 81) Processo nº 103.636/96. Deputado Ivandro Cunha Lima. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 82) Processo nº 109.580/96. 
Deputado Ivandro Cunha Lima. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 83) Processo nº 102.006/96. Deputado Ivo Mainardi. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 84) Processo nº 
114.152/96. Deputado Ivo Mainardi. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 85) Processo nº 108.276/96. Deputada Yeda Crusius. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 86) Processo nº 
114.900/96. Deputada Yeda Crusius. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 87) Processo nº 9.840/96. Deputado Jaime Martins Filho. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83.  De acordo”; 88) 
Processo nº 134.641/95. Deputado Jaime Martins Filho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 89) Processo nº 12.619/96. Deputado Jaime 
Martins Filho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 90) Processo  nº 6.987/96. Deputado Jaime Martins. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 91) Processo nº 1.879/96. Deputado Jaime 
Martins Filho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 92) Processo nº 106.965/96. Deputado Jair Siqueira. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 93) Processo nº 110.214/96. Deputado Jair 
Siqueira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 94) Processo nº 107.765/96. Deputado João Maia. “A Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo; 95) Processo nº 103.635/96. Deputado João 
Natal. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 96) 
Processo nº 5.878/96. Deputado João Natal. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-



Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 97) Processo nº 106.822/96. Deputado João Natal. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 98) 
Processo nº 7.134/96. Deputado João Natal. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 99) Processo nº 101.696/96. Deputado João Natal. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 100) 
Processo nº 108.906/96. Deputado João Natal. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 101) Processo nº 115.872/96. Deputado João Natal. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 102) 
Processo nº 103.292/96. Deputado João Paulo Cunha. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 103) Processo nº 105.131/96. Deputado 
João Paulo Cunha. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 104) Processo nº 119.666/96. Deputado Jorge Wilson. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 105) Processo nº 116.323/96. 
Deputado Jorge Wilson. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
224/83. De acordo”; 106) Processo nº 112.142/96. Deputado Jorge Wilson de Matos: “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 107) Processo nº 
118.862/96. Deputado Jorge Wilson de Matos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 224/83. De acordo”; 108) Processo nº 114.140/96. Deputado José Carlos 
Aleluia. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 109) Processo nº 4.142/96. Deputado José Anibal. “A Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 110) Processo nº 15.996/96. Deputado José 
Carlos Coutinho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 111) Processo nº 47.715/95. Deputado José Carlos Sabóia. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 112) Processo nº 117.035/96. 
Deputado José Carlos Vieira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 113) Processo nº 107.507/96. Deputado José Priante. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 114) Processo nº 111.793/96. 
Deputado Júlio Redecker. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 115) Processo nº 114.312/96. Deputado Jurandir Paixão. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 116) Processo nº 
112.280/96. Deputado Jurandir Paixão. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 



da Mesa nº 24/83. De acordo”; 117) Processo nº 7.413/96. Deputada Laura Carneiro. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo”; 118) Processo nº 
108.206/96. Deputada Laura Carneiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 119) Processo nº 115.394/96. Deputada Laura Carneiro. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 120) 
Processo nº 132.495/95. Deputado Leonel Pavan. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 121) Processo nº 48.424/96. Deputada Lídia 
Quinan. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 122) Processo nº 109.340/96. Deputado Luis Eduardo. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 123) Processo nº 111.029/96. 
Deputado Luiz Buaiz. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 124) Processo nº 113.481/96. Deputado Luiz Buaiz. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 125) Processo nº 107.199/96. 
Deputado Luiz Carlos Santos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 126) Processo nº 118.230/96. Deputado Luiz Durão. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 127) Processo nº 118.091/96. 
Deputado Luiz Fernando. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando  que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 128) Processo nº 6.093/96. Deputado Luiz Mainardi. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 129) Processo nº 103.467/96. 
Deputado Luiz Moreira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 130) Processo nº 100.971/96. Deputado Marcos Lima. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 131) Processo nº 
101.511/96. Deputado Marcos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 132) Processo nº 118.540/96. Deputado Marcos Lima. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 133) 
Processo nº 106.819/96. Deputado Marcos Medrado. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo; 134) Processo nº 48.227/95. Deputada Maria 
Valadão. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 135) Processo nº 117.173/96. Deputada Maria Conceição Tavares. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 136) Processo nº 
119.458/96. Deputada Maria Conceição Tavares. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 137) Processo nº 120.721/96. Deputada 



Maria Conceição Tavares. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 138) Processo nº 120.408/96. Deputada Maria Conceição Tavares. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 139) 
Processo nº 111.242/96. Deputada Maria Elvira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 140) Processo nº 105.855/96. Deputada 
Maria Elvira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 141) Processo nº 106.094/96. Deputada Maria Laura. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 142) Processo nº 104.906/96. Deputada 
Maria Laura. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 143) Processo nº 
102.384/96. Deputado Maurício Requião. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 144) Processo nº 107.502/96. Deputado Milton Temer. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo; 145) 
Processo nº 100.967/96. Deputado Milton Temer. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 146) Processo nº 102.701/96. Deputado 
Moacyr Andrade. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 147) Processo nº 111.037/96. Deputado Moreira Franco. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 148) Processo nº 114.147/96. 
Deputado Moreira Franco. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 149) Processo nº 111.382/96. Deputado Moreira Franco. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 150) Processo nº 
112.675/96. Deputado Moreira Franco. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 151) Processo nº 118.891/96. Deputado Moreira Franco. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 152) 
Processo nº 113.885/96. Deputado Moreira Franco. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 153) Processo nº 18.135/96. Deputado 
Murilo Pinheiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 154) Processo nº 109.087/96. Deputado Nelson Meurer. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 155) Processo nº 6.630/96. 
Deputado Nelson Meurer. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 156) Processo nº 134.795/96. Deputado Nelson Trad. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 157) Processo nº 102.587/96. 



Deputado Newton Cardoso. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 158) Processo nº 103.474/96. Deputado Nilton Baiano. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 159) Processo nº 
117.029/96. Deputado Nilton Baiano. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observada as disposições do Ato da 
Mesa nº 24/83. De acordo”; 160) Processo nº 116.700/96. Deputado Nilton Gomes Oliveira. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 161) 
Processo nº 100.249/96. Deputado Odilio Balbinotti. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 162) Processo nº 12.798/96. Deputado 
Orcino Gonçalves. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 163) Processo nº 4.641/96. Deputado Orcino Gonçalves. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 164) Processo nº 113.635/96. 
Deputado Oscar Andrade. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 165) Processo nº 112.370/96. Deputado Oscar Andrade. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 166) Processo nº 
102.585/96. Deputado Osvaldo Coelho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 167) Processo nº 108.858/96. Deputado Osvaldo Coelho. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 168) 
Processo nº 111.116/96. Deputado Osvaldo Coelho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando eu foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 169) Processo nº 103.015/96. Deputado 
Osvaldo de Souza Reis. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 170) Processo nº 109.084/96. Deputado Osvaldo Reis. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 171) Processo nº 
112.580/96. Deputado Osvaldo Reis. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 172) Processo nº 108.649/96. Deputado Paulo Heslander. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 173) 
Processo nº 108.857/96. Deputado Paulo Hitzel. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 174) Processo nº 109.086/96. Deputado 
Philemon Rodrigues. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 175) Processo nº 7.064/96. Deputado Philemon Rodrigues. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 176) Processo nº 
118.157/96. Deputado Pinheiro Landim. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 177) Processo nº 134.243/95. Deputado Raimundo Santos. “A 



Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 178) 
Processo nº 102.011/96. Deputada Raquel Capiberibe. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 179) Processo nº 111.035/96. Deputado 
Renato Johnsson. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 180) Processo nº 106.242/96. Deputado Ricardo Gomide. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo”; 181) Processo nº 115.432/96. 
Deputado Ricardo Heráclito. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 182) Processo nº 115.430/96. Deputado Ricardo Heráclito. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 183) Processo nº 
18.577/96. Deputado Roberto Balestra. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 184) Processo nº 5.571/96. Deputado Roberto Balestra. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 185) 
Processo nº 102.149/96. Deputado Roberto Campos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 186) Processo nº 6.383/96. Deputado 
Roberto Magalhães . “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 187) Processo nº 116.708/96. Deputado Roberto Magalhães. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 188) Processo nº 
114.343/96. Deputado Roberto Paulino. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 189) Processo nº 103.708/96. Deputado Roberto Pessoa. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 190) 
Processo nº 103.134/96. Deputado Roberto Pessoa. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 191) Processo nº 112.732/96. Deputado 
Roberto Pessoa. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 192) Processo nº 108.859/96. Deputado Ronaldo Perim. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 193) Processo nº 103.846/96. 
Deputado Salatiel Carvalho. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 195) Processo nº 118.229/96. Deputada Sandra Starling. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 196) Processo nº 
114.113/96. Deputada Sandra Sterling. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 197) Processo nº 119.688/96. Deputada Sandra Starling. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 198) 
Processo nº 112.275/96. Deputado Sérgio Barcellos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 



Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/73. De acordo”; 199) Processo nº 120.740/96. Deputado 
Sérgio Naya. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 200) Processo nº 118.945/96. Deputado Sérgio Naya. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 201) Processo nº 119.398/96. Deputado 
Sérgio Naya. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da mesa nº 24/83. De 
acordo”; 202) Processo nº 103.932/96. Deputado Severino Cavalcanti. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 203) Processo nº 102.726/96. 
Deputado Severino Cavalcanti. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 204) Processo nº 108.282/96. Deputado Severino Cavalcanti. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo”; 205) 
Processo nº 118.348/96. Deputado Silas Brasileiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 206) Processo nº 107.896/96. Deputado 
Simão Sessim. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 208) Processo nº 104.481/96. Deputada Simara Ellery. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 209) Processo nº 104.573/96. 
Deputado Sylvio Lopes Teixeira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que que foram observadas as disposições do 
Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 210) Processo nº 134.221/95. Deputado Tilden Santiago. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 211) 
Processo nº 117.036/96. Deputado Tilden Santiago. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 212) Processo nº 107.514/96. Deputado 
Ubaldo Correa. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Deputado Ubaldo Correa. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 214) 
Processo nº 114.090/96. Deputado Ushitaro Kamia. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 215) Processo nº 117.676/96. Deputado 
Ushitaro Kamia. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 216) Processo nº 115.026/96. Deputado Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 217) Processo nº 118.733/96. Deputado 
Ushitaro Kamia. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 218) Processo nº 105.292/96. Deputado Ubaldo Corrêa. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 219) Processo nº 106.241/96. 
Deputada Vanessa Felippe. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 



24/83. De acordo”; 220) Processo nº 119.498/96. Deputada Vanessa Felippe. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 221) Processo nº 
112.564/96. Deputado Waldomiro Fioravante. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 222) Processo nº 102.903/96. Deputado Werner 
Wander. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 223) Processo nº 104.988/96. Deputado Wilson Braga. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 224) Processo nº 102.576/96. 
Deputado Wilson Campos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa  e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. IV – PAUTA DO SENHOR 1º SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres 
proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Vantagem Pessoal. 1) Processo nº 
135.061/95 e anexo. Departamento de Pessoal. “O Departamento de Pessoal, tendo em vista a 
decisão da Mesa de 7.12.95 que aprovou a extensão dos benefícios da Resolução nº 70/94 
(incorporação de quintos) aos servidores do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados 
que exerceram, no Secretariado Parlamentar, as funções de Assistente  de Gabinete 
Parlamentar, Secretário de Gabinete Parlamentar e de Auxiliar de Gabinete Parlamentar, 
decisão essa que posicionou esses servidores, para efeito daquela Resolução, respectivamente 
na FC-04, FC-03 e FC-02, consulta sobre os procedimentos a serem adotados em relação a 
servidores, também do quadro permanente, que tenham exercido outros cargos 
comissionados daquele Secretariado e que não tenham sido contemplados na referida Decisão 
da Mesa, a saber, os ex-ocupantes das funções de confiança de Motorista e de Ajudante de 
Gabinete Parlamentar, “bem como aqueles ocupados a partir da vigência do Ato da Mesa nº 
85, de 1988, e alterações subsequentes, quando passaram à denominação de SP, GP e 
voltando novamente a SP” (fls. 42), tudo conforme a sucessão de Atos de fls. 13-21, 25, 27, 38. 
Ensejou aquela decisão da Mesa, essencialmente, o reconhecimento de que os cargos 
contemplados do Secretariado Parlamentar eram cargos comissionados, exigência necessária 
ao benefício da incorporação de quintos, a teor da Resolução nº 70/94 (arts. 7º e 8º) e demais 
normas que disciplinam a matéria (fls. 12). Os órgãos técnicos da Administração da Casa, com 
entendimento favorável a extensão dos quintos aos ex-ocupantes de cargos de Secretariado 
Parlamentar não alcançados pela decisão do douto colegiado (eis que também cargos 
comissionados), propõem a seguinte equivalência entre ditos Cargos e os atuais níveis de 
Função Comissionada vigentes na Casa (FC), e o fazem com base nos termos daquela Decisão e 
também na equivalência de valores retributivos, assim: “(...) 5. De posse das informações 
solicitadas (fls. 23 a 38), passa-se a realizar as convenções. a) Considerando os termos da 
decisão da Mesa de fls. 12: - Motorista de Gabinete Parlamentar, cargo equivalente ao nível 
FC-02; - Ajudante de Gabinete Parlamentar, cargo equivalente ao Nível FC-01; b) Considerando 
a equivalência de valores retributivos: GP-A/SP – 18; GP-B/SP – 17; GP-01/SP – 16 E GP-02/SP – 
15 = FC-04 (Sem Gratificação de Atividade Legislativa – GAL); GP-03/SP – 14; GP-04/SP – 13; 
GP-05/SP – 12 E GP-06/SP – 11 = FC-03 (Sem Gratificação de Atividade Legislativa – GAL); GP-
07/SP – 10; GP-08/SP – 09; GP-09/SP – 08; GP-10/SP – 07; GP-11/SP – 06 = FC-02 (Sem 
Gratificação de Atividade Legislativa – GAL); GP-12/SP – 05; GP-13/SP – 04; GP-14/SP – 03; GP-
15/SP – 02; GP-16/SP – 01 = FC-01 (Sem Gratificação de Atividade Legislativa – GAL). O Diretor-
Geral acompanha as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, nos termos da 
proposta de conversão supra. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, submete à 
douta Mesa o pleito de extensão do benefício da incorporação de quintos aos ex-ocupantes da 
funções e também dos cargos ocupados a partir da vigência do Ato da Mesa nº 85/88 e não 
contemplados pela Decisão referida (SP, GP, SP), tudo nos termos da citada proposta de 
equivalência apresentada pelos órgãos técnicos da Casa”. A Mesa resolve autorizar a extensão 



dos benefícios da Resolução nº 70/94 aos ex-ocupantes das funções comissionadas de 
Moteorista e de Ajudante de Gabinete Parlamentar, e também dos cargos ocupados a partir da 
vigência do Ato da Mesa nº 85/88 e não contemplados pela decisão da Mesa, tudo nos termos 
da proposta de equivalência constate do processo. 2) Processo nº 5.729/96 e anexos. Ignácia 
Baptista de Alcântara. “Ignácia Baptista de Alcântara e outros, servidores desta Casa, 
relacionados às fls. 29, solicitam e concessão ou revisão da vantagem pessoal instituída pela 
Resolução nº 70/94, quintos, pelo exercício de funções comissionadas no Instituto de 
Previdência dos Congressistas – IPC. Revela a instrução do processo que a douta Mesa, em 
reunião de 7.12.95 (processo nº 2.440/95), assegurou aos servidores desta Casa ocupantes de 
funções gratificadas no IPC o direito à incorporação dos quintos correspondente, excluídos os 
valores percebidos a título de gratificação naquele Instituto. Revela também que os casos ora 
em momento divergem daqueles já apreciados pela Mesa, na citada reunião, por referirem-se, 
agora, a situação pretéritas, dado que os pleiteantes não mais ocupam funções gratificadas no 
IPC. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral manifesta-se 
favoravelmente ao deferimento do pleito, e o faz com base em parecer de sua Assessoria 
Técnica, assim: “(...) Quanto ao direito à incorporação do benefício dos quintos pelos 
servidores do Instituto em questão, esta Assessoria também já se posicionou favoravelmente 
sobre o assunto, no mencionado Processo nº 2.440/95, parecer em anexo, tendo o mesmo 
respaldado, inclusive, a Decisão da Mesa de 07 de dezembro de 1995. No que concerne 
precisamente à indagação feita pela Douta Coordenação de Legislação de Pessoal, ao que nos 
parece, sob pena de se criar odiosa distinção, devem os efeitos da Decisão da Mesa de 07 de 
dezembro de 1995 ser estendidos aos ora peticionários. Tal interpretação, ressalte-se, 
encontra abrigo nos artigos 7 e 11 da própria Resolução nº 70, de 1994. Esta Secretaria, à vista 
do exposto, considerando tratar-se de pleito fundado na Decisão da Mesa de 7.12.95, submete 
o assunto ao exame e à deliberação do douto Colegiado, nos termos das informações e 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. A Mesa resolve aprovar a extensão dos benefícios 
da Resolução nº 70/94 aos interessados, pelo exercício de funções no Instituto de Previdência 
dos Congressistas. 3) Processo nº 1.875/96 e anexos. Zélia da Silva Oliveira e outros. “Zélia da 
Silva Oliveira e outros, servidores aposentados desta Casa, relacionados às fls. 56 e 57, 
solicitam seja incorporado a seus proventos a vantagem pessoal instituída pela Resolução nº 
70/94, pelo exercício de funções no Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC, e o fazem 
com base na decisão da Mesa de 7.12.95 (fls. 2 e 3) e no art. 11 da citada Resolução. Revela a 
instrução do processo que a douta Mesa, na reunião de 7.12.95 (processo nº 2440/95), 
assegurou aos servidores desta Casa em atividade e ocupantes de funções gratificadas no IPC o 
direito à incorporação dos quintos correspondentes, excluídos os valores percebidos a título 
de gratificação naquele Instituto, salvado opção. Revela também que os casos ora em comento 
divergem daqueles já apreciados pela Mesa, naquela reunião, por referirem-se, agora, a 
situações pretéritas, em que os pleiteantes aposentarem-se quando no exercício ou não de 
funções gratificadas. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral 
manifesta-se favoravelmente ao deferimento do pleito, e o faz com base em parecer de sua 
Assessoria Técnica, assim: “(...) Quanto ao direito à incorporação do benefício dos quintos 
pelos servidores do Instituto em questão, esta Assessoria também já se posicionou 
favoravelmente sobre o assunto, no mencionado Processo nº 2.440/95, parecer em anexo, 
tendo o mesmo respaldado, inclusive, a Decisão da Mesa de 07 de dezembro de 1995. No que 
concerne precisamente à indagação feita pela Douta Coordenação de Legislação do Pessoal, ao 
que nos parece, sob pena de se criar odiosa distinção, devem os efeitos da Decisão da Mesa de 
07 de dezembro de 1995 ser estendidos aos ora peticionários. Tal interpretação, ressalte-se, 
encontra abrigo nos artigos 7 e 11 da própria Resolução nº 70, de 1994, e no art. 40, § 4º da 
Constituição Federal (...). Diante do exposto, e endossando as observações feitas pela 
Coordenação de Pessoal Estatutário (fls. 60/61), manifesta-se o Núcleo Jurídico desta 
Assessoria Técnica favoravelmente ao pedido formulado pelos ex-servidores em questão, com 
efeitos a partir de julho de 1994 (...). Esclareço, por oportuno, que as observações feitas pelo 



Departamento de Pessoal, às fls. 60/61, são as seguintes: 1º) o marco inicial de contagem de 
tempo para efeito de “quintos”, com base na Resolução 21/91 e 01/80, vigeu a partir de 
30/11/71, data da Resolução nº 20/71, nos termos do decidido no Processo nº 3.560/82; 2º) 
devem ser observados os critérios previstos nos artigos 4º, e seu § 1º e 5º da Resolução nº 
70/94, visando a não ocorrência de percepção cumulativa e vantagem da mesma natureza; 3º) 
há de se levar em conta os valores das gratificações incorporadas às pensões recebidas no IPC, 
haja vista o que dispõe o art. 70 do Regulamento Básico daquele Instituto, e posterior 
alteração, cuja cópia anexamos às fls. 73”. Esta Secretaria, à vista do exposto, considerando 
tratar-se de pleito fundado na Decisão da Mesa de 7.12.95, submete o assunto ao exame e à 
deliberação do douto colegiado, nos termos das informações, observações e manifestações 
dos órgãos técnicos da Casa”; A Mesa resolve aprovar a extensão dos benefícios da Resolução 
nº 70/94 aos interessados, pelo exercício de funções no Instituto de Previdência dos 
Congressistas. b) Recursos. 1) Processo nº 130.257/95. Maria Diogenilda de Almeida Vilela. “A 
servidora Maria Diogenilda de Almeda Vilela. Analista Legislativo – atribuição Assistente 
Técnico, no exercício da função comissionada de Assessor Legislativo, ponto, ponto nº 5.689, 
inconformada com a decisão do Diretor-Geral contrária ao seu pedido de pagamento de 
vantagens pelo exercício da função de Assessor Legislativo no período de 4 de abril  a 5 de 
junho de 1995, recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 2-3. Revela a instrução do 
processo que a referida servidora foi dispensada da função comissionada de Assessor 
Legislativo em maio de 1994, por ter sido colocada à disposição do Superior Tribunal Militar. 
Em abril de 1995, de retorno a esta Casa, reassumiu o seu cargo efetivo de Analista Legislativo, 
atribuição Assistente Técnico, não o fazendo em relação à função comissionada de Assessor 
Legislativo, por inexistência de vaga na Área I, de sua atuação (fls. 9). Ocorrendo vaga na Área 
II, esta foi remanejada para a Área I, de modo a permitir que a servidora ocupasse, dando 
continuidade às suas atividades funcionais. Esse remanejamento foi efetivado pelo Ato da 
Mesa nº 19, de 1.6.95, com vigência a partir da data de sua publicação, tendo sido a servidora 
designada para a referida função em 13/06/95, a partir de 06/06/95 (fls. 9-10). Pleiteia a 
recorrente, em síntese, que os efeitos do remanejamento retroajam  a 4.4.95, data de seu 
retorno a esta Casa, e o faz sob a alegação principal de que àquela data a vaga remanejada já 
existia juridicamente, sendo o seu remanejamento mero deslocamento de uma Área para a 
outra (fls. 2). Os órgãos da administração da Casa manifestam-se contrariamente ao pedido, 
por absoluta falta de amparo legal (fls. 15, 17), sob o argumento de que a vaga pretendida pela 
servidora só se tornou disponível na Área I em 1.6.95, nos termos do já citado Ato da Mesa. 
Verifica-se, do exposto, que o indeferimento do pedido inicial teve por fundamento a não-
existência de vaga na área de especialização da servidora (Área I) quando de seu retorno a esta 
Casa. Assim decidindo, a Administração da Casa expressa o entendimento de que para haver 
designação para a função comissionada de Assessor Legislativo não basta existir vaga no 
quadro daqueles servidores, porém na Área de especialização do Assessor, indicando tudo a 
vinculação da vaga à área de especialização. Reforça esse entendimento o disposto no § 2º do 
art. 7º, c/c os §§ 1º e 2º do art. 8º, todos da Resolução nº 48/93, que dispõe sobre a Assessoria 
Legislativa, assim: “Art. 7º (...) § 1º (...). § 2º. O Consultor ou o Assessor Legislativo designado 
para outra função comissionada, nomeado para o cargo em comissão, licenciado ou afastado 
nas hipóteses dos arts. 81, II, III, VI e VII, 93 e 94 da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, 
poderá, a qualquer tempo, tornar à função comissionada de origem, na ocorrência de vaga. 
Art. 8º (...) § 1º. Para o preenchimento das vagas ocorrentes, o Diretor da Assessoria, atento às 
necessidades do serviço e ao comportamento e artístico e temático da demanda, indicará as 
áreas prioritárias e o quantitativo de vagas que lhes deva corresponder para efeito do 
concurso. § 2º. O aproveitamento dos candidatos obedecerá à ordem final de classificação por 
área de seleção, dentro do número de vagas que lhe corresponda”. (destaques nossos). Esses 
dispositivos comprovam a vinculação, ou correspondência, da vaga à área de especialização do 
Assessor, alicerçando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa acerca da matéria. Assim, 
inexistindo vaga na Área I, não há como se proceder à designação de Assessor para a Área I. 



No caso específico do Assessor Legislativo, dá-se que, afastado da função comissionada nas 
hipóteses previstas no art. 7º, § 2º, supratranscrito, o servidor poderá, a qualquer tempo, 
tornar à função comissionada de origem, na ocorrência de vaga. Todavia, inexistindo esta, o 
retorno do servidor será ao seu cargo efetivo, até que ocorra vaga em sua área de atuação na 
Assessoria, o que poderá efetivar-se mediante o remanejamento de vaga de uma área para 
outra, conforme operou-se no caso em exame. É de salientar que esse remanejamento, 
conquanto usual no caso de retorno do Assessor Legislativo, dado que concursado para a 
função comissionada FC-7, é uma faculdade da Administração, a ser exercida segundo sua 
conveniência, na esfera de seu poder discricionário. Esta Secretaria, à vista das informações 
processadas, e considerando que as vagas destinadas aos Assessores Legislativos 
correspondem à área de especialização do Assessor (art. 7º, § 2º, c/c o art. 8º, §§ 1º e 2º da 
Resolução nº 48/93), considerando a inexistência de vaga na área específica de atuação da 
recorrente (Área II) quando de seu retorno a esta Casa (4.4.95), não obstante a existência de 
vaga em área diversa da sua (Área I); considerando que o remanejamento de vaga de uma 
Área para outra, conforme se verificou no caso presente, é uma faculdade da Câmara dos 
Deputados, inerente ao seu poder discricionário, devendo ocorrer, portanto, em momento da 
conveniência da Casa; nega provimento ao recurso, por falta de amparo legal”; 2) Processo nº 
29.268 e anexos. José Antônio Severino. “O servidor José Antônio Severino, Analista 
Legislativo, atribuição Contador, ponto nº 5.283, inconformado com a decisão do Diretor-Geral 
contrária ao seu pedido de revisão do cálculo relativo à concessão da vantagem denominada 
“quintos”, com base na Resolução nº 70/94, recorre a esta Secretaria, sob os argumentos de 
fls. 1-6. Pede o recorrente seja incorporada à remuneração de seu cargo efetivo, a título de 
vantagem pessoal, importância equivalente  a 2/3 do DAS 2 e 3/5 do DAS 4, exercidos no 
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. Para tal, alega, em síntese, que os referido DAS 
têm como equivalente nesta Casa as Funções Comissionadas FC-6 (DAS-2) e FC-8 (DAS-4), a 
teor do que estabelece o parágrafo único do art. 7º da mencionada Resolução, segundo o qual 
“a incorporação das parcelas remuneratórias (...) será efetivada com base no nível da função 
comissionada equivalente...” Estabelecem os artigos 7º e 8º da citada Resolução, verbis: Art. 
7º. É devida aos servidores efetivos da Câmara dos Deputados afastados para ao exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, em órgãos da Administração Pública direta, 
autárquica fundacional dos Poderes da União, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.112, de 1990, 
a incorporação de quintos decorrentes da ocupação dos referidos cargos. Parágrafo único. A 
incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, será efetivada com base no 
nível da função comissionada equivalente, excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos 
servidores da Câmara dos Deputados. Art. 8º. Os servidores oriundos da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, que no órgão ou entidade de origem tenham exercido 
cargos em comissão ou funções de confiança, previstos na Lei nº 8.911, de 1994, incorporadas 
ou não, farão jus à contagem do tempo de exercício nesses cargos ou funções para os efeitos 
desta Resolução, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º”. (grifos nossos). A luz 
desses dispositivo, e de modo contrário ao entendimento do recorrente, os órgãos da 
administração da Casa sustentam que a equivalência prevista no citado parágrafo único deve 
ser vista com equivalência de valores, ou nível de valores equivalentes, a saber: a Função 
Comissionada – ou quinto desta – a ser incorporada nesta Casa equivalerá, em valor 
monetário, à Função Comissionada exercida fora da Câmara dos Deputados. Em favor da 
interpretação do servidor interessado está que o Tribunal de Contas da União e o Senado 
Federal, em suas Resoluções que disciplinam a matéria (art. 4º, § 1º, da Res. Nº 24/94 e art. 5º, 
§ 1º da Res. nº 74/94, respectivamente, fls. 32-38), adotam o critério de equivalência 
reivindicado pelo recorrente, e o fazem de modo expresso, nos termos de tabelas anexas 
àqueles diplomas. A Resolução da Câmara dos Deputados (Res. nº 70/94), todavia, por não 
dispor de anexo que bem defina a natureza da equivalência de que se cuida, permite o 
entendimento hoje adotado pela Administração da Casa (critério da equivalência de valores), o 
qual certamente traduz o objetivo precípuo do instituto da incorporação de quintos, qual seja 



o de manter a estabilidade financeira do servidor, e não de lhe proporcionar aumento de 
remuneração. Tal objetivo, ressalte-se, é patente na Exposição de Motivos do DASP que 
acompanha a Mensagem nº 101, de 1979 (CN), em anexo, a qual Mensagem encaminhou o 
anteprojeto da Lei que primeiro versou sobre o instituto dos quintos (fls. 39-40). Esta 
Secretaria, à vista de todo o exposto, reconhecendo tratar-se de matéria de sua competência 
(art. 19, III e IV, do Regimento Interno), considerando, porém, a relevância e complexidade da 
mesma, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, que bem poderá dizer do 
alcance do parágrafo único do art. 7º da Resolução nº 70/94”. A Mesa resolve pelo não-
acolhimento do recurso. 3) Processo nº 14.358/95 e anexos. Marco Antônio de Castro Martins. 
“Marco Antônio de Castro Martins, servidor do quadro efetivo desta Casa, ponto nº 4.472, de 
inconformado com a decisão do Diretor-Geral (fls. 52) contrária ao seu pedido de concessão da 
vantagem referente à incorporação de quintos, pedido esse formulado em grau de recurso (fls. 
36-44), recorre agora a esta Secretaria, sob os argumentos de fls. 129-142. Pede ao servidor, 
em síntese e em específico, “a incorporação a seus vencimentos de 3/5 (três quintos) de FC-8 e 
1/5 (um quinto) de FC-5, com a incidência dos correspondentes fatores da GAL, tudo à luz da 
Resolução nº 70/94, bem como o pagamento dos atrasados, incluída a correção de débitos 
trabalhistas devida na forma de lei...” (fls. 142). Para tal, alega haver exercido as funções 
comissionadas DAS 101.4 e DAS 101.1 no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq, “cujos níveis equivalem nesta Casa do Legislativos, após as 
transformações havidas nos termos do Anexo II da Resolução nº 21/92, às funções 
comissionadas FC-8 e FC-5, respectivamente...” (fls. 1), e a função comissionada DAI-3NS/FG-
01, exercida nesta Casa, na condição de substituto , conforme documentação comprobatórias 
de fls. 2 e 3. Examinado o pedido na esfera administrativa, verificou-se que “o requerente faz 
jus, de acordo com a Resolução nº 70, de 1994, a ter adicionada ao vencimento do seu cargo 
efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivalente a: (...) 3/5 da FC-03, com 
percepção da GAL do Padrão 45, exclusivamente nesta parcela, e 1/5 da FC-05, sem percepção 
da GAL, referente a tempo de serviço prestado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPq), a 
partir de 01.07.94.” (fls. 34). A explicação dessa divergência entre o requerimento pelo 
servidor (3/5 da FC-8 e 1/5 da FC-5), abstraído o fator GAL, reclama, questão de fundo, a 
inteligência dos arts. 7º e 8º da Resolução nº 70/94, mais precisamente a do parágrafo único 
do art. 7º, no particular da expressão “...com base no nível da função comissionada 
equivalente...”. Estabelecem os artigos citados, verbis: Art. 7º. É devida aos servidores efetivos 
da Câmara dos Deputados afastados para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, em órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
da União, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.112, de 1990, a incorporação de quintos 
decorrentes da ocupação dos referidos cargos. Parágrafo único. A incorporação das parcelas 
remuneratórias, autorizada neste artigo, será efetivada com base no nível da função 
comissionada equivalente, excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos servidores da 
Câmara dos Deputados. Art. 8º. Os servidores oriundos da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, que no órgão ou entidade de origem tenham exercido cargos 
em comissão ou funções de confiança, previstos na Lei nº 8.911, de 1994, incorporadas ou 
não, farão jus à contagem do tempo de exercício nesses cargos ou funções para os efeitos 
desta Resolução, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º. (grifos nossos). Quer o 
recorrente que, na expressão com base no nível da função comissionada equivalente (art. 7º, 
parágrafo único), a equivalência entre as funções comissionadas de outros órgãos públicos 
(DAS) e as existentes na Câmara dos Deputados (FC) expresse a seguinte relação: DAS-1/FC-5; 
DAS-1/FC-6;; DAS-3/FC-7; DAS-4/FC-8, sucessivamente. De outro lado, os órgãos da 
administração da Casa entendem que tal equivalência deve ser vista como equivalência de 
valores, ou nível de valores equivalentes, a saber: a Função Comissionada – ou quinto desta – a 
ser incorporada nesta Casa equivalerá, em valor monetário, à Função Comissionada exercida 
fora da Câmara dos Deputados. Em favor da primeira interpretação está que o Tribunal de 
Contas da União e o Senado Federal, em suas Resoluções que disciplinam a matéria (art. 4º, § 



1º, da Res. nº 24/94 e art. 5º, § 1º da Res. nº 74/94, respectivamente, fls. 148-154), adotam o 
critério de equivalência reivindicado pelo recorrente, e o fazem de modo expresso, nos termos 
de tabelas anexas àqueles diplomas. A Resolução da Câmara dos Deputados (Res. nº 70/94), 
todavia, por não dispor de anexo que bem defina a natureza da equivalência de que se cuida, 
permite o entendimento hoje adotado pela Administração da Casa (critério da equivalência de 
valores), o qual certamente traduz o objetivo precípuo do instituto da incorporação de 
quintos, qual seja o de manter a estabilidade financeira do servidor, e não o de lhe 
proporcionar aumento de remuneração. Tal objetivo, ressalte-se, é patente na Exposição de 
Motivos do DASP que acompanha a Mensagem nº 101, de 1979 (CN), em anexo, a qual 
mensagem encaminhou o anteprojeto da Lei que primeiro versou sobre o instituto dos quintos 
(fls. 146/7). Esta Secretaria, à vista de todo o exposto, reconhecendo tratar-se de matéria de 
sua competência (art. 19, III e IV, do Regimento Interno), considerando, porém, a relevância e 
complexidade da mesma, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, que bem 
poderá dizer do alcance do parágrafo único do art. 7º da Resolução nº 70/94”. A Mesa resolve 
pelo não acolhimento do recurso. 4) Processo nº 7.856/96. José Fernando Cosentino Tavares. 
Acumulação. “O servidor José Fernando Cosentino Tavares, ponto nº 10.714, ocupante do 
cargo de natureza especial (CNE) de Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira, 
inconformado com a decisão do Diretor-Geral contrária ao seu pedido de nomeação para o 
cargo efetivo de Analista Legislativo, em acumulo com proventos da inatividade, recorre a esta 
Secretaria, ante os argumentos de fls. 32 e 33. Revela a instrução do processo que o servidor 
interessado foi admitido nesta Casa, no citado Cargo de Natureza Especial, mediante concurso 
público (Edital nº 01/89), e que, à época de sua nomeação, era Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional, do quadro do Ministério da Fazenda. Em virtude disso, e em obediência à regra 
constitucional que veda o exercício simultâneo de dois cargos públicos, optou o servidor pelo 
cargo efetivo do seu órgão de origem, assumindo, nesta Casa, apenas o CNE referido. A título 
de fundamentação de seu direito, o recorrente alega, em síntese, a inexistência de norma 
impeditiva da assunção do cargo efetivo em apreço, dizendo que o Ato da Mesa nº 122/95 
exigiu dos servidores aposentados por outro órgão e que estivessem percebendo a 
remuneração de cargo efetivo nesta Casa apenas “a opção pela remuneração do cargo efetivo 
ou pelo provento da aposentadoria”. Pretende demonstrar, com isso, inexistir impedimento 
para a sua nomeação, dado que a opção, como visto, é entre a remuneração do cargo efetivo e 
os proventos da aposentadoria, e não entre aquela e a sua nomeação para o cargo pleiteado. 
Ao manifestarem-se contrariamente ao pleito, os órgãos técnicos da Casa o fazem com base 
no Ato da Mesa nº 122/95 (art. 1º) e também em decisões recentes dos Tribunais Superiores, 
em especial o Supremo Tribunal Federal, que, em caso semelhante ao do presente processo, 
indeferiu Mandato de Segurança impetrado contra ato administrativo daquela Corte, que 
condicionou a posse de Oficial da Reserva Remunerada do Exército, no cargo de Técnico 
Judiciário, à renuncia concomitante dos respectivos proventos. Estabelece o art. 1º, caput, do 
Ato da Mesa nº 122/95, verbis: “Art. 1º. Os servidores da Câmara dos Deputados, ativos e 
aposentados, que estejam acumulando proventos e vencimentos, deverão fazer opção pela 
remuneração do cargo efetivo ou pelo provento da aposentadoria, salvo na hipótese de 
acumulação permitida pela Constituição Federal”. Verifica-se, das informações processadas, 
que a administração da Casa, ao decidir que o servidor, como condição para a sua posse, opte 
pelo cargo pretendido ou pelos proventos da aposentadoria, emprestou ao dispositivo supra 
entendimento extensivo, prevenindo-se desse modo de uma situação de acumulação que por 
certo se configuraria, contrariamente à moderna jurisprudência dos tribunais. Esta Secretaria, 
à vista do exposto, submete o recurso ao exame e a deliberação da douta Mesa, com proposta 
de indeferimento, à luz das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa, 
sobretudo do entendimento das cortes superiores, conforme assente no processo”. 5) 
Processo nº 29.542/95 e anexo. Raimundo José de Carvalho. “O servidor Raimundo José de 
Carvalho, Técnico Legislativo, atribuição Agente de Segurança Legislativa, inconformado com a 
decisão do Diretor-Geral que lhe determinou a opção pelo cargo que ocupa nesta Casa ou pelo 



de Professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, sob pena de suspensão do 
pagamento de seus salários e de caracterização de acumulação ilícita de cargos públicos, 
recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 29-33. Alega o recorrente, em síntese, 
que a acumulação de que se cuida encontra amparo na Constituição Federal (art. 37, XVI, b), e 
que o cargo de Técnico Legislativo, atribuição Agente de Segurança Legislativo, é de natureza 
técnica, a teor do Ato da Mesa nº 45/84 e de outros pronunciamentos que julga embasar o seu 
pleito (Parecer nº 239/80 da Secretaria de Administração Federal e RE nº 87.881, às fls. 31-32). 
A Diretoria-Geral, por sua vez, citando também o AM nº 45/84, diz que “o cargo de Técnico 
Legislativo, atribuição Agente de Segurança Legislativo, não preenche qualquer requisito que 
possa considerá-lo como cargo técnico, não havendo, sequer, exigência de formação 
acadêmica para a investidura”, a teor do art. 3º do Decreto nº 35.956/54, que define cargo 
técnico ou científico como sendo “Aquele para cujo exercício seja indispensável e 
predominante a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior de 
ensino” ou “o cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente 
classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino”. (fls. 63). Quanto ao seu 
entendimento anterior favorável á classificação do referido cargo como sendo técnico, para 
efeito de acumulação, entendimento esse que chegou a motivar decisão daquele órgão nesse 
sentido (fls. 32-35), observa a Diretoria-Geral, agora, que “a Administração Pública pode rever, 
a qualquer tempo, os seus atos (Súmulas 346 e 473), muito especialmente quando depois da 
mencionada decisão toda a interpretação dos tribunais, em particular do Supremo Tribunal 
Federal, se inclinou em sentido oposto ao entendimento anterior mantido pela Administração 
desta Casa”. Informa, ainda, que, em relação ao precedente invocado pelo recorrente 
(processo nº 137/91), o procedimento de revisão não deve ter sido levado a termo pela 
Administração da Casa em virtude do falecimento do servidor beneficiado por aquela decisão 
(fls. 64). Ante essas consideração, ressoa patente que, à luz do texto constitucional (art. 37, 
XVI, b), a acumulação dos cargos em apreço será lícita, desde que o cargo de Técnico 
Legislativo, atribuição Agente de Serviço Legislativo, seja considerado cargo técnico ou 
científico. Nesse particular, o Parecer da Secretaria da Administração Federal, citado pelo 
recorrente, empresta subsídio ao novo entendimento adotado pelos órgãos técnicos da Casa 
acerca da matéria, quando diz” “... Em face do entendimento firmado no Parecer nº CR/AS-28, 
da Consultoria Geral da República, publicado no D.O.U. de 15/6/89, os cargos e empregos de 
nível médio, cujas atribuições lhes imprimam a característica de “Técnico”, poderão ser 
acumuláveis com outro de magistério (alínea b, item XVI, do art. 37, da Constituição Federal), 
desde que observada a compatibilidade de horários. Caberá a cada órgão interessado definir 
os casos que se enquadram no citado parecer, com base nas atribuições típicas dos cargos e 
empregos em situação acumulatória” (grifos nosso). Ora, a administração da Casa, ao 
reexaminar, à luz das decisões recentes dos tribunais (fls.64) e também da legislação que 
disciplina a matéria (art. 3º do Decreto nº 35.956/54, citado), o elenco das atribuições típicas 
do cargo ocupado pelo recorrente, não identifica elementos que justifiquem seja referido 
Cargo classificado como técnico ou científico. Eis as atribuições daquele Cargo, conforme o 
citado AM nº 45/84: - execução de trabalhos relacionados com os serviços de segurança e 
manutenção da ordem, da Câmara dos Deputados; - policiamento e vigilância nas áreas de 
estacionamento da Câmara dos Deputados; - identificação e revista das pessoas que ingressem 
na Câmara dos Deputados, de acordo com instruções superiores; - retirada das dependências 
da Câmara dos Deputados, na forma regulamentar, de quem tentar perturbar as atividades da 
Casa; - prestação de socorro em casos de emergência; - inspeção, na forma de instrução 
superiores, da entrada e saída de volumes e objetos. “Esta Secretaria, à vista das informações 
processadas, considerando ser da competência da Casa definir acerca da tecnicidade ou não 
de seus cargos, para efeito de acumulação, e considerando que, à luz das fontes referidas, o 
elenco das atribuições do cargo de Técnico Legislativo (Agente de Segurança Legislativa) não 
lhe imprime a característica de Técnico ou Científico, opina pela denegação do recurso, por 
falta de amparo legal”. 6) Processo nº 5.963/88. José Alberto Montclaro Mury. “O servidor 



José Alberto Montclaro Mury, Analista Legislativo, atribuição Técnico em Material e 
Patrimônio, ponto nº 4.465, inconformado com a decisão do Diretor-Geral contrária ao seu 
pedido para tornar sem efeito a desaverbação para fins de Gratificação Adicional por Tempo 
de Serviço e de Licença-Prêmio de 3.928 dias de serviço prestado ao Banco do Brasil S.A., 
tempo esse anteriormente computado, em seus assentamentos nesta Casa, para todos os fins, 
recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 55-74. Revela a instrução do processo que 
a desaverbação referida decorreu de recomendação da titular da Secretaria de Controle 
Interno desta Casa (Memorando nº 020/94), o que foi acatado pelo órgão de Pessoal e 
referendado pela Diretoria-Geral, tudo sob o fundamento, alegado, de que o Egrégio Tribunal 
de Contas da União, mediante reiteradas decisões, notadamente a de nº 185/93, “vem 
decidindo não ser computável, para efeito de concessão da Gratificação Adicional por Tempo 
de Serviço, e consequentemente licença-prêmio, o tempo prestado sob o regime celetista às 
empresas privadas, sociedades de economia mista e empresas públicas”. (fls. 36). Em que pese 
a fundamentada defesa do recorrente, dela não se pode inferir direito objetivo, vez que a 
partir da Constituição de 1969, foi vedado à Câmara dispor sobre aposentadoria, e 
consequentemente, sobre contagem de tempo de serviço, decorrendo disto a obrigatoriedade 
de observância da mesma norma geral aplicável a todos os servidores da União com direito 
ainda não constituído, entre estes aqueles admitidos após a referida Constituição, o que é caso 
em exame. Estando, assim, o procedimento adotado pelo Diretor-Geral, em consonância com 
o entendimento do Tribunal de Contas da União, que reiteradamente tem decidido pela 
contagem de tempo de serviço prestado à empresa de economia mista, exclusivamente, para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade, esta Secretaria propõe seja mantida a decisão do 
Diretor-Geral”. 7) Processo nº 18.984/96 e anexo. Gecy de Souza Menandro. “Gecy de Souza 
Menandro, servidora inativa da Câmara dos Deputados, inconformada com a decisão do 
Diretor-Geral contrária ao seu pedido de incorporação da vantagem pessoal referente à 
Função Comissionada FC-5, recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 10-18. Em 
síntese, a recorrente, aposentada em 1965, no cargo de Taquígrafo-Revisor, alega que com o 
advento da Resolução nº 49/93 todos os ocupantes daquele cargo passaram a receber a 
gratificação FC-05, o que a qualifica ao mesmo benefício, a teor do art. 40, § 4º, da Lei Maior, 
segundo o qual “são estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade”. De modo contrário, sustenta o 
Departamento de Pessoal (Coordenação de Legislação de Pessoal Estatutário, fls. 24-26) que as 
funções criadas pela citada Resolução não foram concedidas a todos os Taquígrafos 
Legislativos, mesmo porque nem todos detêm FC-05. Aduz, ainda, que: - o que fez a Res. nº 
49/93 foi criar especificamente as Funções Comissionadas de Revisor de Pronunciamento, 
Supervisor de Pronunciamento e de Apanhamento Taquigráfico, atribuíveis a alguns 
servidores, mediante indicação da chefia imediata e designação por acesso; - na Câmara não 
há taquígrafos revisores ou taquígrafos de debates, mas Taquígrafos Legislativos que, 
eventualmente, enquanto detentores das Funções Comissionadas, fazem revisão de 
pronunciamento (FC-05), supervisão de pronunciamento (FC-06), ou simplesmente 
apanhamento taquigráfico (FC-04); - no Departamento de Taquigrafia são concedidas 120 
funções, permanecendo sem função 30 servidores; - sem a Res. nº 49/93 não houve 
promoção, ascensão ou mesmo ressureição do cargo de Taquígrafo Revisor, mas designação 
por acesso às funções comissionadas de Apanhamento Taquigráfico (FC-04), Revisor de 
Pronunciamento (FC-05) e Supervisor de Pronunciamento (FC-06); - a Res. nº 49/93 não cuidou 
de cargos, mas de Funções Comissionadas. Os órgãos competentes da administração da Casa 
manifestam-se pela denegação do recurso e consequente manutenção da decisão indeferitória 
do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando o 
entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e à deliberação da 
douta Mesa”. c) Atos da Mesa. 1) Processo nº 115.699/96. Diretoria-Geral. Criação de Funções. 
“Trata-se de Proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a criação de 5 (cinco) funções 
comissionadas – 01 (uma) de Coordenador, Nível FC-06 e 04 (quatro) de Encarregado de 



Distribuição, Nível FC-04 -, destinadas aos servidores responsáveis pela gestão e execução do 
Programa do Vale-Transporte da Câmara dos Deputados. No encaminhamento do processo a 
esta Secretaria, o Diretor-Geral informa que “O Programa de Vale-Transporte, instituído pela 
decisão da Mesa, de 21 de outubro de 1992 (Processo nº 20.801/92), e regulamentação pela 
Ordem de Serviço nº 01, de 1992, desta Diretoria-Geral, atende, atualmente, a cerca de 3.200 
(três mil e duzentos) servidores, sendo o controle, guarda e distribuição dos valores bastante 
complexo, por representar valores, acarretando grande responsabilidade ao Coordenador do 
Programa e Encarregados”. Informa, ainda, que “O pessoal responsável pela execução do 
Programa não vem percebendo qualquer compensação pelo exercício de suas atribuições, e 
diante da inexistência de formalização de uma estrutura organizacional, torna-se difícil a 
permanência de servidores no setor, atraídos para outros órgãos mediante ofertas mais 
atraentes de gratificações e horários de trabalho mais compatíveis com seus interesses”. Esta 
Secretaria, ante o exposto, e considerando que a Mesa tem adotado procedimentos 
semelhante ao verificado neste processo, submete a matéria ao exame e à deliberação do 
douto colegiado, com vistas à efetivação da medida”. A Mesa, em consequência, resolve baixar 
o Ato da Mesa nº 43, de 1996, que “dispõe sobre a criação de funções comissionadas e dá 
outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata. 2) Processo nº 131.253/95. Comissão 
Permanente de Licitação. Regulamentação dos procedimentos licitatórios. “Cuida-se de 
proposta de Ato da Mesa que “Aprova o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da 
Câmara dos Deputados”. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral 
informa, em síntese, que, (1) respeitas as normas gerais da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), 
a proposta objetiva disciplinar os procedimentos adotados pela Câmara dos Deputados, tendo 
em vista as características próprias da atividade legislativa, com todas as suas nuances; (2) com 
o fim de oferecer uma visão clara da matéria, foi elaborado quadro comparativo da proposta e 
da Lei nº 8.666/93; (3) dentre as adaptações promovidas destacam-se as seguintes: “a) 
definição da duração dos contratos referentes a fornecimento de materiais, suprimentos ou 
insumos, de sorte a assegurar a sua perfeita aplicação de forma clara e precisa; b) 
admissibilidade de indicação de marca na especificação do bem a ser adquirido, apenas como 
referência complementar dessa especificação, o que facilita não apenas a elaboração da 
proposta, mas também o seu julgamento pela Comissão, de modo a evitar o julgamento 
igualitário de coisas absolutamente desiguais; c) permissibilidade de substituição da 
documentação de habilitação pelo Certificado de Registro Cadastral na Tomada de Preços e 
nas situações especiais que indica e, excepcionalmente, na Concorrência”. Esta Secretaria, 
ante o exposto, submete a proposta ao exame e à deliberação da douta Mesa, com vistas à sua 
assinatura”. A Mesa, em consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 44, de 1996, que 
“aprova o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados”, o qual vai 
publicado ao final da ata. 3) Processo nº 115.500/96. Departamento de Pessoal. Atribuição de 
cargos. “Trata-se de Proposta de Ato da Mesa, estabelecendo atribuições de cargos em 
comissão e funções comissionadas. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral informa que o objetivo da proposição é “estabelecer as atribuições básicas de 
diversos cargos e funções de confiança do Quadro Permanente da Câmara, atendendo à 
reivindicação do Departamento de Pessoal, que enfrenta sérias dificuldades no trato de 
questões relativas a esses cargos, mormente no que concerne ao fornecimento de declarações 
de atribuições solicitadas pela administração pública, para efeito de incorporação de 
vantagens decorrentes do exercício desses cargos e funções. “Informa, ainda, que a proposta 
foi elaborada com base nas informações obtidas das unidades administrativas a que 
pertencem tais cargos e funções, e consolidadas pelo órgão de recursos humanos da Casa. Esta 
Secretaria, ante essas informações, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, 
com vistas à aprovação da minuta de Ato da Mesa em anexo”. A Mesa, em consequência, 
resolve baixar o Ato da Mesa nº 45, de 1996, que “estabelece atribuições de cargos em 
comissão e funções comissionadas e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da 
ata. d) Projeto de Resolução: 1) Processo nº 116.129/96. Departamento de Pessoal. Altera a 



Resolução nº 70/94. “Trata-se de Projeto de Resolução que tem por objetivo adequar as 
normas da Resolução nº 70/94, relativas à incorporação de quintos, às alterações introduzidas 
na Lei nº 8.112/90 pela Medida Provisória nº 1.480-21, de 29.08.96. No encaminhamento do 
processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral presta os esclarecimentos seguintes: “De acordo 
com as medidas editadas pelo Poder Executivo, o benefício instituído pelo art. 62 da Lei nº 
8.112, de 1990, a incorporação de um quinto da gratificação pelo exercício de cargo ou função 
de confiança por ano de exercício até o limite de cinco quintos, passou a ser de um décimo por 
ano de exercício, até o limite de dez décimos, e com carência de cinco anos, alongando desta 
forma o prazo de incorporação para quinze anos. O projeto elaborado pelo Departamento de 
Pessoal, levando em conta as peculiaridades do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
ajusta as disposições de nossa legislação específica, Resolução nº 70, de 1994, às linhas 
mestras postas pelo Executivo, estabelecendo os procedimentos necessários à sua 
implementação. Sobre a questão cumpre-nos registrar que a Medida Provisória nº 1480-21/96 
ainda não foi apreciada pelo Congresso Nacional para conversão em lei ordinária. Todavia, o 
instituto dos décimos já possui configuração definitiva no âmbito dos poderes Executivo e 
Judiciário”. Esta Secretaria, ante as informações da Diretoria-Geral, submete o Projeto ao 
exame e à deliberação da douta Mesa, para que então seja encaminhado ao Plenário, com 
vistas a sua aprovação”. A Mesa, em consequência, resolve aprovar o Projeto de Resolução 
que “altera dispositivos da Resolução nº 70, de 24 de novembro de 1994, transformando em 
décimos os quintos incorporados, e dá outras providências”. e) Modernização do Plenário. 
Processo nº 37.693/94. Centro de Informática. “Trata-se de estudos acerca da modernização 
do Plenário da Câmara dos Deputados. No encaminhamento do Processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral destaca os seguintes elementos principais: a) relação de pontos que requerem 
decisão política para definição do sistema operacional (págs. 1-2 e Ofício nº 196/94, de 
22/09/94, do Centro do Informática); b) especificações técnicas para elaboração do projeto do 
sistema eletrônico de votação (págs. 5-18); c) constituição de comissão para elaboração de 
minuta de edital visando pré-qualificar as empresas para processo licitatório (págs. 41-43 e 
Portaria nº 516/94, do Diretor-Geral); d) relatório da referida comissão (pág. 45 e seguintes), 
de 22/12/94, com os destaques que enumera, merecendo transcrição o item V, assim: “V) é de 
fundamental importância o posicionamento, pela Mesa: - sobre as questões levantadas pelo 
Ofício nº 196/94; - quanto ao período em que as obras necessárias deverão ser realizadas; - 
sobre a adoção de um plenário alternativo e a sua adaptação, em caráter temporário, para 
abrigar as atividades do plenário principal, ou, além disso, de modo permanente, para 
posteriormente ter suas facilidades utilizadas em grandes reuniões de comissões técnicas e 
outros eventos políticos”. Por último, informa o Diretor-Geral haver a Mesa orientado no 
sentido de aguardar-se época mais oportuna para que o assunto voltasse às considerações do 
Colegiado, o que ora se faz, no entendimento daquela Diretoria e para o que propõe: “a) o 
exame da minuta anexa, com vistas à convocação dos fabricantes para a realização da 
audiência pública administrativa, visando a completar os subsídios para a elaboração do edital 
de licitação e seu respectivo projeto técnico; b) a definição dos quesitos indicados no item 2.V 
acima; c) a delegação de autoridade para formalização e operacionalização dos procedimentos 
necessários à realização do competente procedimento licitatório. “Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, submete o processo ao exame e à deliberação da douta Mesa”. A 
Mesa resolve pelo acolhimento das medidas necessárias ao início dos referidos trabalhos. f) 
Conexão à Internet. Processo nº 119.268/95. Comissão de Ciência e Tecnologia. “Trata-se de 
solicitação do Deputado Marcelo Barbieri, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, no 
sentido de que sejam adotadas providências com vistas à instalação, naquele órgão técnico, de 
um microcomputador 486 DX2 66, uma linha telefônica direta, uma impressora e uma placa de 
“fax-moden” de 14.400 bps, para conexão com a rede mundial de computadores Internet. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, informa o Diretor-Geral haver solicitado 
audiência dos órgãos técnicos da Casa, tendo a Diretoria Administrativa assim sintetizado a 
matéria: “Instado a manifestar-se sobre a postulação em causa, o Centro de Informática 



adverte, preliminarmente, que solicitações da espécie vêm sendo feitas por diversas outras 
Comissões Permanentes da Casa e por vários órgãos da estrutura administrativa e gabinetes 
de Parlamentares. Após estudos circunstanciais da matéria a audiência da Digital Equipment 
do Brasil Ltda., fornecedora do sistema de Correio Eletrônico em uso na Casa, e da Comissão 
Consultiva para a Área de Informática, sugere o órgão técnico de informática que seja dado à 
matéria um tratamento institucional, promovendo-se a interligação da Casa (como um todo) à 
INTERNET. As vantagens da proposta decorrem do estabelecimento de um novo canal de 
comunicação entre a Câmara dos Deputados e a sociedade, mediante acesso a unidades de 
bases de dados com informações técnicas e cientificas, a páginas de informação de instituições 
nacionais e estrangeiras e a Parlamentos e órgãos de Governo. Por seu turno, a Câmara dos 
Deputados colocaria à disposição da rede INTERNET informações sobre os Senhores 
Deputados (dados biográficos e partidários), sobre o processo legislativo (ordens do dia, 
votações, sumário das sessões, tramitação de proposições) e sobre a própria Casa, como 
instituição do Poder Legislativo. O acesso corporativo em questão resultaria da utilização do 
atual sistema de Correio Eletrônico da Câmara dos Deputados. Para tanto, faz-se mister 
expandir a capacidade de “hardware” e de “software”. Com essa providência, além da 
atualização tecnológica do Correio Eletrônico, haverá o disciplinamento do emprego dos 
recursos de informação da “INTERNET”, a preservação da cultura técnica e dos recursos já 
investidos e, principalmente, o estabelecimento de uma política interna de segurança e sigilo, 
com especificação de critérios objetivos de autorizações de entrada e saída da rede, de 
maneira a impedir o ingresso de usuários hostis no ambiente da Casa. O custo total estimado 
para a modalidade de acesso estudada é de ordem de R$ 595.041,75 (quinhentos e noventa e 
cinco mil, quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 378.041,75 (trezentos e 
setenta e oito mil, quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) destinados à aquisição, 
junto à empresa DIGITAL EQUIPMENT DO BRASIL LTDA., conforme proposta constante às fls. 
42/65, de três equipamentos (computadores), um deles para ampliação do Correio atual, 
outro para provimento de informações e o terceiro reservado ao mecanismo de segurança, e, 
ainda, de “softwares” e serviços de instalação e configuração. Esses equipamentos, que 
possuem plena compatibilidade com os hoje existentes na Casa, seriam adquiridos com 
dispensa de licitação, com base no inciso I do art. 25 da Lei nº 8.666/93, já que comprados 
diretamente do fabricante do sistema de Correio em uso na Câmara. Os restantes R$ 
217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais) ficariam destinados à aquisição, mediante licitação 
pública, de “software” de navegação na “INTERNET” e em outros bancos de dados, a serem 
instalados internamente nos computadores. “Quanto aos prazos de execução, o Diretor-Geral 
informa que estão assim estimados: licitação, 60 (sessenta) dias; compra direta 06 (seis) 
semanas, contadas a partir da chegada dos equipamentos às instalações da Casa. Por último, o 
Diretor-Geral, considerando a importância do pedido do Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, e ante o parecer dos órgãos técnicos da Casa, manifesta-se favoravelmente ao 
implemento do acesso corporativo da Câmara dos Deputados à rede INTERNET. Esta 
Secretaria, à vista do exposto, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos 
termos das informações e manifestações dos órgãos competentes da administração da Casa”. 
A Mesa aprova a implementação do acesso corporativo da Câmara dos Deputados à rede 
INTERNET, de acordo com as informações dos órgãos administrativos da Casa. g) Aquisição de 
equipamentos. Processo nº 115.728/96. Assessoria de Divulgação e Relações Públicas. “Trata-
se de proposta de aquisição de equipamentos e componentes de Estúdio de TV a ser montado 
na Câmara dos Deputados. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral 
informa, em síntese, que: - os trabalhos de especificação dos equipamentos foram executados 
por um grupo composto por funcionários da Casa com formação técnica na área, que, após 
visita a diversos órgãos, optou pelo formato BETACAM-SP, por ser o padrão utilizado pelo 
Senado Federal, pela TV Nacional Brasília, pela NTV e maioria das emissoras comerciais, 
assegurando a compatibilidade entre os sistemas e a expectativa de longo tempo de vida; - dos 
equipamentos listados, a parte que obedece ao formato BETACAM-SP deverá ser adquirida 



diretamente da SONY CORPORATION DO JAPÃO, por ser fabricante exclusivo, a teor do art. 25, 
I, da Lei nº 8.666/93; - o prazo estimado para conclusão do processo de importação e entrega 
do equipamento gira em torno de 90 dias; - os equipamentos disponíveis no mercado 
brasileiro (Anexo 02) deverão ser adquiridos mediante licitação; - a estimativa de despesa para 
o fornecimento e a instalação dos equipamentos discriminados nos Anexos I e II é, 
respectivamente, de R$ 1.479.600,30 (hum milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, 
seiscentos reais e trinta centavos) e R$ 157.550,00 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e 
cinquenta reais), totalizando a importância de R$ 1.637.150,30 (hum milhão, seiscentos e 
trinta e sete mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos); - o projeto de arquitetura, 
instalações e outros necessários à concretização da proposta, e a estimativa de despesa 
correspondente, encontram-se em fase de análise e elaboração. Nesta Secretaria foi anexada 
proposta de novos equipamentos, de idêntico formato (BETACAM), porém de melhor 
resolução. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente à proposta. Esta 
Secretaria, à vista do exposto, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos 
termos das informações e manifestações dos órgãos competentes da administração da Casa, 
com as implicações decorrentes da nova proposta anexada”. A Mesa aprova a aquisição de 
equipamentos para estúdio de TV, nos termos das informações e manifestações dos órgãos 
competentes da administração desta Casa. h) Doação. Processo nº 113.772/96. Assistência 
Social Evangélica de Brasília. “Trata-se de solicitação formulada pela Assistência Social 
Evangélica de Brasília, no sentido da doação, por esta Casa, àquela instituição, de carcaças de 
pneus inservíveis. Revela a instrução do processo que a matéria encontra amparo no art. 17, II, 
a, da Lei nº 8.666/93; que existe no depósito do Departamento e Material e Patrimônio 250 
unidades do referido bem, com valor estimado em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); e 
que esses bens usualmente integram processo de alienação por permuta quando da 
renovação dos estoques da Câmara. Os órgãos técnicos da Casa, considerando o trabalho 
social desenvolvido pela entidade solicitante, que se dedica ao amparo e à proteção de 
menores carentes e abandonados, e tendo em vista o teor do dispositivo legal referido, 
manifestam-se favoravelmente ao pleito, em caráter excepcional. Esta Secretaria, ante o 
exposto, submete o pedido ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos termos das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. A Mesa resolveu autorizar, em 
caráter excepcional, a doação de carcaças de pneus inservíveis à Assistência Social Evangélica 
de Brasília. i) Ressarcimento de despesa. Processo nº 101.743/96 e anexo. DATAPREV. “A 
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev) reitera pedido de 
regularização do débito relativo à cessão, a esta Casa, do empregado Carlos Alberto Lopes, no 
período de 14.2.88 a 19.1.95, no valor de R$ 115.508,65 (cento e quinze mil, quinhentos e oito 
reais e sessenta e cinco centavos), sob pena da interposição das medidas judiciais cabíveis. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa e opina, assim: “(...) 
Cumpre, desde logo, esclarecer que, diante da legislação em vigor, não há dúvidas quanto ao 
ônus da cessão, qual seja o órgão de origem, conforme preceitua o art. 1º do Decreto nº 492, 
de 09 de abril de 1992, c/c o § 1º do art. 4º do Decreto-Lei nº 2.410, de 15.01.88, que alterou o 
Decreto-Lei nº 2.355 de 17.08.87, o Parecer da Secretaria da Administração Federal nº 232/92, 
e ainda a Resolução nº 152/65 da Câmara dos Deputados que veda qualquer requisição de 
servidor para esta Casa com ônus (fls. 18 a 22). Ademais, a douta Mesa da Câmara dos 
Deputados, ao acolher parecer de Vossa Excelência nos Procs. nº 24.600/93 e nº 29.023/93, 
sobre o assunto (fls. 27), manifestou-se contrariamente ao ressarcimento pleiteado. observe-
se, ainda, que o Departamento de Pessoal nos processos referentes aos dois servidores, 
reiteradamente, deu conhecimento à DATAPREV da impossibilidade legal de efetuar o 
ressarcimento pretendido (fls. 3/6; 28/31; 37/57; e 59/61), esta Diretoria-Geral cumprindo os 
mesmos objetivos, encaminhou ao Presidente daquela empresa o ofício de fls. 58, e, por fim, 
Vossa Excelência, por meio do ofício de fls. 62, levou ao conhecimento do Senhor Ministro de 
Estado da Previdência Social os fatos ocorridos. Ante o exposto, ao submeter o assunto à 
superior consideração de Vossa Excelência, manifesta-se coerentemente com a decisão da 



douta Mesa desta Casa, pelo não ressarcimento pleiteado. “Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, reitera o seu entendimento contrário ao deferimento do pleito, ao 
tempo em que submete o processo ao exame e à deliberação da douta Mesa”. j) 
requerimento. Processo nº 105.936/96. CREA-DF. “Trata-se de ofício subscrito pelo Presidente 
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF), 
relativamente a Concorrência nº 01/96, promovida pela administração da Casa para a 
execução de serviços de reforma geral das esquadrias do Edifício Deputado Flávio Marcílio. 
Referido Conselho, escudado em dispositivo da Lei nº 5.194/66, e em Resolução do CONFEA, 
sustenta, em síntese, a obrigatoriedade de a pessoa jurídica, inscrita em Conselhos Regionais 
alhures, proceder ao visto de seu registro originário e quitação de débito no CREA-DF, quando 
de seu registro originário e quitação de débito no CREA-DF, quando de sua participação em 
procedimentos licitatórios nesta Capital, resultando em inabilitação a não observância de tal 
exigência. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral, tendo 
historiado o feito, adota as considerações traçadas pela Comissão Permanente de Licitação (fls. 
15-17), e também o parecer da Assessoria Legislativa acerca da matéria (fls. 21-30), cuja 
conclusão é a seguinte: “Em vista do exposto, entendemos, portanto, totalmente descabida a 
pretensão do recursos inicial de inabilitar licitantes pela falta de visto do CREA/DF sobre 
certidão de quitação de débitos ou registo de pessoa jurídica. Também inaplicáveis as 
considerações do CREA/DF sobre a exigência de visto, não devendo de modo alguns constar de 
editais futuros tal exigência. Consideramos revogado o art. 69 da Lei nº 5.194/66. O disposto 
no inciso IV do art. 30 refere-se exclusivamente a disposições quanto a exigência de 
qualificação técnica que venham a ser feitas em lei especial, condicionada sua eficácia à 
consonância com os princípios constitucionais e legais que regem as licitações na 
administração pública brasileira. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, 
acompanhando o entendimento da Diretoria-Geral sobre a questão em comento, e 
considerando, sobretudo, que a exigência requerida pelo CREA-DF opõe-se ao princípio 
constitucional presente no art. 37, XXI, da Lei Maior, e também ao princípio geral de licitação 
constante do art. 3º, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei nº 8.666/93, submete o pleito ao 
exame e à deliberação da douta Mesa”. k) Requisição. I) Processo nº 132.221/95. José Maciel 
dos Santos. “O Senhor Governador do Estado da Bahia solicita seja examinada a possibilidade 
de ser colocado à disposição do Governo daqueles Estado, para servir na Secretaria da 
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, com ônus para a Câmara dos Deputados, o servidor 
José Maciel dos Santos, Assessor Administrativo, ponto nº 5.712. O Diretor da Assessoria 
Legislativa, órgão de lotação do servidor em foco, manifesta-se contrariamente ao 
atendimento do pleito, sob os argumentos principais de que a requisição em tela (I) não se 
enquadra em qualquer das situações consideradas excepcionais à cessão de servidor; (II) 
contrariaria, se atendida, o interesse do órgão e reduziria a capacidade de atendimento aos 
parlamentares e demais órgãos na área de competência do Assessor; (III) é antijurídica, posto 
que, à luz do art. 93, I, § 1º, da Lei nº 8.112/90, “sendo a cessão para órgão ou entidade dos 
Estados (...) o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária...” Não obstante os 
óbices apresentados, diz aquela Assessoria Legislativa que, se acolhida a requisição, o servidor 
deverá ser afastado de sua função comissionada (FC-7), assegurado seu direito de retorno à 
mesma, no futuro, nos termos dos arts. 7º e 9º da Resolução nº 48/93. Revela ainda a 
instrução do processo que, no âmbito da legislação interna de pessoal, o assunto é disciplinado 
pelo Ato da Mesa de 26.4.89, e que, presentemente, não há servidor da Câmara dos 
Deputados à disposição do Governo da Bahia. A referida decisão da Mesa estabelece os 
seguintes critérios: “a) requisição de 01 (um) servidor por Governo de Estado, Assembleia 
Legislativa ou Ministério: liberação com ônus parcial, excetuadas as parcelas referentes à 
prestação efetiva de serviço na Câmara dos Deputados. b) nos demais casos: liberação sem 
ônus para a Câmara dos Deputados. “A Diretoria Administrativa e a Diretoria-Geral, ante as 
ponderações apresentadas pelo Diretor da Assessoria Legislativa, manifestam-se pelo não-
acolhimento do pleito”. 2) Processo nº 129.631/95. Eli de Oliveira Pinto. “O Senhor Prefeito 



Municipal de Curitiba solicita seja colocado à disposição daquela Prefeitura, em 1995, com 
ônus para esta Casa, o servidor Eli de Oliveira Pinto, Agente de Segurança Legislativa, ponto nº 
2.071. o Diretor-Geral, embasado nas informações e manifestações contrárias dos órgãos 
técnicos da Casa, opina pelo não-acolhimento do pedido, sob o enfoque da carência de 
pessoal, da especificidade das atribuições do servidor da área de segurança, que deve ter 
desempenho exclusivo nesta Casa, e sob o argumento também de que a requisição não se dá 
para o exercício de cargo em comissão. Esta Secretaria, ante o exposto, opina contrariamente 
ao pleito, nos termos das informações e manifestações dos órgãos competentes da 
administração da Casa. 3) Processo nº 132.844/95. Eli de Oliveira Pinto. “O Senhor Presidente 
do Senado Federal solicita seja colocado à disposição daquela Casa, com ônus para a Câmara 
dos Deputados, o servidor Eli de Oliveira Pinto, Técnico Legislativo – atribuição Agente de 
Segurança Legislativa, ponto nº 2.071, para prestar serviços no gabinete do Senador Luiz 
Alberto de Oliveira. Consultada, a Coordenação de Segurança Legislativa, órgão de lotação do 
servidor, manifesta-se contrariamente ao pedido. O Departamento de Pessoal informa que, de 
acordo com entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão de servidor 
poderá ser atendida, com ônus para o órgão de origem, desde que o mesmo não seja 
designado para ocupar cargo em comissão, até o limite de 40 (quarenta), e que presentemente 
encontram-se à disposição do Senado Federal 33 (trinta e três) servidores da Câmara dos 
Deputados, informa ainda que se encontra em andamento o Processo nº 129.631/95, acerca 
da cessão do referido servidor à Prefeitura de Curitiba. A Diretoria Administrativa, 
considerando a carência de servidores na Casa e a natureza das funções desenvolvidas pelo 
Agente de Segurança, manifesta-se pelo não-acolhimento do pleito. Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, submete o pedido ao exame e à deliberação da doutas Mesa”. A 
Mesa resolve pelo não-acolhimento do pedido. 4) Processo nº 112.268/95 e anexos. José 
Dauber Reis Vilhena. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogado o prazo 
de cessão, àquela Casa, do servidor José Dauber Reis Vilhena, Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Segurança Legislativa, ponto nº 3.711, para continuar prestando serviços no 
gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares. Revela a instrução do processo que referido 
servidor foi cedido ao Senado Federal, com ônus para a Câmara dos Deputados, até 31.12.95, 
na forma do entendimento de cessão reciproca havido entre as duas Casas do Congresso 
Nacional. Os órgãos competentes da administração da Casa, considerando a carência de 
servidores na área de Segurança, bem como a especificidade dessa atribuição, que requer 
exercício exclusivo na Coordenação de Segurança Legislativa, manifestam-se contrariamente 
ao atendimento do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações e manifestações 
processadas, submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa”. A Mesa decide 
pelo indeferimento do pedido. 5) Processo nº 108.162/96. Ewandro Magalhães Júnior. “O 
Senhor Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, solicita 
seja colocado à disposição daquele Ministério Extraordinário, sem prejuízo da remuneração e 
da vantagens a que faz jus nesta Casam o servidor Ewandro Magalhães Júnior, Técnico 
Legislativo, atribuição Assistente Administrativo, ponto nº 4.358, lotado no Departamento de 
Taquigrafia, Revisão e Redação. O Departamento de Pessoal, às fls. 2, informa que o assunto é 
disciplinado pelo Ato da Mesa nº 5/75 e pela decisão da Mesa de 26.4.89, e que 
presentemente não há servidor da Câmara dos Deputados à disposição daquele Ministério. O 
órgão de lotação do servidor manifesta-se favoravelmente à solicitação. No encaminhamento 
do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral ressalta “a grande carência de servidores 
existentes hoje nos diversos setores da Casa, e que a demanda de solicitações de servidores 
ocupantes da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente 
Administrativo, vem aumentando a cada dia, sendo que candidatos aprovados no concurso 
para a citada Categoria Funcional já foram todos chamados, tendo inclusive, na oportunidade, 
havido um expressivo número de desistência de posse. “Por essas razões, manifesta-se aquela 
autoridade administrativa pelo indeferimento do pedido (fls. 5). Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa”. A Mesa 



resolve pelo indeferimento. 6) Processo nº 118.337/96. Maria Madalena S. C. dos Santos. “O 
Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja colocada à disposição daquela Casa, com 
ônus para a Câmara dos Deputados, a servidora Maria Madalena  da Silva Carneiro dos Santos, 
Técnico Legislativo, ponto nº 3.817, para prestar serviços no gabinete da Senadora Benedita da 
Silva. O Departamento de Pessoal informa que de acordo com entendimento havido entre as 
duas Casas do Congresso Nacional, a cessão de servidor poderá ser atendida, com ônus para o 
órgão de origem, desde que o mesmo não seja designado para ocupar cargo em comissão, até 
o limite de 40 servidores, e que presentemente encontram-se à disposição do Senado Federal 
32 servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria-Geral, todavia, esclarece que, nos termos 
daquele entendimento, já se encontra à disposição do gabinete da nominada parlamentar, 
desde 7.4.95, a servidora Cleonice dos Santos, ponto nº 4.191, razão por que, aduzida ao fato 
de escassez de recursos humanos com que se deparam vários órgãos desta Casa, manifesta-se 
pelo indeferimento da solicitação. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, 
submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa”. A Mesa resolve pelo 
indeferimento. Ainda com a palavra, o Senhor 1º Secretário apresenta à consideração de seus 
pares, o seguinte Projeto de Resolução: “Dispõe sobre funções comissionadas e dá outras 
providências”. “A Câmara dos Deputados resolve: Art. 1º. Aplica-se a todos os servidores 
investidos em Função Comissionada de Nível FC-07, o disposto no artigo 1º da Resolução nº 
51, de 21 de outubro de 1993. Parágrafo único. As funções comissionadas de que trata o 
“caput” deste artigo poderão ser exercidas por servidores de Nível Médio, que comprovem 
escolaridade de terceiro grau. Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução 
correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados. Art. 3º. Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º. Revogam-se as disposições em 
contrário”. Justificação. “A Resolução nº 51, de 21 de outubro de 1993, ao estabelecer a 
sistemática de remuneração dos Assessores da Câmara dos Deputados, todos ocupantes de 
Funções Comissionadas de Nível FC-07, mediante a fixação de critérios diferenciados, e tendo 
como objetivo proporcionar idêntica retribuição para atividades semelhantes, 
independentemente do Padrão do servidor, restringiu sua aplicação aos cargos ali nomeados. 
A impossibilidade de se estender aos demais ocupantes de função comissionada de nível 
equivalente, principalmente aos Secretários de Comissões, trouxe graves distorções no sistema 
remuneratório, com flagrante prejuízo a um grande número de servidores. Buscando 
equacionar o problema, submete-se à consideração dos nobres pares o presente Projeto de 
Resolução. Em discussão, a Mesa aprova o presente Projeto de Resolução. A Mesa, em 
consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 47, de 1966, que “dispõe sobre funções 
comissionadas e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata, até que seja 
apreciado, pelo Plenário, o acima referido Projeto de Resolução. Em seguida, a Mesa resolve: 
a) Conceder vista ao Senhor Presidente dos seguintes expedientes: 1) Processos nºs 31.761/95 
e 129.465/96. PAE – Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar e PRODEQ – Programa de 
Prevenção e Recuperação de Dependência Química. Proposta de Ato da Mesa dispondo sobre 
funções para estes Programas; 2) Projeto de Resolução que “dispõe sobre a extinção e 
transformação de cargos na estrutura organizacional da CD (extinção dos cargos de motorista, 
com vistas à terceirização); 3)Projeto de Resolução que “cria a Coordenação do Espaço 
Cultural”;  4) Processo nº 6.688/93. Polis Editorial. Propõe a renovação de 44 assinaturas do 
semanário Carta Polis; 5) Processo nº 106.473/96. Assessoria Legislativa. Propõe a abertura de 
concurso público para Assessor Legislativo e de Orçamento e Fiscalização Financeira. b) 
oferecer aos parlamentares que assim o quiserem o parcelamento dos descontos referentes às 
ausências às sessões da Câmara dos meses de agosto e setembro do corrente ano. V – PAUTA 
DO SENHOR 3º SECRETÁRIO. Sua Excelência apresenta aos seus pares o seguinte Relatório: 
“Relatório dos Despachos da Terceira Secretaria. Senhor Presidente. Apresentamos a Vossa 
Excelência e a Douta Mesa, relatório dos processos despachados pela 3ª Secretaria, no período 
de 11/04/95 a 10/10/96 conforme segue: a) Justificativas de Faltas. Atestado de Junta Médica 
Oficial. De acordo com o DL 07/95, art. 4º, parágrafo 4º e, art. 236 do Regime Interno, com 



ressarcimento financeiro. Deputados: Agnaldo Timóteo – 14/05/96; Albérico Filho – 02/09 a 
01/10/96; Airton Dipp – 29 a 30/05/96; Arnon Bezerra – 16 a 23/07/96; Arnon Bezerra – 02 a 
04/07/96; Arnon Bezerra – 24/07/96; Arnon Bezerra – 26/03/96; Arnon Bezerra – 03 e 
05/06/96; Augusto Farias – 24 a 28/07/96; Augusto Farias – 01 a 15/07/96; Augusto Farias – 15 
a 29/07/96; Augusto Farias – 05 a 08/08/96; Augusto Farias – 19 a 23/08/96; Augusto Farias – 
06 a 12/09/96; Albérico Filho -  13 a 14/06/96; Albérico Filho – 16 a 18/04/96; Albérico Filho – 
15 a 19/07/96; Alberto Silva – 19 a 26/04/96; Alcestes Almeida – 04/06/96; Aldo Rebelo – 15 a 
16/07/96; Aldo Rebelo – 17 a 21/07/96; Alzira Ewerton – 15 a 19 e 22 a 26/04/96; Alzira 
Ewerton – 06 a 07/08/96; Alzira Ewerton – 20 a 22/08/96; Ana Júlia Carepa – 10 a 14/06/96; 
Antonio Joaquim Araújo – 13, 28 e 29/02/96; Antonio Joaquim Araújo – 25/06 a 05/07/96; 
Antonio dos Santos – 04 e 18/06/96; Antonio dos Santos – 16/07/96; Armando Costa – 
14/05/96; Armando Costa – 03 a 05/07/96; Ary Kara – 09/05/96; Ary Kara – 04 e 23/07/96; 
Átila Lins – 25 e 26/06/96; Ayres da Cunha – 15 a 21/07/96; Benedito Guimarães – 16 a 
20/07/96; Benedito Guimarães – 27/06 a 11/07/96; Basílio Villani – 21 a 24/05/96; Basílio 
Villani – 24 a 26/07/96; Candinho Mattos – 28/05 a 04/06/96; Candinho Mattos – 28/05 a 
03/06/96; Candinho Mattos – 04/06 a 03/07/96; Candinho Mattos – 24/04 a 01/05/96; 
Candinho Mattos – 06 a 20/05/96; Candinho Mattos – 21 a 27/05/96; Candinho Mattos – 
13/08/96; Carlos Alberto – 28/05 a 07/06/96; Carlos Alberto – 12 a 26/06/96; Carlos Airton – 
14/06 a 28/06/96; Carlos Santana – 24 a 27/06/96; Carlos Santana – 10 a 12/09/96; Célia 
Mendes – 22 a 26/04/96; Cesar Bandeira – 09 e 10/05/96; Cesar Bandeira – 20 a 22/08/96; 
Ciro Nogueira – 13/08/96; Chicão Brígido – 14/05/96; Chicão Brígido – 09/07/96; Cipriano 
Correia – 04 e 05/06/96; Cipriano Correia – 06 a 08/08/96; Cláudio Cajado – 09 a 12/07/96; 
Cleonâncio Fonseca – 04/06/96; Cleonâncio Fonseca – 19/03/96; Cleonâncio Fonseca – 28 e 
29/02/96; Cleonâncio Fonseca – 23 a 24/04/96; Cleonâncio Fonseca – 25/06/96; Cleonâncio 
Fonseca – 16 e 23/07/96; Cleonâncio Fonseca – 06 a 25/08/96; Cleonâncio Fonseca – 26 a 
28/08/96; Conceição Tavares – 24 a 26/04/96; Conceição Tavares – 02 a 05/06/96; Conceição 
Tavares – 25 a 29/06/96 e 02 a 04/07/96; Conceição Tavares – 11 a 31/07/96; Conceição 
Tavares – 30/07 a 27/09/96; Confúcio de Moura – 09 a 12/09/96; Cunha Bueno – 10/06 a 
08/08/96; Dolores Nunes – 15 a 29/04/96; Dolores Nunes – 17 a 26/06/96; Edson Silva – 08/04 
a 23/04/96; Edson Silva – 12 a 16/08/96; Eduardo Mascarenhas – 21/03 a 17/06/96; Elcione 
Barbalho – 09 a 11/04/96; Elcione Barbalho – 24 a 27/06/96; Elcione Barbalho – 05 e 
06/08/96; Emerson Olavo – 05 a 13 e 26/06/96; Enio Bacci – 02 a 06/06/96; Euler Ribeiro – 10 
a 14/06/96; Eliseu Moura – 28 a 30/05/96; Eliseu Moura – 18 a 21/06/96; Eliseu Moura – 26 a 
28/06/96; Eliseu Moura – 01 a 05/07/96; Eliseu Moura – 06 a 14/08/96; Enivaldo Ribeiro – 04, 
05, 18 e 26/06/96; Fátima Pelaes – 03 a 11/06/96; Fernando Ferro – 27/08/96; Fernando 
Gomes – 19 e 20/03/96; Fernando Gomes – 03 a 07/06/96; Fernando Gomes – 13, 24 a 
28/07/96; Fernando Gomes – 06 e 07/08/96; Fernando Gomes – 20 e 21/08/96; Fernando 
Gomes – 10/09/96; Fernando Gonçalves – 01 a 07/07/96; Fetter Junior – 23/04/96; Feu Rosa – 
09/04/96; Feu Rosa – 09/04/96; Feu Rosa – 01 a 06/07/96; Flávio Arns – 04/07, 20 e 27/08/96; 
Flávio Derzi – 03 a 17/06/96; Flávio Derzi – 13 a 22/08/96; Flávio Derzi – 30/07/96; Francisco 
Horta – 23/07 a 06/08/96; Geddel Vieira Lima – 10 a 14/06/96; Germano Rigotto – 07 a 
21/05/96; Gerson Peres – 04 a 05/06/96; Gerson Peres – 13 a 15/08/96; Gervásio Oliveira – 03 
a 10/06/96; Gervásio Oliveira – 20 a 28/06/96; Gervásio Oliveira – 19 a 23/08/96; Gonzaga 
Mota – 28/05/96; Gonzaga Mota – 30/05/96; Gonzaga Mota – 07 e 08/10/96; Haroldo Sabóia 
– 19 a 21, e 25 a 27/08/96; Herculano Anghinetti – 13/06/96; Herculano Anghinetti – 
17/04/96; Herculano Anghinetti – 30/07 a 08/08/96; Hélio Barbosa – 08 a 12/07/96; Hélio 
Bicudo – 11 a 17/06/96; Hugo Simões Lagranha 03 a 06/06/96; Humberto Costa – 04 a 
06/06/96; Ibrahim Abi-Ackel – 04 a 14/07/96; Ibrahim Abi-Ackel – 14 a 30/07/96; Itamar Serpa 
– 03 a 05/06/96; Itamar Serpa – 16 a 23/07/96; Ivo Minardi – 20/06 a 17/09/96; Jair Bolsonaro 
– 08 e 09/05/96; Jayme  Santana – 12/06/96; João Pizzolatti – 31/05 a 07/06/96; João Ribeiro – 
04 e 05/06/96; João Ribeiro – 24 a 27/06/96; João Ribeiro – 15 a 19/07/96; João Natal – 12 e 
13/06/96; João Thomé Mestrinho – 16 e 17/04/96; João Thomé Mestrinho – 14 a 16/05/96; 



João Thomé Mestrinho – 09 a 11/07/96; João Thomé Mestrinho – 23 e 24/07/96; João Thomé 
Mestrinho 06 e 07/08/96; João Thomé Mestrinho – 13 e 14/08/96; Jonival Lucas – 07 a 
09/05/96; Jorge Wilson de Matos – 25/04/96; Jorge Anders – 03 a 09/06/96; Jorge Anders – 01 
a 07/07/96; José Aldenir – 24 a 26/04/96; José Aldenir – 05 a 11/08/96; José Carlos Coutinho – 
22 a 28/07/96; José Chaves – 20 a 23/08/96; José Egydio – 14 a 28/06/96; José Janene – 18/07 
a 01/08/96; José Janene – 06/08 a 04/09/96; José Janene – 10 a 19/09/96; José Santana de 
Vasconcellos – 03 a 05/06/96; José Santana de Vasconcellos – 03 a 05/07/97; José Fritsch – 23 
a 25/04/96; José Priante – 22/04 a 06/05/96; José Priante – 14, 18 e 19/03/96; José Rocha – 13 
e 14/06/96; José de Abreu – 20/06 a 04/07/96; Júlio César – 18 a 22/06/96; Júlio César – 
11/07/96; Jurandyr Paixão – 08, 12, 19/03 e 14, 15, 16, 21, 22 e 23/05; Jurandyr Paixão – 14, 
15, 16, 21, 22, 23/05/96; Jurandyr Paixão – 11/06/96; Lael Varella – 05/06/96; Lael Varella – 02 
a 04/07/96; Lael Varella – 04 a 08/08/96; Luiz Braga – 08 a 27/07/96; Lindberg Farias – 18/08 a 
14/09/96; Luiz Buaiz – 04 a 05/06/96; Luiz Buaiz – 04/07/96; Luiz Henrique – 24 a 26/04/96; 
Luiz Durão – 23/04/96; Luiz Durão – 22 a 23/05/96; Luiz Durão – 27 a 31/06/96; Luiz Durão – 
10 a 25/06/96; Luiz Durão – 13 a 17/05/96; Luiz Durão – 26/06 a 11/07/96; Luiz Durão – 23/07 
á 06/08/96; Luiz Durão – 06 a 08/08/96; Luiz Durão – 13/08/96; Luiz Fernando – 09 a 
28/08/96; Luiz Moreira – 13/06/96; Marcelo Teixeira – 10 a 14/06/96; Marcelo Teixeira – 01 a 
07/07/96; Marcia Cibilis Viana – 21 e 22/05/96; Márcia Marinho – 25/02 e 05,19 e 20/03/96; 
Márcia Marinho – 07/05/96; Márcia Marinho – 14/05/96; Márcio Marinho – 05/06/96; Márcia 
Marinho – 06 e 07/08/96; Márcia Marinho – 02 e 23/07, 2708/96; Marco Medrado – 14 a 
16/05/96; Marcos Medrado – 04, 05 e 13/06/96; Marcos Medrado – 14/03 e 16/04/96; 
Marcos Medrado – 11, 18, 19, 25 a 29/06/96; Marcos Medrado – 08/05/96; Marco Medrado – 
25 a 29/07/96; Marco Medrado – 02 a 04/07/96; Marco Medrado – 09 a 11/07/96; Marco 
Medrado – 16 a 18/07/96; Marco Medrado – 23/07/96; Marquinho Chedid – 23/07/96; 
Marquinho Chedid – 04 a 12/08/96; Maria Nazildes – 26 a 27/06/96; Mauri Sérgio – 08 e 
09/05/96; Mauri Sérgio – 11 a 13/06/96; Mauri Sérgio – 18/06 a 02/07/96; Mauri Sérgio – 
08/04 a 07/05/96; Mauricio Campos – 10 a 14/06/96; Maurício Requião – 19 e 20/06/96; 
Mário de Oliveira – 06/08 a 04/09/96; Mauro Lopes – 14 a 21/05/96; Mauro Fecury – 10 a 
23/07/96; Max Rosenmann – 04 e 05/06/96; Max Rosenmann – 02 a 04/07/96; Melquíades 
Neto – 04 a 05/06/96; Melquíades Neto – 24 a 26/04/96; Milton Temer – 30/03 a 13/04/96; 
Milton Temer – 14 a 23/04/96; Moacyr Andrade – 28 a 30/05/96; Moises Lipnik – 11 a 
30/06/96; Moises Lipnik – 22 a 26/07/96; Murilo Domingos – 03 a 10/06/96; Murilo Domingos 
– 03 a 10/06/96; Mussa Demes – 12 a 16/08/96; Nan Souza – 19/03/96; Nan Souza – 11 e 
16/07/96; Nan Souza – 02/07 e 20/08/96; Nelson Bornier – 13/06/96; Nelson Bornier – 
27/06/96; Nelson Bornier – 20/06/96; Nelson Bornier – 11/07/96; Nelson Bornier – 04/07/96; 
Nelson Bornier – 18/07/96; Nelson Bornier – 06 a 08/08/96; Nelson Bornier – 14, 15, 20 a 22 e 
27 a 29/08/96; Nelson Otoch – 10 a 12/09/96; Nicias Ribeiro – 14 a 21/05 e 28 a 30/05/96; 
Nicias Ribeiro – 05 e 06 e 19/03/96; Nicias Ribeiro – 11, 18, 25 e 26/06/96; Nicias Ribeiro – 13 e 
14/08/96; Nicias Ribeiro – 02 a 04/07/96; Nicias Ribeiro – 06/08/96; Nilton Baiano – 28/05/96; 
Nilton Baiano – 04 e 05/07/96; Nilton Baiano – 18/07 a 01/08/96; Noel de Oliveira – 24/04 a 
08/05/96; Noel de Oliveira – 08/05 a 21/06/96; Noel de Oliveira – 02 a 26/08/96; Noel de 
Oliveira – 18/07 a 01/08/96; Noel de Oliveira – 27/08 a 25/09/96; Oscar Andrade – 21/05/96; 
Oscar Leitão – 16/07/96; Oscar Goldoni – 13 a 16/01, 03 a 12/06/96; Oscar Goldoni – 27 a 
31/01/96 e 16 a 21/06/96; Osvaldo Coelho – 08/05/96; Osvaldo Coelho – 14/05/96; Osvaldo 
Reis – 12 a 17/08/96; Paes Landim – 10/07/96; Padre Roque – 23/07 a 01/08/96; Paulo 
Delgado – 17 a 26/06/96; Paulo Ritzel – 07 a 09/05/96; Paulo Heslander – 09 a 11/04/96; Paulo 
Mourão – 25/04/96; Paulo Ritzel – 14 a 16/05/96; Paulo Ritzel – 13 e 14/08/96; Paulo Lima – 
23 a 24/04/96; Paulo Lima – 04 e 05/06/96; Paulo Lima – 18, 25 e 26/06/96; Paulo Lima – 02, 
03 e 04/07/96; Paulo Lima – 14/08/96; Paulo Titan – 23 a 25/07/96; Paulo Titan – 26 a 
28/08/96; Paulo Heslander – 16/04/96; Pedro Henry – 14 a 16/05/96; Pedro Irujo – 02 a 
21/06/96; Pedro Novais – 25/04/96; Pimentel Gomes – 09 a 11/06/96; Pimentel Gomes – 27 e 
28/03/96; Pimentel Gomes – 04 e 05/07/96; Pinheiro Landim – 16 a 25/05/96; Raquel 



Capiberibe – 15 a 19/04/96; Raquel Capiberibe – 04 a 24/06/96; Raul Belém – 14 a 23/05/96; 
Raul Belém – 06, 07, 20, 21 e 27/08/96; Raul Belém – 09 e 16/07/96; Raul Belém – 04, 05, 11, 
25 e 26/06/96; Remi Trinta – 03 a 10/05/96; Remi Trinta – 09 a 11/04/96; Remi Trinta – 03 a 
22/06/96; Remi Trinta – 02 a 07/07/96; Remi Trinta – 15 a 26/07/96; Remi Trinta – 19 a 
30/08/96; Renato Johnsson – 04 a 06/06/96; Renan Kurtz – 11 a 13/06/96; Ricardo Gomide – 
02/07/96; Rivaldo Macari – 17/06 a 01/07/96; Roberto Magalhães – 22 a 25/04/96; Roberto 
Magalhães – 16/07/96; Roberto Paulino – 04 e 05/07/96; Roberto Pessoa – 14/05/96; Roberto 
Pessoa – 04 e 05/06/96; Roberto Pessoa – 25 e 26/06/96; Roberto Pessoa – 20 e 21/08/96; 
Roberto Fontes – 04 e 05/06/96; Roberto Fontes – 27 a 29/08/96; Roberto Rocha – 03 a 
06/08/96; Roberto Rocha – 25 a 27/06/96; Roberto Rocha – 14 e 15/08/96; Roland Lavigne – 
18, 19, 25 e 26/06/96; Roland Lavigne – 17 e 23/07/96; Romel Anizio Jorge – 02/07/96; 
Ronivon Santiago – 9 a 13/05/96; Ronivon Santiago – 9 e 17/04/96; Ronivon Santiago – 
5/06/96; Ronivon Santiago – 1 a 08/07/96; Ronivon Santiago – 9 a 23/07/96; Rubem Medina – 
22 a 25/04/96; Rubem Medina – 03 a 12/09/96; Rubens Cosac – 26/08 a 02/09/96; Salomão 
Cruz – 04 e 05/06/96; Sérgio Guerra – 17 a 21/06/96; Sérgio Guerra – 09 e 10/04/96; Sérgio 
Guerra – 13/05/96; Sérgio Guerra – 14 e 30/05/95; Sérgio Barcelos – 25/04 a 09/05/96; Sérgio 
Naya – 26/07/96; Sérgio Naya – 25/06/96; Sérgio Naya – 11/06/96; Sérgio Naya – 28 e 
29/05/96; Sérgio Naya – 21/05/96; Sérgio Naya – 07 a 09/05/96; Sérgio Naya – 24 e 25/05/96; 
Sérgio Naya – 15 a 17/04/96; Sérgio Naya – 29/02/96; Severino Cavalcanti – 17/04/96; Simão 
Sessim – 03 a 05/05/96; Simão Sessim – 03 a 05/06/96; Simão Sessim – 23 a 25/04/96; Talvane 
Albuquerque – 04 a 30/06/96; Talvane Albuquerque – 22/04 a 14/05/96; Talvane Albuquerque 
– 02 a 04/07/96; Talvane Albuquerque – 16 a 18/07/96; Talvane Albuquerque – 23/07/96; 
Talvane Albuquerque – 12 a 28/08/96; Talvane Albuquerque – 06, 07 e 08/08/96; Telma de 
Souza – 25/04/96; Tilden Santiago – 23/07/96; Theodorico Ferraço – 18 a 20/06/96; Ubaldino 
Júnior – 08/05/96; Ubaldino Júnior – 27 a 31/05/96; Ubaldino Júnior – 06 a 22/08/96; Ubiratan 
Aguiar – 08 e 09/04/96; Vadão Gomes – 11 e 25/06/96; Vanessa Felippe – 09 a 13/05/96; 
Vanessa Felippe – 28 a 31/05/96; Vanessa Felippe – 11/06/96; Vicente André Gomes – 15 a 
13/06/96; Vicente André Gomes – 15/04 a 14/05/96; Vicente André Gomes – 15/05 a 
13/06/96; Vicente André Gomes – 18, 19, 25 e 25/06 e 04/07/96; Vicente  André Gomes – 
11/04/96; Vicente Cascione – 6/05 a 12/06; Wagner Rossi – 09 a 17/05/96; Waldomiro 
Fioravanti – 27 e 28/08/96; Wagner Salustiano – 05 a 25/08/96; Welson Gasparini – 22/05 a 
20/06/96; Wilson Branco – 09 e 10/04/96; Wilson Branco – 01 a 05/07/96; Wilson Braga – 
09/07/96; Wilson Braga – 27 e 28/08/96; Wilson Cignachi – 09 a 11/07/96; Wilson Cignachi – 
26 a 28/06/96; Wilson Cignachi – 24 e 25/07/96; Wilson Cunha – 04 a 06/06/96; Wilson Cunha 
– 16 a 18/07/96; Wigberto Tartuce – 6 e 07/08/96; Zaire Rezende – 23 a 26/07/96; Zé Gerardo 
– 04 e 05/06/96; Zé Gerardo Arruda – 16 e 17/04/96; Zé Gerardo Arruda – 10 e 11/04/96; Zé 
Gerardo Arruda – 09 a 18/07/96; Zé Gerardo Arruda – 06 a 15/08/96; b) Justificativas de Faltas 
– De acordo com o art. 55, III, CF/88, combinado com art. 228 do Regimento Interno, sem 
ressarcimento financeiro. Deputados: Adroaldo Streck – 29/07 a 06/08/96; Adroaldo Streck – 
25/07/96; Adroaldo Streck – 16 a 23/09/96; Bosco França – 4, 5, 13, 18, 19, 25 e 26/06/96; 
Bosco França – 09, 10, e 17/01, 16 e 17/04; Bosco França – 07/05/96; César Bandeira – 30/04 a 
06/05/96; Elias Abrahão – 26/07 à 03/08/96; Francisco Silva – 31/05 a 11/06/96; Francisco 
Silva – 31/05 a 11/06/96; Gilney Viana – 23 a 26/09/96; Hugo Biehl – 06 a 10/06/96; Hugo 
Biehl – 05/10/96; Ivandro Cunha Lima – 17 a 21/05/96; José Janene – 31/05 a 11/06/96; José 
Mendes – 18 a 27/09/96; Laprovita Vieira – 3 a 11/08/96; Mauro Fecury – 10 a 23/07/96; 
Mauro Fecury – 10 a 23/07/96; Márcio Forte – 31/05 a 09/06/96; Moises Lipnik – 06 a 
10/06/96; Moises Lipnik – 12 a 15/07/96; Nan Souza – 30/04 a 06/05/96; Nan Souza – 10 a 
20/07/96; Paulo Delgado – 26/04 a 04/05/96; Paulo Gouvêa – 18 a 28/04/96; Pedro Canedo – 
05 a 10/06/96; Pedro Canedo – 22 a 28/04/96; Pinheiro Landim – 22 a 26/05/96; Roberto 
Balestra – 26 a 31/05/96; Ronaldo Cezar Coelho – 10 a 23/06/96; Saraiva Felipe – 30/07 a 
05/08/96; Silvio Torres – 29/06 a 06/07/96; Vic Pires Franco – 1/05 a 06/05/96; Vic Pires 
Franco – 7/05/96; Vic Pires Franco – 12 a 15/07/96; Vic Pires Franco – 18 a 22/07/96; Vic Pires 



Franco – 25/07 a 05/08/96; Vittorio Medioli – 18 a 22/07/96; d) Justificativa de Faltas – 
Justificativa ref. Votação em Plenário. Deputados: Adylson Motta – 08/10/96; Alberico Filho – 
16/05/96; Alzira Ewerton – 21 a 23/05/96; Darci Coelho – 23/04/96; Euler Ribeiro – 06/02/96; 
Edison Andrino – 29 e 30/05/96; Fausto M. Martello – 07/05/96; Hugo Biehl – 27/08/96; 
Ildemar Kussler – 06 e 07/05/96; João Maia – 14/05/96; José Fritsch – 27/08/96; Laprovita 
Vieira – 08/05/96; Laprovita Vieira – 27/06/96; Moacir Lopes Andrade – 25/06 a 05/07/96; 
Pedro Irujo – 09/07/96; Simara Nogueira Ellery – 16/04/96; e) Justificativas de Faltas -  Missão 
Oficial. De acordo com DL 07/95, Art. 4º parágrafo 4º e Art. 226, IV do Regimento Interno com 
ressarcimento financeiro. Deputados: Aécio Neves Cunha – 15 a 20/04/96 Istambul; Aécio 
Neves Cunha – 10 a 20/04/96 Istambul; Antonio Feijão – 03 a 05/07/96. Argentina; Antonio 
Carlos Pannunzio – 30/05/96 – Istambul; Augusto Viveiros – 23/04 a 02/05/96 Los Angeles; 
Carlos Mosconi – 28/04 a 04/05/96 Canadá; Carlos Mosconi – 15 a 17/05/96 Londres; Celso 
Daniel – 31/05 a 10/06/96 Istambul; Edson Silva – 05 a 14/10/96 Ucrania; Edison Andrino – 23 
a 25/04/96 Belém/PA; Edison Andrino – 20 a 24/05/96 E. Antártica; José Rocha – 24 e 
25/04/96 B. J. Lapa/BA; Jovair Arantes – 24 e 28/06/96 México; Luiz Moreira – 22/04 a 
02/05/96 Los Angeles; Maria Elvira – 12/03/93 – B. Horizonte; Maria Elvira – 12/03/96 – B. 
Horizonte; Nelson Otoch – 23 a 26/04/96 Rio de Janeiro; Paulo Delgado – 24 a 26/04/96 São 
Paulo/SP; Roberto Brant – 03 a 12/05/96 Alemanha; Roberto Rocha – 26 a 28/03/96 São 
Luís/MA; Roberto Pessoa – 11/09/96 – Iguatu/CE; Severino Alves – 07 a 09/05/96 – Nordeste; 
Severino Cavalcanti – 04 a 13/06/96 México; Severino Cavalcanti – 26 e 27/06/96; Severino 
Alves – 04 a 13/06/96 México; Theodorico Ferraço – 22 e 23/05/96 Rússia; Theodorico Ferraço 
– 22 a 23/05/96 Moscou; Theodorico Ferraço – 14 a 21/05/96 Alemanha; f) Justificativas de 
Faltas – Ausência de acordo com o art. 55, III da CF/88 e Art. 240, III do Regimento Interno, 
sem ressarcimento financeiro. Deputados: Alberto Goldman – 08 a 12/04/96; Aldo Arantes – 
23/07/96; André Puccinelli – 4/06/96; Augusto Farias – 04/06/96; Bosco França – 4, 9, 16, 17, 
23, 24 e 25/07/96; Bosco França – 6, 7, 14, 20, 21 e 27/08/96; Carlos Magno – 03 a 07/06/96; 
Carlos da Carbrás – 25 e 26/06/96; Cunha Lima – 28/05/96; Cunha Bueno – 14 e 16/05/96; 
Delfin Netto – 25/04/96; Duilio Pisaneschi – 11 a 13/06/96; Edison Andrino – 14/03/96; Edison 
Andrino – 06 e 07/08/96; Euler Ribeiro – 14/07/96; Fausto M. Martello – 23/04/96; Fausto M. 
Martello – 11/07/96; Fernando Zuppo – 11 e 12/06/96; Francisco Rodrigues 05/03/96; Freire 
Junior – 10, 23, 24, e 25/04/96; Freire Junior – 09, 15 e 16/05/96; Hermes Parcianello – 13/02, 
30/05, 04 e 05/06, 02, 03 e 04/07; Hugo Rodrigues da Cunha – 04 e 05/06/96; Itamar Serpa – 
13/08/96; João Thomé Mestrinho – 11 a 13/06/96; João Thomé Mestrinho – 04/07/96; João 
Thomé Mestrinho – 25 a 27/06/96; João Colaço – 04 e 05/06/96; João Colaço – 11 e 12/09/96; 
João Paulo Cunha – 11 a 13/06/96; João Paulo Cunha – 12 e 13/06; Jorge Tadeu Mudalen – 04 
e 05/96; José Egydio – 08 e 09/05/96; José Linhares – 07/08/96; José Tude – 16/07/96; Leonel 
Pavan – 08 a 12/07/96; Luciano Pizzatto – 11/07/96; Mário de Oliveira – 14, 19 a 21/03/96; 
Marisa Serano – 16/04/96; Mauri Sérgio – 04 e 05/06, 03 e 04/07, 06 e 07/08/96; Mauro 
Fecucry – 04, 05, 18, 19, 25 e 26/06; Mauro Fecucry – 13, 14, 20, 21 e 27/08 e 10/09/96; 
Mauro Fecucry – 02, 04, 10 e 11/07/96; Mauro Fecury – 10 e 11/09/96; Moises Lipnik – 
09/04/96; Moises Lipnik – 04 e 05/06/96; Newton Cardoso – 04/07/96; Osmar Leitão – 04 e 
05/06/96; Paulo Bernardo – 25/04/96; Paulo Bornhausen – 5 a 07/08/96; Ricardo Barros – 
16/04, 07/05 e 30/5/96; Ricardo Barros – 11/06, 04/07 e 23/07/97; Ricardo Rique – 10/09/96; 
Rogério Silva – 16/01, 13/02, 16/04, 16 e 17/07; Rogério Silva – 06/08/96; Sérgio Guerra – 
20/03/96; Tony Gel – 11/06/96; Ubaldino Júnior – 26 e 17/03/96; Ubaldino Júnior – 09/04 e 
16/05/96; Valdemar Costa Neto – 30/05/96; Valdemar Costa Neto – 30/05/96; Valéria Freitas – 
04/06/96; Vittorio Medioli – 9/95/96; Vittorio Medioli – 25/04/96; Vittorio Medioli – 9/07/96; 
Wilson Leite Passos – 05/06/96; Wilson Cunha – 30/05/96; Wilson Cunha – 13/06/96; Wilson 
Cunha – 25 a 28/06/96; Yeda Crusius – 25/04/96, Zaire Rezende – 06/08/96; Zaire Rezende – 
18/06 e 04/07/96; Zaire Rezende – 20/08/96; Zaire Resende – 27/08/96; g) Justificativas de 
Faltas – Ato da Mesa nº 100 de 1994 – Com ressarcimento financeiro. Deputados: Almino 
Affonso – 08 e 09/05/96; Alzira Ewerton – 09/07/96; Augusto Farias – 25/04/96; Augusto 



Farias – 06 a 10/05/96; Benedito Domingos – 16/04/96; Duilio Pisaneschi – 16 a 18/04/96; 
Eliseu Rezende – 09 e 10/04/96; Enivaldo Ribeiro – 24/10/95; Euler Ribeiro – 02/07/96; Hélio 
Rosas – 6 e 07/08/96; José de Abreu – 23 a 26/07/96; Marilu Guimarães – 6/08/96; Nelson 
Marquezelli – 21/05/96; Olávio Silva Rocha – 09 e 10/04/96; Oscar Andrade – 17/07/96; Pedro 
Henry – 25/04/96; Pimentel Gomes – 12 a 16/08/96; Raquel Capiberibe – 12 a 14/03/96; 
Ricardo Barros – 25 e 26/06/96; Ricardo Barros – 13 e 14/08/96; Vilmar Rocha – 11/06/96; 
Waldomiro Fioravante – 07/05/96; Welinton Fagundes – 04/07/96; h) Justificativas de Faltas – 
De acordo com Ato da Presidência e baseado no art. 38, do Regimento Interno, Comissão 
Externa, com ressarcimento financeiro Deputados: Carlos Mosconi – 15/04 a 14/05/96; Euler 
Ribeiro – 20 a 22/05/96; i) Justificativas de Faltas – Em atendimento ao art. 228 do Regimento 
Interno. Deputados: Eurico Miranda – 27/07 a 03/08/96; Maria Elvira – 19 e 21/04/96; Paulo 
Delgado – 19 a 21/04/96; j) Justificativas de Faltas – Em atendimento ao art. 235, Inciso III do 
Regimento Interno. LIP. Deputados: Conceição Tavares – 30/07 a 27/09/96; Chico Ferramenta 
– 27 a 29/08/96; Chico Ferramenta – 10 e 11/09/96; Edison Andrino – 20/08 a 07/10/96; 
Edson Queiroz – 15/08 a 13/10/96; Fernando Ribas Carli – 02/09 a 05/10/96; João Paulo Cunha 
– 12 a 31/08/96; João Paulo Cunha – 12 a 31/08/96; João Thomé Mestrinho – 20/08 a 
13/10/96; José Egydio – 20/08 a 18/09/96; José Egydio – 20/08 a 18/09/96; José de Abreu – 
06/08 a 02/10/96; Marcelo Barbieri – 6/08/96 a 04/10/96; Mauro Fecury – 19 e 31/08/96; Rita 
Camata – 09/07 a 04/10/96; Roberto Magalhães – 01/09 a 07/10/96. Prosseguindo, o Senhor 
3º Secretário apresenta à Mesa o seguinte expediente: “Senhor Presidente. Senhores 
membros da Mesa. o sistema adotado atualmente para fornecimento de crédito de passagens 
aéreas, aos Senhores Deputados, tem sido através de requisições que especificam o percurso 
de Brasília a Capital do Estado de cada unidade da Federação, contendo o valor de cada 
passagem, inclusive uma via Rio de Janeiro. Ocorre que muitas das vezes o Parlamentar faz uso 
do crédito para percursos outros não declarados na requisição, inclusive pagamento de faturas 
de empresas de taxi aéreo. Portanto, levamos à consideração da douta Mesa Diretora, para 
que haja a conversão das Requisições de Passagens especificadas em créditos de passagens, 
tomando por base os valores do corrente mês, permitindo desta forma, maior liberdade para o 
parlamentar, e, evitando especulações quanto ao valor declarado na requisição e o valor da 
compra da passagem. A emissão da ordem de crédito continuará sendo nominal ao 
parlamentar e somente poderá ser usada nas empresas prestadoras de serviços aéreos, 
habilitadas ao recebimento junto a Câmara dos Deputados como vem ocorrendo, sendo que as 
mesmas encaminharão as faturas que serão visadas pela Terceira Secretaria. Esclarecemos, 
que não haverá nenhuma alteração dos valores para cada parlamentar, mantendo dentro dos 
gastos previstos no orçamento da Casa”. Depois de discutindo o assunto, a Mesa decide 
aprovar a proposta do Senhor 3º Secretário no sentido de que não seja especificado o trecho 
na passagem aérea, porém sem alteração, em hipótese alguma, do valor de crédito, 
condicionado à verificação, por parte da administração, da viabilidade contábil da medida e 
desde que adquiridos os bilhetes às empresas habilitadas ao recebimento junto à Câmara dos 
Deputados. Em continuação, a Mesa resolve conceder vista ao Senhor 1º Vice-Presidente nº 
121.785/96, de interesse do semanário “SETE dias da semana”, propondo a assinatura, pela 
Câmara dos Deputados, de sua publicação. Nada mais havendo a tratar, as 12:30 horas, o 
Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para, constar, eu, (___________)  
Secretário Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
a publicação. 



MESA 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 12.12.96 
 
Aos doze dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e seis, às 16:30 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Beto Mansur, 2º Vice-Presidente, Wilson 
Campos, 1º Secretário, Leopoldo Bessone, 2º Secretário, João Henrique, 4º Secretário, Robson 
Tuma, 1º Suplente e Luiz Piauhylino, 3º Secretário. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Deputado Benedito Domingos, 3º Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos. Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Deputado Ronaldo 
Perim, Coordenador da Comissão de Sindicância para apresentar relatório sobre as denúncias 
contidas em matéria veiculada pelo jornal “O Globo”, em edição do dia 5 de dezembro, 
envolvendo membro desta Casa. Sua Excelência lê o seguinte expediente: COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA PARA APRESENTAR RELATÓRIO SOBRE AS DENÚNCIAS CONTIDAS EM MATÉRIA 
VEICULADA PELO JORNAL “O GLOBO”, EM EDIÇÃO DO DIA 5 DE DEZEMBRO, ENVOLVENDO 
MEMBRO DESTA CASA. RELATÓRIO. A presente sindicância foi instaurada por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, mediante ofício data de 5 de 
dezembro do corrente, tendo por finalidade apurar denúncias contidas em matéria veiculada 
pelo jornal “O Globo”, em edição do mesmo dia, envolvendo membro desta Casa. Para compor 
a Comissão de Sindicância foram designados os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 
Coordenador; Hélio Bicudo, Adylson Motta, Roberto Valadão e Jairo Carneiro. A Comissão, 
reunida no dia 5 de dezembro do corrente ano, conforme ata da mesma data, resolveu 
designar o Deputado Hélio Bicudo para relator, e ouvir os Senhores Gustavo Krause, Ministro 
de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, o Deputado Pinheiro 
Landim, o Dr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, o Deputado João Leão, o Dr. Alfredo 
Moreira Filho, Superintendente Comercial da Construtora Andrade Gutierrez e o Deputado 
Pedrinho Abrão. Foram ouvidas no dia cinco, os Senhores Gustavo Krause, Ministro de Estado 
do Meio Ambiente e o Deputado Pinheiro Landim. No dia dez seguinte, a Comissão ouviu o Dr. 
Paulo Afonso Romano, o Deputado João Leão, o Dr. Alfredo Moreira Filho e o Deputado 
Pedrinho Abrão. No dia onze do corrente, foram novamente ouvidos, para esclarecimentos 
supervenientes, os Senhores Alfredo Moreira Filho e o Deputado Pedrinho Abrão. Procedeu-se 
em seguida, a uma acareação entre estas duas últimas pessoas. Durante a tomada desses 
depoimentos, foram juntados os documentos anexados, encaminhados a esta Comissão pelos 
deputados João Leão e Pedrinho Abrão, e, bem assim, pela Comissão Mista de Orçamento. 
Anexaram-se ainda, a presente Sindicância, documento relativo a presença da funcionária 
Marina Teixeira, do Gabinete do Deputado Pedrinho Abrão. Dois croquis elaborados em 
decorrência dos depoimentos dos Senhores Dr. Alfredo Moreira Filho e Deputado Pedrinho 
Abrão, os quais foram por eles devidamente assinados. Antes de iniciarmos o presente 
Relatório, é preciso que se tenha em consideração as limitações legais desta Comissão, na 
apuração dos fatos conforme determinação do Presidente da Casa. Trata-se de um 
procedimento no qual não cabem os poderes inerentes a uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito ou as investigações que são procedidas nas Comissões Temáticas. É defeso a 
Comissão de Sindicância determinações relativas a oitiva de pessoas ou a requisição de 
documentos e, bem assim, diligências para a obtenção de provas materiais. Tendo em vista 
estas limitações, a Comissão enviou convites às pessoas já mencionadas, colhendo os seus 
depoimentos constantes em anexo. Faremos uma breve análise dos depoimentos tomados 
para, em seguida, buscarmos a verdade sobre aquilo que realmente aconteceu no Gabinete do 
Senhor Deputado Pedrinho Abrão, no anexo IV, desta Câmara dos Deputados, com suas 
repercussões na Comissão Mista de Orçamento e nas audiências promovidas por esta 



Comissão de Sindicância. Segundo o depoimento do Ministro Gustavo Krause, teve ele por 
informação do Secretário de Recursos Hídricos do Ministério, Dr. Paulo Romano, de que 
estaria ocorrendo um desmonte da proposta orçamentária na área de recursos hídricos. Nessa 
ocasião, ligara ele ao Relator da área, Senhor Deputado Pedrinho Abrão, pondo-se a sua 
disposição e ao pessoal técnico do Ministério para quaisquer esclarecimentos. Logo depois, 
ainda pelo aludido Dr. Paulo Romano, veio a saber que estava ocorrendo um fato de alta 
gravidade, ao qual se atribuía as dificuldades mencionadas. Segundo seu auxiliar, o aludido 
Deputado Pedrinho Abrão, a propósito das verbas destinadas a construção da barragem 
“Castanhão”, no Estado do Ceará, estava solicitando a empreiteira Andrade Gutierrez, 
encarregada da obra, o percentual de 4%. Segundo ainda seu auxiliar, haveria gestões por 
parte do Deputado Pinheiro Landim para a redução desse percentual para 2%. O relato desses 
fatos fora feito ao Dr. Paulo Romano, na presença do Deputado João Leão, Coordenador de 
Recursos Hídricos da Subcomissão de Orçamento para o MMA, pelo Dr. Alfredo Moreira Filho, 
Superintendente Comercial da Construtora Andrade Gutierrez em Brasília. diante desses fatos 
e depois de meditar sobre o que fazer, o Ministro Krause procurou o Presidente da República a 
quem narrou o que estava acontecendo. Procurado pelo jornalista Luís Costa Pinto, do jornal 
“O Globo”, informou do que estava acontecendo na Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional. No dia seguinte, esse jornal publicou extensa matéria, a meu ver, 
condizente com o que acontecera e sobre a qual fazia apenas um pequeno reparo, pois não 
dissera ao jornalista que o Deputado Pedrinho Abrão estava criando dificuldades para obter 
facilidades. No mesmo dia, compareceu à Comissão o Senhor Deputado Pinheiro Landim. Esse 
Deputado relatou amplamente à Comissão o seu interesse pela construção do reservatório 
denominado “Castanhão”, para cujas obras estava trabalhando a doze anos e que considerava 
a sua concretização a mais relevante de suas atividades parlamentares. Na verdade, segundo 
pretende era ele o interlocutor entre as necessidades da população do Ceará na construção 
desse açude e as autoridades governamentais. O Deputado Pinheiro Landim chegou, mesmo, a 
dizer “enquanto Castanhão não estiver construído, a minha missão política não estará 
encerrada” (6/16). O Deputado Pinheiro Landim narrou que por oito ou dez vezes esteve com 
o Deputado Pedrinho Abrão para tratar da verba destinada à barragem do “Castanhão”. 
Afirmou ele que encontrava dificuldades a respeito do assunto com o Deputado Pedrinho 
Abrão, mas afinal conseguiu convencê-lo, com argumentos técnicos, da procedência da verba 
destinada a essa obra. No dia vinte e outro de novembro foi procurado em seu Gabinete pelo 
Dr. Alfredo Moreira Filho, que afirmava ter vindo do Gabinete do Deputado Pedrinho Abrão, o 
qual lhe dissera que iria fazer um corte linear de 90% na dotação da barragem do “Castanhão”. 
O Deputado Pinheiro Landim nega ter tido um encontro com o Deputado Pedrinho Abrão e 
com o Dr. Alfredo Moreira Filho, quando solicitada a comissão de 4% para que se mantivesse a 
verba destinada pelo Ministério à construção daquela barragem, propusera ele que fosse a 
comissão abatida de 2%. Confirma, entretanto, inclusive no seu segundo depoimento perante 
esta Comissão, que o Dr. Alfredo Moreira Filho esteve naquele dia (28.11) em seu Gabinete 
quando lhe deu conta do corte que o Deputado Pedrinho Abrão pretendia fazer, sendo certo 
que ao que lhe disse o Dr. Alfredo Moreira Filho vinha ele, de imediato, do Gabinete do 
Deputado Pedrinho Abrão, onde receberá aquela notícia. O Deputado Pinheiro Landim 
afirmava que tinha lido a reportagem do jornal “O Globo” sobre os fatos, mas negava a 
veracidade de declarações constantes de um “box” ao final da página. São evidentes as 
tergiversações desse Deputado a propósito da aludida entrevista, pois não nos parece 
concebível que não pudesse ele, parlamentar experiente, lembrar-se do que lhe fora 
perguntado e do que respondera. É exatamente essa pequena entrevista que permite a 
visualização das démarches promovidas pelo Deputado Pinheiro Landim junto ao Deputado 
Pedrinho Abrão, numa possível divisão de responsabilidades ou de vantagens. O Deputado 
Pinheiro Landim, na verdade, diz não ter conhecimento do fato, ou seja, o pedido de comissão 
por parte do Deputado Pedrinho Abrão. O Dr. Alfredo Moreira Filho afirma que tendo 
conhecimento do corte do orçamento daquela barragem, no montante de 90%, alarmou-se e 



dirigiu-se ao Gabinete do Deputado Pedrinho Abrão. Ali buscou argumentar da importância da 
obra e da necessidade de manutenção da verba a ela destinada, no seu montante total, 
recebendo em resposta que haveria um corte de 90%. A indagação de como se poderia 
recompor a verba, respondera o Deputado Pedrinho que dever-se-ia seguir a regra, com o 
pagamento a ele da Comissão de 4%. Textualmente: “Deputado, mas não tem jeito de 
compormos esse recurso? Ele disse: “Jeito tem, mas tem uma regra que você deve saber”. Eu 
disse: “Desculpe-me, Deputado, eu não sei que regra é essa. O Senhor poderia me informar?” 
Ele disse: “Olha, para eu acrescentar qualquer coisa aqui, eu preciso de que você concorde em 
4%. “Eu disse ao Deputado: “O Senhor está querendo dizer, então, que eu tenho que assumir 
um compromisso de lhe pagar 4% sobre 42 milhões?” Ele disse? “Isso se eu chegar aos 42, 
porque eu não posso garantir. Quatro por cento no que eu colocar. Negando-se a atender a 
solicitação, já estava de saída quando ouviu o Deputado Pedrinho Abrão afirmar: “Então eu 
vou zerar. Eu saí da sala com essa última frase” (fls. 4). Em seguida, o Dr. Alfredo Moreira se 
dirigiu ao Gabinete do Deputado Pinheiro Landim, dando-lhe conhecimento de que não 
haveria recursos para a construção da barragem segundo lhe afirmara o Deputado Pedrinho 
Abrão. Nega que tivesse falado ao Deputado Pinheiro Landim sobre o percentual pedido. o Dr. 
Alfredo Moreira Filho, narra que depois de obter do Deputado Pinheiro Landim a certeza de 
que ele iria trabalhar no sentido de restabelecer a verba inicial, reuniu-se com dois 
companheiros da empresa, os Senhores Júlio Saddy e Esteves Colnago, para encontrar os 
caminhos necessários a reconsideração daquela verba. Nesse sentido resolveu procurar o Dr. 
Paulo Romano, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, a quem 
conhecia de longa data tendo sido seu contemporâneo na faculdade de Viçosa, onde ambos se 
formaram em agronomia. Na verdade, o Dr. Alfredo afirma que não estava nas suas intenções 
fazer uma denúncia contra quem quer que fosse, mas apenas, além de narrar às dificuldades 
que estava encontrando para aprovação das verbas indicadas pelo Ministério do Meio 
Ambiente para a construção da barragem do “Castanhão”, fazer uma confidência ao amigo, a 
propósito do pedido de comissão de 4% que lhe fora feito pelo Deputado Pedrinho Abrão. 
Estava nesse ponto quando chegou à sala do Dr. Paulo Romano o Deputado João Leão. O Dr. 
Alfredo retirou-se a pedido do Dr. Paulo Romano, mas logo em seguida foi novamente 
chamado, quando narrou ao Deputado João Leão a conversa que acabara de ter com o Dr. 
Paulo Romano. O Dr. Alfredo Moreira Filho afirmou ainda que o Deputado Pedrinho Abrão se 
recusara a receber equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente para discutir o orçamento 
e narra à reação do Deputado João Leão quando tomou conhecimento do que estava 
acontecendo: “Você está sendo chantageado, isso é uma extorsão” (pág. 15). Esse Deputado 
chegou mesmo a propor que se fizesse uma ata a respeito dos fatos que narrara, ao que o Dr. 
Alfredo Moreira Filho se opôs, mesmo porque não considerava estar fazendo uma denúncia, 
mas apenas uma confidência. Sobre a reportagem do jornal “O Globo”, a propósito da atuação 
do Deputado Pinheiro Landim no sentido de se reduzir a comissão para 2%, o Dr. Alfredo 
Moreira Filho não concorda com as conclusões do jornalista. Afirma que o jornalista historiou 
os fatos a ele, o que não implicava a sua concordância quanto ao mérito da narração. O Dr. 
Alfredo Moreira Filho nega ainda que tivera o encontro com os Deputados Pinheiro Landim e 
Pedrinho Abrão, quando por parte do primeiro se propusera a redução do percentual pedido 
pelo segundo. O Deputado João Leão depôs no dia dez do corrente perante esta Comissão. 
Narra o Deputado que, encontrando-se no Ministério do Meio Ambiente, na Diretoria de 
Recursos Hídricos, soube dos fatos pelo Dr. Paulo Romano. Depois de lhe narrar o que estava 
acontecendo o Dr. Paulo Romano chamou uma pessoa, que depois veio, a saber, tratar-se do 
Dr. Alfredo Moreira Filho, Diretor da Construtora Andrade Gutierrez, pessoa essa que 
perguntada pelo Dr. Paulo Romano, se concordaria em repetir o relato que lhe fizera, 
aquiesceu ao pedido e os relatou na sua inteireza afirmando que recebera um pedido de 
comissão de 4% para a realocação da verna de 42 milhões de reais que o Ministério reservara, 
no orçamento, para construção da barragem do “Castanhão”. Nessa ocasião, o Deputado João 
Leão chegou a propor que se fizesse uma ata a respeito daquilo que se estava narrando, mas 



não conseguiu seu intento porque o empresário não entendeu que essa providência fosse 
importante. De notar-se que o Deputado João Leão faz referência a participação do Deputado 
Pinheiro Landim no episódio do abatimento de 4 para 2%: “Na história, ele diz que o Deputado 
Pedrinho Abrão pediu 4% e o Deputado Pinheiro Landim tinha dito: não, Pedrinho, isso não 
pode ser. Não sei o quê, tal... Bastam dois para resolver a história, tal e...” (pág. 7). O Deputado 
João Leão chegou a promover uma reunião dos Deputados que participam da Coordenação de 
Recursos Hídricos, tendo em vista a democratização do relatório que seria apresentado pelo 
Deputado Pedrinho Abrão. Este procedimento seguiu-se a uma conversa, no banheiro da 
Comissão, entre os Deputados João Leão e Pedrinho Abrão, quando aquele interpelou a este, 
limitando-se este último a negar as acusações que lhe eram feitas. O Deputado João Leão 
assevera ainda que levara o fato ao conhecimento do Deputado Sarney Filho, o qual se 
mostrou totalmente surpreso e imediatamente convocou o Deputado Pedrinho Abrão para 
conversar, (ilegível), entretanto, não foi encontrado. O Deputado João Leão não conseguiu 
encontrar o Relator Geral, Senador Carlos Bezerra, motivo pelo qual esse parlamentar não 
tomou conhecimento do caso, naquela ocasião. O Deputado João Leão, depois da publicação 
do episódio no jornal “O Globo”, esteve com o Presidente da Câmara a quem confirmou os 
fatos. O Dr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, depôs no dia dez do corrente. O Dr. 
Paulo Afonso confirmou, em linhas gerais, o depoimento prestado pelo Dr. Alfredo Moreira 
Filho, sendo de salientar-se que fez alusão clara e precisa a uma declaração deste último, 
quando narra a intervenção do Deputado Pinheiro Landim na obtenção de um percentual 
menor (2%) para a manutenção da verba destinada a barragem do “Castanhão”. Afirma, ainda, 
que quando da visita que lhe fazia o Deputado João Leão, depois de cientificá-lo do que 
acontecia, pediu ao Dr. Alfredo que repetisse a narrativa que lhe fizera momentos antes. O Dr. 
Paulo Romano, no dia seguinte, levou o fato ao conhecimento Ministro Gustavo Krause, 
dizendo-lhe inclusive da atuação do Deputado Pinheiro Landim, na intenção de reduzir a 
comissão de 4% pedida pelo Deputado Pedrinho Abrão, para 2%. Perguntado se a reportagem 
do jornal “O Globo” poderia ser considerada fidedigna ao apontar os fatos constantes da 
Portaria inicial, disse aquele servidor que basicamente aludida reportagem traduzia o que 
acontecera. O Deputado Pedrinho Abrão ao ser ouvido, no mesmo dia, por esta Comissão, 
apresentou, de início, um pedido de afastamento por suspeição, pedido esse que apresentar 
ao Presidente da Câmara dos Deputados, do Deputado Hélio Bicudo. Não tendo havido 
qualquer decisão da Presidência até aquele instante, a Comissão não tomou conhecimento 
desse pedido, iniciando a tomada de suas declarações. O Deputado Pedrinho Abrão fez uma 
longa narrativa daquilo que entendia ter acontecido e que culminou na acusação que lhe é 
feita. Ele negou que tivesse recebido em seu Gabinete o Dr. Alfredo Moreira Filho, o qual não 
conhecia e não conhece e que, portanto, tudo o que essa pessoa alegava não passava da mais 
deslavada mentira. Adiantou que solicitou muitas vezes o assessoramento do Deputado 
Pinheiro Landim, por ele considerado um “expert” em matéria de orçamento, e que tivera com 
ele várias reuniões a propósito das obras hídricas no Estado do Ceará, tratando, inclusive, da 
barragem do “Castanhão”. Que, na verdade, fizera um corte linear nessas obras, de 90%. 
Entretanto, pensava em recompô-las ulteriormente, com verbas que receberia do Relator-
Geral. O Deputado Pedrinho Abrão assevera que dera notícia de que não haveriam grandes 
cortes na obra da barragem do “Castanhão”, no máximo 50%, mas que, mesmo assim, haveria 
possibilidade do restabelecimento total da verba com o remanejamento acima aludido. Disso 
dera conhecimento ao Deputado Pinheiro Landim. II – Para novos esclarecimentos foram 
convocados o Senhor Alfredo Moreira Filho e o Deputado Pedrinho Abrão, que depuseram em 
momentos diversos. Nessa ocasião, pode-se dizer, o depoimento do Senhor Alfredo Moreira 
Filho tornou-se mais preciso tendo ele esclarecido as condições em que se dera a sua conversa 
com o Deputado Pedrinho Abrão e, logo em seguida, com o Deputado Pinheiro Landim. Nessa 
mesma oportunidade esclareceu ele que a reportagem do jornal “O Globo” continha algumas 
impropriedades, as quais chegara ele a referir ao Deputado Márcio Reinaldo, que encontrara 



no aeroporto de Brasília. Nessa mesma ocasião, embora confessasse não ser um bom 
observador, fez uma descrição sucinta do Gabinete do Deputado Pedrinho Abrão, referindo o 
mesmo que ao entrar fora recebido por uma secretária, havendo ainda no recinto uma outra 
secretária e uma pessoa do sexo masculino. Ainda, referindo-se a sua pouca capacidade de 
observação fez uma descrição da sala privativa do Deputado Pedrinho Abrão, apontando a 
situação da mesa, das cadeiras e de uma mesa redonda que se colocava junto a janela que 
dava para o exterior. Disse ainda que havia dois quadros de políticos na parede anterior à 
mesa principal. Salientou que ali fora para uma entrevista com o Deputado Pedrinho Abrão, 
não dando maior importância a decoração e aos aspectos arquitetônicos do aludido Gabinete. 
Quanto a isto deu-se certeza relativa. Reafirmou-se que depois de ter estado no Gabinete do 
Deputado Pedrinho Abrão dirigiu-se ao Gabinete do Deputado Pinheiro Landim, dando a este 
conhecimento do local de onde viera. Ouvido, em seguida, o Deputado Pedrinho Abrão voltou 
a negar os fatos relatados pelo Sr. Alfredo Moreira Filho. Ao descrever o seu Gabinete, 
verificou-se que a sua descrição se aproximava e muito da descrição oferecida pelo Senhor 
Alfredo Moreira Filho. A esse respeito, em momentos distintos, quando das declarações de 
cada um dos depoentes, foram feitos dois croquis, reconhecidos e assinados pelo Deputado 
Pedrinho Abrão e pelo Dr. Alfredo Moreira Filho, croquis esses que fazem parte da 
documentação anexa a este Relatório. Diante das contradições existentes e dos depoimentos 
já tomados a Comissão resolveu proceder, com a concordância de ambos, a uma acareação 
entre o Deputado Pedrinho Abrão e o Dr. Alfredo Moreira Filho. Nessa acareação observou-se 
que ambos permaneceram nas suas respectivas posições, um negando (Deputado Pedrinho 
Abrão) e outro afirmando (Dr. Alfredo Moreira Filho). O Deputado Pedrinho Abrão, que não se 
referira em seus depoimentos anteriores à existência de um grande quadro vermelho em uma 
das paredes de seu Gabinete o fez durante a acareação. Chamado a depor novamente, o 
Deputado Pinheiro Landim confirmou a afirmativa do Dr. Alfredo Moreira Filho de que ele ao 
chegar ao seu Gabinete naquele dia, estava chegando de uma conversa com o Deputado 
Pedrinho Abrão, no seu Gabinete de número 918, do nono andar, do Anexo IV, da Câmara dos 
Deputados. Durante essa audiência, a Comissão tomou conhecimento de que o requerimento 
que solicitava o afastamento do Deputado Hélio Bicudo da Comissão de Sindicância fora 
indeferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo Magalhães. 
Ainda nessa audiência, o Deputado Pedrinho Abrão apresentara novo requerimento, agora 
dirigido à própria Coordenação da Comissão, reiterando aquele pedido de afastamento do 
Deputado Hélio Bicudo, tendo sido esse requerimento não considerado pelo Coordenador, 
diante do indeferimento anterior. De assinalar-se que ao prestar o seu primeiro depoimento o 
Deputado Pedrinho Abrão trouxe à Comissão um documento em que faz uma série de 
perguntas no sentido de inocentar-se da acusação que lhe estava sendo feita. Esse documento 
o Deputado Pedrinho Abrão converteu em discurso que pronunciou logo em seguida, em 
sessão da Câmara dos Deputados, cujas notas taquigráficas foram anexadas a este Relatório. 
De notar-se que nesse discurso o Deputado Pedrinho Abrão pergunta, entre outras questões, 
se o Ministro Gustavo Krause, quando Deputado Federal, na legislatura passada, não solicitara 
verbas para a construção da barragem do “Castanhão”. Esta Comissão teve o cuidado de 
verificar a procedência dessa questão, obtendo resposta negativa, conforme documento 
também em anexo. III – A leitura dos depoimentos e não só a leitura, mas a verificação da 
postura das pessoas ouvidas, não obstante as dificuldades encontradas pela Comissão que, 
como de início se salientou, não têm condições para aprofundar os trabalhos que lhe foram 
cometidos, levam à convicção de que se impõe a abertura de uma investigação mais profunda, 
mais ampla, alcançando horizontes aos quais esta Comissão não consegue, pela sua natureza, 
encontrar. De notar-se, por exemplo, que não foi possível obter-se o depoimento do jornalista 
responsável pela reportagem do jornal “O Globo”, que estampou entrevista concedida pelo 
titular do Ministério do Meio Ambiente, denunciando a proposta feita pelo Deputado Pedrinho 
Abrão ao Diretor da Construtora Andrade Gutierrez, Dr. Alfredo Moreira Filho. O Deputado 
Pedrinho Abrão afirmou que nos dias 28 e 29 esteve em seu Gabinete. In verbis: “O Senhor 



Deputado Pedrinho Abrão – estive em meu Gabinete na quinta-feira”. “Deixa eu repetir – na 
quinta-feira e na sexta-feira”. “E todas as vezes com a presença do Deputado Pinheiro Landim. 
Inclusive, eu saía do meu Gabinete, e o Deputado Pinheiro Landim continuava dentro do meu 
Gabinete”. (confiram-se folhas 28 e 29 do depoimento do Deputado Pedrinho Abrão no dia 
11.12.96). Dá análise de todos elementos colhidos pela Comissão resulta a evidência, 
corroborada pelas convergências, de um lado, e de outro por contradições inequívocas, além 
de todos indícios apontados, de que o Deputado Pedrinho Abrão incidiu em prática 
comprometedora da dignidade e do decoro parlamentares (confiram-se declarações dos 
Deputados Pedrinho Abrão e Pinheiro Landim). É inquestionável a certeza da ocorrência do 
encontro do Senhor Alfredo Moreira Filho com o Deputado Pedrinho Abrão no dia 28 de 
novembro último. Como se viu o Deputado Pedrinho Abrão declarou textualmente e repetida 
vezes, que esteve efetivamente em seu Gabinete nos dias 28 e 29 de novembro. Declarou mais 
que o Deputado Pinheiro Landim esteve grande parte do tempo em sua companhia. O dia 28 é 
aquele em que o Senhor Alfredo Moreira Filho lá esteve, aproximadamente, meio dia. 
Estabelece-se, assim, um nexo essencial entre esta ocorrência e o subsequente encontro, logo 
após, entre o Dr. Alfredo Moreira Filho e o Deputado Pinheiro Landim, o que vem atestado por 
este último. In verbis: “O Senhor Deputado Adylson Motta – Ah, ele foi ao seu gabinete. O 
Senhor Deputado Pinheiro Landim – ele foi ao meu Gabinete. O Senhor Deputado Hélio Bicudo 
– depois que ele esteve no Gabinete do Pedrinho? O Senhor Deputado Pinheiro Landim – Do 
Pedrinho. O Senhor Coordenador (Deputado Ronaldo Perim) – Ele foi em seguida, então. A 
insustentabilidade, por consequência, da pretendida negativa do Deputado Pedrinho Abrão, 
tendo contra si a convicção formada de que “o encontro” se deu, produz contra o Deputado 
Pedrinho Abrão o juízo formado, por esta Comissão, de que, negando o fato precedente e 
principalmente para esse efeito, perde relevância a negativa do conteúdo das conversações 
ocorridas entre o Dr. Alfredo Moreira Filho e o Deputado Pedrinho Abrão. Corroborando a 
convicção ora formada, aí estão, o comportamento das partes e as observações feitas pelos 
membros da Comissão durante a acareação ocorrida no dia 11 do corrente, os quais sem 
discrepância reputam essenciais a consolidação dessa mesma convicção. Leia-se a afirmativa 
do Deputado Pedrinho Abrão a folhas 21 da acareação: “O Senhor está a serviço de quem? Eu 
gostaria de entender, eu gostaria de entender o Senhor. Por que, então, o Senhor não se 
muniu de provas, voltando para discutir com a minha pessoa? Eu não consigo entender um 
posicionamento desse! Se o Senhor teve acesso tão fácil a esse Gabinete, o Senhor não teria 
acesso novamente?! “Em matéria de prova é de jurisprudência pacífica que aquele que alega 
um álibi deve prova-lo sob pena de se considerar confesso. Ora, o Deputado Pedrinho Abrão 
nega de maneira peremptória que não conhece o Dr. Alfredo Moreira Filho e que ele não 
esteve no seu Gabinete, e que assim, é falsa a acusação que lhe é feita de que pedira comissão 
para considerar a verba indicada pelo Executivo para a construção da barragem do 
“Castanhão”. Nessas condições, tendo ficado demonstrado, como se observa nos depoimentos 
e declarações tomadas e bem assim pelos croquis desenhados e anexados a esta, que, na 
verdade, o Dr. Alfredo Moreira Filho esteve no dia indicado no Gabinete do Deputado 
Pedrinho Abrão, tendo com ele conversado, pode-se afirmar que a verdade está com aquele e 
não com este, pois a negativa do Deputado Pedrinho Abrão, geral e irrestrita, não evidenciado 
que o Dr. Alfredo Moreira Filho esteve, realmente, no Gabinete do Deputado Pedrinho Abrão, 
sendo de supor verdadeira a sua afirmação de que ali sofrera uma solicitação que configura o 
crime de corrupção passiva, inscrito no artigo 317 do Código Penal: “Solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena – reclusão, 
de um a oito anos, e multa. “A corrupção, no seu tipo central, é a venalidade em torno da 
função pública, denominando-se passiva quando se tem em vista a conduta do funcionário 
corrompido, e ativa quando se considera a ação do corruptor. Modernamente, na disciplina 
jurídico-penal do delito em questão, apresentam-se dois sistemas: ou se enfeixem a corrupção 
passiva e ativa numa unidade complexa (crime bilateral ou de concurso necessário), 



condicionando-se o respectivo summatum opus à convergência ou acordo de vontades entre 
intraneus (corrompido) e o extreneus (corruptor); ou se incriminam separadamente as duas 
espécies de tal modo que a consumação de qualquer delas não fica, irrestritamente, na 
dependência de consumação de outra (ou seja, do encontro de vontades). Este último critério 
é o que foi adotado pelo nosso Código Penal, onde figura a “corrupção passiva” (artigo 317) 
entre os “crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral”, e a 
corrupção ativa (artigo 333), entre os “crimes praticados por particular contra a administração 
em geral”. Assim, para que se configure a corrupção passiva basta que o agente solicite a 
vantagem indevida, ainda que a solicitação seja recusada (cf. Nelson Hungria, Comentários ao 
Código Penal, IX/365 e 366). Indevida é a vantagem que a lei que não autoriza. A solicitação, 
recebimento ou aceitação de promessa deve ser para si ou para outrem. E pode ser solicitada 
direta (pelo próprio funcionário) ou indiretamente (mediante interposição de outra pessoa). A 
solicitação tanto pode ser feita expressamente, como disfarçada ou veladamente. É, todavia, 
imprescindível, sempre, que seja em razão dela (função pública do agente). É indiferente que a 
corrupção, vise a prática de ato legal ou regular. Para terminar estas considerações resta citar 
o artigo 327 do Código Penal que conceitua como funcionário público, “para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública”. IV – Pode-se, ainda, afirmar sem receio de erro, tomando-se, entretanto, em 
consideração os limites da presente apuração, que o Deputado Pedrinho Abrão, ao solicitar do 
Dr. Alfredo Moreira Filho, uma porcentagem para abrigar no orçamento a ser votado pelo 
Congresso Nacional verbas consignadas na chamada Agenda Presidencial, incidiu na prática do 
crime de corrupção passiva. Durante os trabalhos desta Comissão, surgiram fatos novos que 
não foram aprofundados, por não constarem da determinação da Presidência da Câmara dos 
Deputados, que deu origem a esta Sindicância. O primeiro deles refere-se a participação do 
Deputado Pinheiro Landim nas negociações para a manutenção da verba necessária para a 
construção, no exercício de 1997, da mencionada barragem do “Castanhão”. Não obstante, a 
negativa, perante a Comissão, por parte do Dr. Alfredo Moreira Filho, de que ocorrera a 
intervenção do Deputado Pinheiro Landim, esta intervenção aparece mencionada pelo próprio 
Dr. Alfredo Moreira Filho, em mais de uma ocasião, por exemplo, quando ele confidenciou os 
fatos ao Dr. Paulo Romano, no Ministério do Meio Ambiente e bem assim quando confirmou 
essa confidência ao Deputado João Leão. A Comissão compreende a atitude do Dr. Alfredo 
Moreira Filho, talvez adotada para amenizar as consequências da confidência que serviu de 
base a denúncia que acabou sendo feita pelo Ministro Gustavo Krause. Entretanto, não 
poderia silenciar o fato, que deve merecer a maior atenção por parte da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados em eventual exame que faça do 
resultado das presentes investigações. Da mesma sorte é de se estranhar que o Relator-Geral 
da Comissão Mista de Orçamento, Senador Carlos Bezerra, também, como Relator de PL, em 
emenda apresentada pelo Deputado Pedrinho Abrão em um PL de crédito suplementar, tenha 
atribuído o valor de três milhões e quinhentos mil reais, quando a emenda original era de um 
milhão de reais. Trata-se da construção de um pequeno hospital para não mais de duas 
dezenas de leitores, no município de Niquelândia em Goiás. É este um outro fato que veio ao 
conhecimento da Comissão e que não poderia deixar de ser mencionado para as devidas e 
necessárias investigações pelo órgão competente do Congresso Nacional. In verbis: “O Senhor 
Deputado Pedrinho Abrão – Tá, eu quero colocar aqui o valor que eu pedi, 1 milhão, e a forma 
que foi aprovada de R$ 3,5 milhões. O Senhor Deputado Jairo Carneiro – Quem era o Relator? 
O Senhor Deputado Pedrinho Abrão – O Senador Carlos Bezerra. Então, eu estou colocando 
para vocês o que a imprensa vem colocando e vem dizendo”. Continuando, “O Senhor 
Deputado Jairo Carneiro – E a que atribui ele ter-lhe destinado 3,5 para a sua emenda de 1 
milhão? O Senhor Deputado Pedrinho Abrão – Não sei, não sei. O Senhor Deputado Adylson 
Motta – Inclusive sobre essa emenda, essa aí, o Senhor pediu 1 milhão? O Senhor Deputado 
Pedrinho Abrão – Eu pedi 1 milhão, está aqui a emenda. O Senhor Deputado Jairo Carneiro – 
Deu três e meio. O Senhor Deputado Adylson Motta – ele aumentou surpreendentemente 



para três e meio?  O Senhor Deputado Pedrinho Abrão – Ele passou a emenda para 3,5 
milhões”. (págs. 39 e seguintes, das declarações do Deputado Pedrinho Abrão). V – Em remate, 
esta Comissão pelo que pôde apurar, retirando dos depoimentos e declarações tomados e das 
evidências e indícios, a linha mestra que indica a atuação do Deputado Pedrinho Abrão, conclui 
que as investigações realizadas devem prosseguir e isto só pode ser alcançado com a abertura 
do competente processo por violação de decoro parlamentar (artigo 55, incisos e parágrafos 
da Constituição Federal) na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, onde se 
exercitarão as atuações da relatoria e da defesa, para o cabal esclarecimento dos fatos e seu 
julgamento final pelo Plenário da Câmara dos Deputados. É o que esta Comissão tem a relatar 
e a sugerir. Depois de longamente debatido o assunto, a Mesa, por unanimidade, aprova as 
conclusões da referida Comissão. Em consequência, o Senhor Presidente envia à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação o seguinte expediente: “OF. SGM/P Nº 1060/96. Brasília, 
em 12 de dezembro de 1996. Senhor Presidente. A Mesa da Câmara dos Deputados, nos 
termos do art. 55, II e seu § 2º, da Constituição Federal, em combinação com o art. 240, II e 
seu § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista os fatos e 
conclusões constantes do relatório apresentado pela Comissão de Sindicância criada pelo Ato 
do Presidente de 5 de dezembro de 1996, vem oferecer a presente REPRESENTAÇÃO contra o 
Deputado PEDRINHO ABRÃO (PTB-GO), como incurso na sanção do art. 55, incisos e parágrafos 
da Constituição Federal, combinado com os arts. 240, II e 244, § 2º, I a III do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. Acompanha esta Representação, como parte integrante, cópia do 
Relatório da mencionada Comissão de Sindicância. As.) LUIS EDUARDO, Presidente. Nada mais 
havendo a tratar, às 17:10 horas, o Senhor declara encerrada a presente reunião. E, para 
constar eu, (____________) Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à promulgação. 
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MESA 
2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 06.01.97 
 
Aos seis dias do mês de janeiro de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 17:00 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Wilson Campos, 1º Secretário, Leopoldo 
Bessone, 2º Secretário, Benedito Domingos 3º Secretário e João Henrique, 4º Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. O Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Diretor-Geral, o qual faz a seguinte exposição: “Senhor 
Presidente. Em decorrência do acúmulo de Propostas de Emenda à Constituição a serem 
apreciadas e decididas no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com 
promulgação pelo Presidente do Congresso Nacional, e, inclusive, de outras proposições 
legislativas, a serem promulgadas pelo Presidente da República, como a concernente ao 
Orçamento da União para 1997 os trabalhos da presente Sessão Legislativa serão estendidos 
até o dia 06 de fevereiro de 1997, conforme convocação extraordinária do Congresso Nacional, 
através de Ato Convocatório assinado pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pelo 
Presidente do Senado Federal, usando das atribuições conferidas pelo Inciso II do § 6º do art. 
57 da Constituição Federal. Após minucioso exame da Constituição Federal e da legislação 
interna da Casa, no que diz respeito à convocação extraordinária da Câmara dos Deputados 
para funcionamento normal no período supramencionado, patenteia-se a necessidade de 
atribuir-se aos Deputados Federais ajuda de custo, para poderem estar presentes 
obrigatoriamente às sessões extraordinárias da Câmara e do Congresso Nacional. Na 
Constituição Federal, no art. 57, § 2º, encontra-se a única hipótese em que a sessão legislativa, 
prevista para 15/02 a 30/06/95 e 01/08 a 15/12/95, não será  interrompida, mas prorrogada, 
ou seja, no caso da não aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o que não é o 
caso. Por seu turno, as hipóteses de sessões conjuntas das duas Casas do Congresso Nacional 
encontram-se destacadas no § 3º do art. 57 e não têm similitude com a situação ora 
ocorrente, de convocação extraordinária, com base nos §§ 6º e 7º do mesmo artigo. O 
Regimento Interno preceitua, no inciso II do art. 2º, que a Câmara dos Deputados reunir-se-á 
durante as sessões legislativas extraordinárias, quando, com este caráter, for convocado o 
Congresso Nacional. Infere-se, pelo disposto no § 6º, inciso II, do art. 57 da Lei Maior, que, no 
caso de urgência e interesse público, tanto o Presidente da República, como o Presidente da 
Câmara dos Deputados e o do Senado Federal podem convocar extraordinariamente o 
Congresso Nacional. Na legislação interna, o Decreto Legislativo nº 7, de 1995, ato de 
competência exclusiva do Congresso Nacional, que dispõe sobre a remuneração dos membros 
do Poder Legislativo para a legislatura de 1995  a 1999, prescreve, no art. 3º, ser devida ao 
parlamentar, no início e no final de cada sessão legislativa, ajuda de custo correspondente ao 
valor da remuneração. Assim, o funcionamento da Câmara dos Deputados, no período de 
06/01/97 a 06/02/97, evidencia a existência de sessão legislativa extraordinária, incidindo na 
espécie o disposto no art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 1995. Ora, tanto os deputados 
como os servidores, nos termos da convocação extraordinária, serão instados a permanecer na 
Casa, prejudicados os segundos nos afastamentos decorrentes de férias e recesso, como 
iterativamente vinha ocorrendo com fulcro na antiga legislação (art. 147, § 2º, da Resolução nº 
67, de 1962). A Medida Provisória nº 1.195, de 24/11/95, reeditada como Medida Provisória nº 
1.480-24, de 22.11.96, revogou os §§ 1º e 2º do art. 78 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que permitiam a conversão em pecúnia de 1/3 das férias. Delineia-se, 
consequentemente, a necessidade do pagamento de gratificação, de caráter extraordinário, 
aos servidores da Casa, para continuarem prestando o apoio necessário às atividades do 
Legislativo nessa fase excepcional (06/01/97 a 06/02/97). Em relação a estes, o regramento 
existente é anterior à data da promulgação da atual Constituição (art. 170 e seu parágrafo 



único da Resolução 67, de 1962, com a redação dada pela Resolução nº 106, de 1965). Essa 
resolução é resultante da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União). A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais”, é omissa, quanto àquela particularidade e, apenas no inciso V do art. 61, preceitua 
que além dos vencimentos e das vantagens nela previstas, será deferido aos servidores 
adicional pela prestação de serviços extraordinários. Os trabalhos durante o período de 
convocação extraordinária não estão previstos no Estatuto dos Servidores Públicos, por se 
constituírem situação peculiar do Congresso Nacional. O Ato Convocatório do Presidente da 
República de Sessão Legislativa Extraordinária do Congresso Nacional vai cobrir o período de 
06/01/97 a 06/02/97, portanto, terminando quando iniciam-se os trabalhos de nova sessão 
legislativa ordinária. Isto inviabiliza a concretização do afastamento dos servidores, seja por 
férias ou recesso. Trata-se, conseguintemente, de matéria que deve incidir na órbita da 
competência da douta Mesa, já que não se encontra ainda fundamentalmente definida no 
Regimento Interno, nem em outra legislação de incorrência interna. Casos anteriores podem 
ser tomados como paradigma, e neles o Presidente da Câmara dos Deputados, com base no 
requisito constitucional que corporifica a validade material desse tipo de convocação 
extraordinária, tem autorizado esta Diretoria Geral a providenciar o pagamento não somente 
da ajuda de custo aos deputados, mas também de gratificação aos servidores, na base de 1/30 
da respectiva remuneração básica, por dia de convocação, que, no caso presente, fica 
circunscrita aos dias de 06/01/97 a 06/02/97, correspondentes à convocação extraordinária da 
Câmara dos Deputados. Ficam excluídos do pagamento os servidores em gozo de férias, 
licença média, licença-prêmio e outros afastamentos caracterizados da ausência ao serviço 
efetivo na Casa. É solução concorde com o sistema jurídico constitucional em vigor. Diante do 
exposto, cabe-me submeter a matéria ao exame e deliberação de Vossa Excelência, assim 
como proponho seja levada ao conhecimento e decisão da douta Mesa, a fim de que seja 
mantida essa norma com plena eficácia para o futuro, como regramento permanente, tendo 
em vista futuras convocações extraordinárias do Congresso Nacional. A elevada consideração 
de Vossa Excelência”. Em discussão a matéria, a Mesa aprova, por unanimidade. nada mais 
havendo a tratar, às 18:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, (__________) Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata, que após 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 
 
 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião da Mesa, realizada em 20.02.97 
 
Aos vinte dias do mês de fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e sete às 18:30 horas, 
reúne‐se, na  sala de  reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados,  sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice‐Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice‐Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1°  Secretário,  Paulo  Paim,  3°  Secretário,  Efraim  Morais,  4°  Secretário,  José  Mauricio,  1° 
Suplente  e  Wagner  Salustiano,  2°  Suplente.  Havendo  número  legal,  o  Senhor  Presidente 
declara  abertos  os  trabalhos.  I  ‐  PAUTA  DO  SENHOR  PRESIDENTE.  Sua  Excelência  faz  a 
seguinte  exposição:  "A  necessidade  de  serem  asseguradas  ao  Deputado  Federal  condições 
materiais, com satisfatório nível de dignidade, para viabilizar‐lhe o exercício do mandato que, 
milhares de brasileiros  lhe  conferiram, de  forma  coerente  com  seus  compromissos e  com a 
expectativa da nação,  requer  solução urgente  face  à precariedade das  condições  atuais. As 
mais  diversas  maneiras  de  “fazer  economia"  têm  sido  noticiadas,  mostrando  que  muitos 
parlamentares  fazem  sacrifício  pessoal  para  poder manter  uma  estrutura mínimo  em  seu 
gabinete, em Brasília, e outra em seu escritório politico, em seu Estado de origem. Em muitos 
casos  a  remuneração  do  Deputado  complementa  seus  custos  com  pessoal  de  gabinete. 
Constrangedor é, também, o fato de que cada gabinete foi dotado de um computador,  já há 
um ano, e até agora, menos da metade dos deputados o utiliza apropriadamente, exatamente 
pela  indisponibilidade:  de meios  para  a  contratação  do  necessário  pessoal.  Acrescente‐se, 
ainda,  que  dentro  de  dois  meses  os  gabinetes  contarão  com  mais  um  computador, 
substituindo‐se definitivamente as máquinas de escrever. A falta de condições materiais para 
que o Poder Legislativo da União cumpra satisfatoriamente seu papel atende ao  interesse de 
quem?  A  República,  sistema  de  governo  que  permite  a  todos  participarem  tem  como 
pressuposto,  exatamente,  a  independência  e  a  harmonia  entre  os  Poderes  do  Estado: 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Embora, na concepção clássica, não haja supremacia de um 
Poder sobre o outro, ao Legislativo é que cabe a mais nobre das funções que é a de colher. a 
"Vontade Geral" da nação e convertê‐la nas Leis que nortearão os passos desta e os atos dos 
poderes  republicanos.  Inerte  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o  Judiciário  restam,  na  mesma 
proporção,  prejudicados  em  suas  ações.  Em  que  pese  a  distinção  intrínseca  do  Poder 
Legislativo, dada a nobreza de sua função, contraditoriamente, o que se vê, no que tange às 
condições materiais e de disponibilidade de Recursos Humanos para o exercício do cargo, a 
este são garantidas as piores em relação ao Executivo e a Judiciário. Ficando apenas na área de 
pessoal  de  assessoria,  constata‐se  que  tanto  o  Executivo  quanto  o  Judiciário  dispõem  de 
qualificadíssimo  corpo  de  assessores,  com  o  que  podem  dar  traços  próprios  às  suas  ações, 
enquanto ao Legislativo, cujos membros chegam ao poder através de compromissos pessoais, 
praticamente é proibido o assessoramento  individual qualificado, permitindo‐se‐lhe apenas o 
acesso ao assessoramento coletivo da Câmara dos Deputados. Os  legisladores brasileiros, no 
curso  do  tempo,  tal  vez  porque mais  próximos  das  angústias  e  frustrações  da  população 
brasileira,  diante  da  contra  prestação  que  esta  recebe  do  Estado,  renunciaram  a melhores 
condições de trabalho, em solidariedade ao sacrifício popular. Esqueceram‐se, porém, de que, 
sem  condições  laborais  aceitáveis,  não  corresponderão  à  esperança  da  gente  brasileira,  no 
sentido de que consigam institucionalizar os necessários avanços e as esperadas conquistas. A 
pergunta que surge é: Quais são os parâmetros? Buscando o  indicador  internacional, vale ser 
mencionado o caso da exemplar república democrática ocidental ‐ Estados Unidos da América 
do Norte ‐ onde é verificado que, para gastos com assessoria e gastos pessoais de gabinete, o 
parlamentar  conta  com  cerca  de  seiscentos mil  dólares  anuais,  o  que  equivale  a  dizer  que 
dispõe  de  aproximadamente  cinquenta  mil  dólares  mensais.  Já  no  que  diz  respeito  aos 
Deputados  Distritais  e  Estaduais,  não  é  necessário  que  se  busquem  exemplos  distantes, 
bastando referir‐se a que o Parlamentar Distrital de Brasília garante, a cada membro, a verba 



de  vinte  e  nove mil  reais  por mês,  para  pagamento  de  pessoal  de  assessoria  de  gabinete. 
Ressalte‐se que o Deputado Distrital mantém gabinete somente em Brasília e o Federal  tem 
que manter  escritório  também  no  Estado  de  origem.  Expressiva  e  curiosa  ‐  para  não  dizer 
outra coisa ‐ é a circunstância de Deputado Federal renunciar ao seu mandato para exercer o 
de  Vereador,  como  ocorreu  este  ano,  alegando  que,  neste  caso,  gastará  muito  menos  e 
disporá  de muito mais  recursos  em  seu  gabinete. Ocioso  dizer  que  não  são  os Deputados 
Estaduais e os Vereadores que contam com verbas excessivas, mas sim que são os Deputados 
Federais que não contam com a verba indispensável. Por outro lado, o nível limite estabelecido 
na  respectiva  tabela,  para  a  remuneração  dos  assessores,  por  ser muito  baixo,  inviabiliza 
contratação  de  quadros  de maior  qualificação,  em  prejuízo  do Deputado. As  circunstâncias 
estão  lançadas. Cabe agora encaminhar a proposta de  solução. Assim é que,  sem pretender 
esgotar‐se o  tema e não acalentando a  ideia de que  todos  ficarão  satisfeitos, apresentamos 
para exame da Mesa, proposta que nos parece possível, no momento, e que corresponde à 
criação de dois novos níveis na tabela de verba de assessoramento e a fixação desta em vinte 
mil  reais mensais, mantendo‐se  o  atual  número  de  servidores”.  Em  discussão  a matéria,  a 
Mesa  resolve, por unanimidade, baixar o Ato da Mesa n° 53, de 1997, que Altera o Ato da 
Mesa  n°  120,  de  1995,  e  dá  outras  providências,  o  qual  vai  publicado  ao  final  da  ata. 
Prosseguindo,  a  Mesa  resolve  ratificar  os  despachos  proferidos  pelo  então  Presidente, 
Deputado  Luís  Eduardo,  “ad  referendum”  da Mesa,  nos  seguintes  expedientes:  a)  Atos  da 
Mesa: 1) n° 48, de 1996, que "prorroga o prazo a que se refere o art. 12 do Ato da Mesa n° 46, 
de 17 de outubro de 1996", o qual vai publicado ao final da ata. 2) nº 49, de 1996, que "dispõe 
sobre a concessão de Auxilio‐Alimentação aos servidores do Quadro Permanente e ocupantes 
de  cargos  em  comissão  da  Câmara  dos  Deputados  e  dá  outras  providências,  o  qual  vai 
publicado ao  final da ata. 3) n° 50, de 1996, que "dispõe sobre  transformação de cargos", o 
qual  vai  publicado  ao  final  da  ata.  4)  n°  51,  de  1996,  que  "dispõe  sobre  transformação  de 
função comissionada e dá outras providências'', o qual vai publicado ao final da ata. 5) n° 52, 
de 1997, que "altera o Ato da Mesa n° 46, de 1996", o qual vai publicado ao  final da ata. b) 
Requisição:  1)  Processo  n°  18.913/96.  Requisição,  pelo  Ministério  da  Agricultura,  do 
Abastecimento e da Reforma Agrária, do servidor Jair Vieira Tannus Júnior, Técnico Legislativo, 
ponto n° 4.615, para exercer o  cargo de Superintendente Regional da CONAB no Estado do 
Maranhão. 2) Processo n° 123.281/96. Requisição, pelo Senado Federal, da servidora Dionée 
Cavalcanti Alencar Pinto, Técnico Legislativo ‐ atribuição Adjunto Parlamentar, ponto n° 4. 692, 
com  ônus  para  esta  Casa,  até  31.12.97.  c)  Prorrogação  de  requisição.  1)  Processo  n° 
115.349/95. Prorrogação de requisição, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência 
da República, do servidor José Cassimiro da Silva, Adjunto Parlamentar, ponto n° 4 a 582, para, 
nas  mesmas  condições  anteriores,  continuar  prestando  serviços  à  Empresa  Brasileira  de 
Comunicação  S.A.  (RADIOBRÁS),  até  31.12.96.  2)  Processo  nº  127.313/95.  Prorrogação  de 
requisição,  pelo  Senado  Federal,  do  servidor  João  Ricardo  Rodrigues  Cavalcante,  Analista 
Legislativo, ponto n2 3.464, nas mesmas  condições anteriores, até 31.12.96. 3) Processo nº 
21.116/91.  Prorrogação  de  requisição,  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Bahia,  da 
servidora  Sandra Maria  Xavier Matos,  Técnico  Legislativo,  atribuição  Adjunto  Parlamentar, 
ponto n° 3873, nas mesmas  condições  anteriores,  até 31.12.96. 4) Processo n° 114.359/95. 
Prorrogação de requisição, pelo Ministério das Comunicações, do servidor Nilvo José Sezerino, 
ponto  n°  4.733,  para,  nas  mesmas  condições  anteriores,  continuar  exercendo  função  de 
confiança na Diretoria de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por 
mais um ano, a partir de 10.05.96. 5) Processo n ° 14.115/95. Prorrogação de requisição, pelo 
Ministério da Justiça, da servidora Sandra Graça Fonseca de Araújo Valle, Assessora Legislativa, 
ponto  n°  5.116,  para,  nas mesmas  condições  anteriores,  continuar  exercendo  o  cargo  em 
comissão  de  Secretária  de  Justiça,  DAS‐101.  6,  até  31.12.96.  6)  Processo  n°  120.344/95. 
Prorrogação  de  requisição,  pelo  Senado  Federal,  do  servidor  Elir  Cananéa  Silva,  Analista 
Legislativo,  ponto  n°  5.058,  nas mesmas  condições  anteriores,  até  31.12.96.  7)  Processo  n° 
123.663/95.  Prorrogação  de  requisição,  pelo  Senado  Federal,  do  servidor Wankys  Bezerra 



Gomes da Silva, Adjunto Parlamentar, ponto n° 4. 677, nas mesmas condições anteriores, até 
31.12.96. 8) Processo n° 11.516/91. Prorrogação de requisição, pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do  Sul, do  servidor  Luiz Antônio Martins  Suertegaray,  Técnico  Legislativo  atribuição 
Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.775, nas mesmas  condições  anteriores, ou  seja,  sem ônus 
para  esta  Casa,  até  31.12.96.  9)  Processo  n°  100.192/95.  Prorrogação  de  requisição,  pelo 
Governo  do Distrito  Federal,  do  servidor  James  Lewis Gorman  Júnior,  Analista  Legislativo  ‐ 
atribuição Técnica Legislativa, ponto n° 3.893, nas mesmas condições anteriores, até 31.12.96. 
10) Processo n° 103.610/95  (anexo: 101.034/96). Prorrogação de  requisição, ao Governo do 
Estado de Pernambuco, da servidora Stael Cavalcanti Alencar Dornelles, ponto n° 2.817, para 
continuar  exercendo  o  cargo  de  natureza  especial  de Diretora  Executiva  da  Representação 
daquele Governo, na forma solicitada, até 31 de janeiro de 1997. 11) Processo n° 116.934/96. 
Prorrogação de  requisição, pelo Ministério da cultura, do servidor Theo Pereira da Silva, nas 
mesmas condições anteriores, ou seja, sem ônus para esta Casa, para continuar exercendo o 
cargo  comissionado de Consultor  Jurídico, até 31.12.96. d) Reembolso de despesas médico‐
hospitalares. 1) Processo n° 111.794/96. Deputado Paulo Ritzel. Valor: R$ 1.897,29 (hum mil, 
oitocentos  e  noventa  e  sete  reais  e  vinte  e  nove  centavos).  2)  Processo  n°  124.834/96. 
Deputada Maria da Conceição Tavares. Valor: R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais). 
3) Processo n° 124.288/96. Deputado Padre Roque. Valor: R$ 160,00 (cento e sessenta reais). 
4) Processo n° 123.976/96. Deputado Ademir Lucas Gomes. Valor: R$ 6.129,52 (seis mil, cento 
e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos). 5) Processo n° 123.845/96. Deputado Odílio 
Balbinotti.  Valor:  R$  1.439,40  (hum  mil,  quatrocentos  e  trinta  e  nove  reais  e  quarenta 
centavos). 6) Processo n° 121.082/96. Deputado Albérico Filho. Valor: R$ 700,00  (setecentos 
reais).  7)  Processo  n°  104.057/96.  Deputado  Renan  Kurtz.  Valor:  R$  5.984,36  (cinco  mil, 
novecentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e  trinta  e  seis  centavos).  8)  Processo  n°  114.074/96. 
Deputado  Ddílio  Balbinotti.  Valor:  R$  383,50  (trezentos  e  oitenta  e  três  reais  e  cinquenta 
centavos). 9) Processo nº 115.322/96. Deputado Odílio Balbinotti. Valor: R$ 290,00 (duzentos e 
noventa  reais).  10)  Processo  n°  124.447/96,  Deputado  Noel  de  Oliveira.  Valor:  R$  788,00 
(setecentos  e  oitenta  e  oito  reais),  11)  Processo  n°  124.809/96.  Deputado  Carlos  Alberto. 
Valor: R$ 35.329,36 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos). 
12) Processo n° 125.023/96. Deputado  Jurandir Paixão. Valor: R$ 613,47  (seiscentos e  treze 
reais e quarenta e sete centavos). 13) Processo n° 125.148/96. Deputado Simão Sessim. Valor: 
1.078,55  (hum mil  e  setenta  e  oito  reais  e  cinquenta  ∙e  cinco  centavos).  14)  Processo  n° 
125.307/96,  Deputado  Feu  Rosa.  Valor:  R$  6.000,90  (seis  mil  reais).  15)  Processo  n° 
134.221/95. Deputado Tilden Santiago. Valor: R$ 1.594,36 (hum mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais e trinta e seis centavos). 16) Processo n° 120.968/96. Deputada Sandra Starling. 
Valor: R$ 110,00 (cento e dez reais). 17) Processo n° 120.913/96. Deputado Franco Montara. 
Valor: R$ 8.496,40  (oito mil, quatrocentos  e noventa  e  seis  reais  e quarenta  centavos). 18) 
Processo n° 125.352/96. Deputado  Jair Meneguelli. Valor: R$ 118,32  (cento e dezoito reais e 
trinta e dois centavos). 19) Processo n° 123.975/96. Deputado Ronaldo Perim. Valor: R$ 744,95 
(setecentos  e  quarenta  e  quatro  reais  e  noventa  e  cinco  centavos).  20)  Processo  n° 
122.726/96.  Deputado  Elton  Rohnelt.  Valor:  R$  66,50  (sessenta  e  seis  reais  e  cinquenta 
centavos). 21) Processo n° 122.428/96. Deputado Moreira Franco. Valor: R$ 38,00 (trinta e oito 
reais). 22) Processo n° 122,284/96. Deputado Roberto Pessoa. Valor: R$ 40,00 (quarenta reais). 
23) Processo no 122.745/96. Deputado Ushitaro Kamia. Valor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reais). 24) Processo n° 122.759/96. Deputado Max Rosenmann. Valor: R$ 72,00 (setenta e dois 
reais). 25) Processo n° 122.862/96. Deputado Ushitaro Kamia. Valor: R$ 95,00 (noventa e cinco 
reais). 26) Processo n° 121.865/96. Deputada Maria da Conceição Tavares. Valor: R$ 577 00 
(quinhentos  e  setenta  e  sete  rea1s).  27)  Processo  n°  121:844/96.  Deputado  José  Carlos 
Coutinho. Valor: R$ 1.260,00 (hum mil, duzentos e sessenta reais). 28) Processo n° 121.814/96. 
Deputado Moreira Franco. Valor: R$ 1.500,00  (hum mil e quinhentos  reais). 29) Processo n° 
122.991/96. Deputado Vicente André Gomes. Valor: R$ 1.508,69 (hum mil, quinhentos e oito 
reais  e  sessenta  e  nove  centavos).  30)  Processo  n°  123.415/96. Deputado Augusto Nardes. 



Valor: R$ 6.065,48 (seis mil e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). 31) Processo 
n° 123.872/96. Deputado Paes de Andrade. Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais). 32) Processo 
n° 121.468/96. Deputado Rubens Cosac. Valor: R$ 6.803,00  (seis mil oitocentos e  três reais). 
33)  Processo  n°  122.134/96.  Deputado  Rubens  Cosac.  Valor:  R$  4.500,00  (quatro  mil  e 
quinhentos reais). 34) Processo n° 122.143/96. Deputado Zaire Rezende. Valor: R$ 14.972,34 
(quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 35) Processo n° 
121.797/96. Deputado  Jorge Wilson de Matos. Valor: R$ 20,00  (vinte  reais). 36) Processo n° 
121.727/96. Deputado Roberto Pessoa. Valor: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 37) Processo 
n° 121.457/96. Deputado Carlos Alberto. Valor: R$ 104,00 (cento e quatro reais), 38) Processo 
n°  122.240/95.  Deputado  Flávio  Derzi.  Valor:  R$  300,00  (trezentos  reais).  39)  Processo  n° 
121.078/96. Deputado Moreira Franco. Valor: R$ 1.500,00  (hum mil e quinhentos  reais). 40) 
Processo n° 123.585/96. Deputado Firmo de castro. Valor: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco 
reais). 41) Processo n° 123.898/96. Deputada Maria da Conceição Tavares. Valor: R$ 1.273,00 
(hum mil,  duzentos  e  setenta  e  três  reais).  42)  Processo  n°  123.021/96.  Deputado  Padre 
Roque. Valor: R$ 91,14 (noventa e um reais e quatorze centavos), 43) Processo n° 122.861/96, 
Deputado Jaime Martins Filho. Valor: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). 44) Processo n° 
122.831/96. Deputado Firmo de Castro. Valor: R$ 500,00  (quinhentos reais). 45) Processo n° 
122.851/96. Deputado Roberto Pessoa. Valor: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). 46) Processo n° 
122.747/96. Deputado  Zaire Rezende. Valor: R$ 10.500,00  (dez mil  e quinhentos  reais). 47) 
Processo n° 124.176/96. Deputado Benedito Domingos. Valor: R$  114,00  (cento  e quatorze 
reais).  48)  Processo  n°  119.751/96.  Deputado  Pinheiro  Landim.  Valor:  R$  160,00  (cento  e 
sessenta  reais).  49)  Processo  n°  123.412/96.  Deputada  Laura  Carneiro.  Valor:  R$  5.220,27 
(cinco mil, duzentos e vinte reais e vinte e vinte e sete centavos). 50) Processo n° 125.726/96. 
Deputado Emerson Olavo Pires. Valor: R$ 6.787,10 (seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e 
dez  centavos).  51)  Processo  nº  122.728/96.  Deputado  João  Colaço.  Valor:  R$  891,28 
(oitocentos  e  noventa  e  um  reais  e  vinte  e  oito  centavos).  52)  Processo  n°  109.151/96. 
Deputado  Roberto  Pessoa.  Valor:  R$  45,00  (quarenta  e  cinco  reais).  53)  Processo  n° 
125.727/96.  Deputado  Sylvio  Lopes.  Valor:  R$  80,00  (oitenta  reais).  54)  Processo  n° 
112.631/96,  Deputado  Noel  de  Oliveira.  Valor:  R$  126,00  (cento  e  vinte  e  seis  reais).  55) 
Processo n° 122.129/96. Deputada Sandra Starling. Valor: R$ 191,00  (cento e noventa e um 
reais). 56) Processo n° 101.241/96. Deputado Roland  Lavigne. Valor: R$ 313,40  (trezentos e 
treze reais e quarenta centavos). 57) Processo n° 125.981/96. Deputado Arolde Cedraz. Valor: 
R$ 440 00  (quatrocentos  e quarenta  reais). 58) Processo n° 125.982/96. Deputado Noel de 
Oliveira.  Valor:  R$  230,00  (duzentos  e  trinta  reais).  59)  Processo  nº  121.080/96. Deputada 
Laura Carneiro. Valor: R$ 897,90  (oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos). 60) 
Processo  n°  103.473/96.  Deputado  Nelson Meurer.  Valor:  R$  360,00  (trezentos  e  sessenta 
reais). 61) Processo n° 125.906/96. Deputado Moacyr Andrade. Valor: R$ 252,00 (duzentos e 
cinquenta e dois reais). 52) Processo n° 126.276/96. Deputado Nelson Marquezelli. Valor: R$ 
3.128,10  (três mil,  cento  e  vinte  e  oito  reais  e  dez  centavos).  63)  Processo  n°  125.714/96, 
Deputado José Machado. Valor: R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). 64) Processo n° 
122.503/96. Deputado Elias Murad. Valor: R$ 1.812,00 (hum mil, oitocentos e doze reais), 65) 
Processo n° 125.724/96, Deputado Albérico Filho. Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
reais).  66)  Processo  n°  125.020/96.  66)  Processo  n°  125.020/96.  Deputada  Laura  Carneiro. 
Valor:  R$  2.335,00  (dois mil,  trezentos  e  trinta  e  cinco  reais).  67)  Processo  n°  125.835/96. 
Deputado Augusto Nardes. Valor: R$  182,00  (cento  e oitenta  e  dois  reais).  68)  Processo n° 
121.075/96.  Deputado  Tilden  Santiago.  Valor:  R$  633,75  (seiscentos  e  trinta  e  três  reais  e 
setenta  e  cinco  centavos).  69)  Processo  n°  125.575/96. Deputado  Silas Brasileiro. Valor: R$ 
127,50  (cento  e  vinte  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos).  70)  Processo  n°  124.298/96, 
Deputado  Pedro  Valadares.  Valor:  R$  230,00  (duzentos  e  trinta  reais).  71)  Processo  n° 
119.233/96. Deputado Cleonâncio Fonseca. Valor: R$ 1.406,69 (hum mil, quatrocentos e seis 
reais e sessenta e nove centavos. 72) Processo no 125.593/96. Deputado Carlos Alberto. Valor: 
R$ 13.220,00 (treze mil, duzentos e vinte reais). 73) Processo n° 123.692/96: Deputado Carlos 



Alberto. Valor:  R$  17.427,94  (dezessete mil,  quatrocentos  e  vinte  e  sete  reais  e  noventa  e 
quatro centavos). 74) Processo n° 126.003/96. Deputado Carlos Alberto. Valor: R$ 17.872,46 
(dezessete mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), 75) Processo n° 
125.671/96.  Deputado  Zaire  Rezende.  Valor:  R$  29.900,00  (vinte  e  nove mil  e  novecentos 
reais). 76) Processo n° 25.931/96. Deputado Paes de Andrade. Valor: R$ 3.423,10  (três mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos). 77) Processo n° 117.036/96; Deputado Tilden 
Santiago. Valor: R$ 1.590,47 (hum mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos). 
78)  Processo  n°  128.908/95.  Deputado  Hugo  Rodrigues  da  Cunha:  Valor:  R$  44.205/83 
(quarenta  e  quatro mil,  duzentos  e  cinco  reais  e  oitenta  e  três  centavos).  79)  Processo  n° 
105.351/96.  Deputado  Eduardo Mascarenhas.  Valor:  R$  55.547,53  (cinquenta  e  cinco mil, 
quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), 80) Processo n° 121.631/96. 
Deputado Heráclito Fortes. Valor: R$ 1.221,12  (hum mil, duzentos e Vinte e um reais e doze 
centavos), 81) Processo n° 121.655/96. Deputado Ricardo Heráclio. Valor: R$ 5.239,73  (cinco 
mil,  duzentos  e  trinta  e  nove  reais  e  setenta  e  três  centavos).  82)  Processo  n°  29.642/96, 
Deputado Zaire Rezende: Valor: R$ 30.611,95 (trinta mil, seiscentos e onze reais e noventa e 
cinco  centavos),  83)  Processo  n°  107.327/96.  Deputado  Eduardo  Mascarenhas.  valor:  R$ 
54.883,48  (cinquenta  e  quatro  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  três  reais  e  quarenta  e  oito 
centavos). e) Questão de ordem, de autoria do Deputado cunha Bueno, sobre a aplicação do 
art.  116  do  Regimento  Interno  ‐  Requerimento  de  informação  sobre  matéria  que  pode 
envolver sigilo bancário, fiscal ou comercial, Consulta no 10/96 à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação.  f) Curso. Processo n° 119.333/96, Participação dos  servidores Cristina 
Cascaes Sabino, Cláudia Regina de Costa Veiga Gomes, Natália Veloso Barbasa, Juliene Maria 
Ramos  Botelho  Dantas,  Rogério  Pena  Barbosa,  Sebastião  Barbosa  da  Silva,  Rogério  Pena 
Barbosa, Sebastião Barbosa da Silva, Rogério Fernandes da Silva e Silvia Moraes Ferreira no 
Curso de Atualização em Legislação de Pessoal  ‐ "A Prática da Utilização da. Lei n° 8.112/90, 
promovido pelo  ICAT  ‐  Instituto de Cooperação e Assistência. Técnica da AEUDF  ‐ Associação 
de  Ensino  Unificado  do  Distrito  Federal,  realizado  no  período  de  23.09  a  04.10.96,  com 
despesa total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). g) Requerimentos de informação: 
1) n° 1857/96. Deputado. LUIZ GUSHIKEN. Solicita  informações à Secretaria de Comunicação 
social da Presidência da República sobre empresas de comunicação contratadas pelo Governo 
Federal;  2)  n°  1858/96.  Deputado  MILTON  TEMER.  Solicita  informações  ao  Ministério  do 
Planejamento  e  Orçamento  sobre  financiamento  concedido  pelo  Banco  Nacional  de 
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  ‐  BNDES  ‐  a  empresas  que menciona;  3)  n°  1859/96. 
Deputado MILTON TEMER  solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre financiamento concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ‐ 
BNDES‐    aos  adquirentes  de  empresas  estatais  incluídas  no  Programa  Nacional  de 
Desestatização; 4) n° 1860/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério 
da  Previdência  e  Assistência  Social  sobre  pagamentos  efetuados,  a  titulo  de  concessão  de 
aposentaria  especial,  à  pessoa  que menciona;  5)  n°  1861/96, Deputada  CIDINHA  CAMPOS. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre assentamentos funcionais dos servidores 
que  menciona  ‐  Requerimento  de  Reiteração  do  RIC  1861/96.  6)  n°  1862/96.  Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
o processo  licitatório que menciona; 7) n° 1863/96. Deputado FERNANDO GABEIHA. Solicita 
informações  ao  Ministério  do  Exército  sobre  o  reator  nuclear  do  Centro  Tecnológico  do 
Exército localizado na Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, Estado do Rio de Janeiro; 
8)  n°  1864/96.  Deputado  SERGIO  CARNEIRO.  Solicita  informações  ao  Ministério  do 
Planejamento e Orçamento sobre  taxas de  financiamentos cobradas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  ‐  BNDES;  9)  n°  1865/96,  Deputado  NILTON  BAIANO. 
Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre as despesas do Banco do Brasil S.A. com 
publicidade e propaganda nos exercidos de 1995 e 1996; 10) n° 1866/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos para o Desporto; 11) n° 
1867/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Educação  e  do 



Desporto  sobre  recursos para o Desporto; 12) n° 1868/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  a  divida  externa  brasileira  e  as  captações  de 
dinheiro  no  exterior;  13)  n°  1869/96.  Deputado  ROLANBLAVIGNE.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Saúde  sobre  demissão  de  gerentes  e  auditores  do  Escritório  Regional  do 
Ministério da Saúde do Estado da Bahia; 14) n° 1870/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre classificação de produtos 
de  origem  vegetal;  15)  n°  1871/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério das Comunicações sobre contratação entre a TELEMIG e as empresas TELECOM e 
EQUITEL; 16) n° 1872/96. Deputado ALEXANDRE SANTOS. Solicita  informações ao Ministério 
dos Transportes sobre cobrança de pedágio na Ponte Costa e Silva (Rio‐Niterói), trecho da BR‐ 
101/RJ;  17)  n°  1873/96. Deputado  FRANCISCO  SILVA.  Solicita  informações  ao Ministério  de 
Minas e Energia sobre Novas de Ressarcimento de Frete ‐ FUP ‐ das empresas que menciona e 
notas de compras e vendas na PETROBRÁS; 18) n° 1874/96. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações à Secretaria de comunicação Social da Presidência da República sobre gastos do 
Governo  Federal  com  campanhas  publicitárias  institucionais;  19)  n°  1875/96.  Deputado 
AGNALDO  TIMOTEO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Aeronáutica  sobre  terras 
pertencentes ao órgão, em Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro; 20) n° 
1876/96. Deputado AGNALDO TIMOTEO. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre 
terras pertencentes ao órgão, em  Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Estado do Rio de  Janeiro; 
21) n° 1877/96. Deputado  JAQUES WAGNER. Solicita  informações ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia sobre projetos financiados pelo FINEP _ Financiadora de Estudos e Projetos; 22) n° 
1878/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita  informações ao Ministério da Saúde a respeito de 
relatórios  elaborados  por  cientistas  sobre  o  lote  de  vacinas  3z,  fabricado  em  1995;  23)  n° 
1879/96. Deputado FERNANDO GABEIRA. Solicita  informações aos Ministérios Militares sobre 
o efetivo gasto com armamentos, pelo Brasil, nos últimos 5 anos; 24) n° 1880/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério das comunicações sobre serviços de valor 
adicionado prestados através de códigos telefônicos 0900, 0800 etc; 25) n° 1881/96. Deputado 
CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Indústria, do Comércio  e do  Turismo 
sobre automóveis exportados pelo Brasil; 26) n° 1882/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre anúncio da  INTERNET de venda de seguros para 
brasileiros no exterior; 27) n° 1883/96. Deputado ADILSON MOTTA.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Fazenda  sobre  isenções  ou  incentivos  concedidos  ao  SESI;  28)  n°  1884/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre a 
estatal  Indústrias  Nucleares  Brasileiras;  29)  n°  1885/96.  Deputado  JOSE  BORBA.  Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o Projeto SIVAM; 30) n° 1886/96. Deputado 
CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre  campanha publicitária 
enaltecendo  o  PROER;  31)  n°  1887/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  à 
Presidência da República sobre campanha publicitária enaltecendo o PROER; 32) n° 1888/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre financiamentos 
à agricultura concedidos pelo Banco do Brasil S/A; 33) n° 1889/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita  informações  ao  Ministério  da  Planejamento  sobre  utilização  de  TDA's  na 
desestatização; 34) n° 1890/96. Deputado UBALDO JÚNIOR. Solicita informações ao Ministério 
da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o programa de  investimento do PRODETUR no 
Município de Porto Seguro, Estado da Bahia; 35) n° 1891/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre pagamento de propaganda publicitária do 
Governo  Federal  com  recursos  da  PETROBRÁS;  36)  n°  1892/96.  Deputado  LUCIANO  ZICA. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre Documento Interno PETROBRÁS ‐ 
DIP  ‐  datado  de  18/09/96,  com  o  no  SERCOM  5250;  37)  n°  1893/96.  Deputado  WILSON 
CIGNACHI. Solicita  informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
sobre a abertura de concurso público para provimento de cargos efetivos no Serviço Público 
Federal;  38)  n°  1894/96.  Deputado  RICARDO  IZAR.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Fazenda  sobre  supostas  irregularidades  em  relação'  a  transação  com  titulas  emitidos  pelo 



Município  de  São  Paulo;  39)  n°  1895/96.  Deputado  CUNHA  LIMA.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Fazenda,  sobre  os  valores  das  receitas  e  das  despesas  apuradas  pelas 
Administrações dos Portos de Santos, Paranaguá e Rio de Janeiro, no período mencionado; 40) 
n°  1896/96.  Deputado  CUNHA  LIMA.  Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações 
sobre suas atividades a partir aprovação da privatização do setor de telecomunicações; 41) n° 
1897/96.  Deputada  CUNHA  LIMA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre 
operações  em  dólares  norte‐americanos  no  Pais;  42)  n°  1898/96.  Deputado  PHILEMON 
RODRIGUES.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, objeto da resolução BNDES/CND n° 19/96; 43) n° 
1899/96.  Deputado  HAROLDO  LIMA.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento  sobre  a  Companhia  Vale  do  Rio  Doce;  44)  n°  1900/96.  Deputado  CHICO 
FERRAMENTA. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre o PROGER‐FAT ‐ Programa 
de  Geração  de  Emprego  e  Renda,  primeira  etapa;  45)  n°  1901/96.  Deputado  MARCELO 
BARBIERI. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a descoberta por parte 
da Companhia Vale do Rio Doce da maior mina de ouro associada a cobre do mundo; 46) n° 
1902/96.  Deputado  MARCELO  DEDA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Administração 
Federal e Reforma do Estado sobre servidores não estáveis na Administração Pública Federal; 
47) n° 1903/96. Deputado MARCELO DEDA. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre  remuneração  de  servidores  militares;  48)  nº  1904/96.  Deputado  MARCELO  DEDA. 
Solicita  informações  ao  Ministério  da  Administração  Federal  e  Reforma  do  Estado  sobre 
remuneração  de  servidores  públicos  federais;  49)  n°  1905/96.  Deputado MARCELO  DEDA. 
Solicita informações ao Ministério do Exército sobre remuneração de servidores militares; 50) 
n° 1906/96. Deputado MARCELO DEDA. Solicita  informações ao Ministério da Marinha sobre 
remuneração  de  servidores  militares;  51)  n°  1907/96.  Deputada  MARTA  SUPLICY.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  irregularidades  na  produção  do  produto 
anticoncepcional CICLO 21; 52.) n° 1908/96. Deputado CUNHA: BUENO. Solicita  informações 
ao Ministério da Saúde sobre existência de benzopyrene nos cigarros produzidos no Brasil; 53) 
n°  1909/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  à  Casa  Civil  da  Presidência  da 
República sobre licitação para contratação de seguros realizada pela Presidência da República; 
54)  n°  1910/96. Deputado  ANTONIO  JORGE.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda 
sobre o montante arrecadado e o percentual destinado para a União, Estados e Municípios, 
dos  sorteios  realizados,  via  telefone,  em  programas  ao  vivo  e  decisões  de  campeonatos, 
transmitidos pelas redes de televisão; 55) n° 1911/96. Deputado FERNANDO GABEIRA. Solicita 
informações  à  Secretaria  de  Assuntos  Estratégicos  da  Presidência  da  República  sobre  a 
execução e a previsão orçamentárias relativas às atividades de exploração de urânio no Pais; 
56)  n°  1912/96.  Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Minas  e 
Energia  a  respeito  de  contratos  e  aditivos  celebrados  entre  MME,  DNC  e  DNAEE  com  a 
FINATEC; 57) n° 1913/96. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita  informações ao Ministério 
da  Aeronáutica  sobre  as  condições  de  segurança  do  transporte  aéreo;  58)  n°  1914/96. 
Deputada  SANDRA  STARLING.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre 
parcelamento  e  outras  formas  de  renegociação  de  débitos  tributários;  59)  n°  1915/96. 
Deputada SANDRA: STARLING. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social  sobre  parcelamento  e  outras  formas  de  renegociação  de  débitos  tributários;  60)  n° 
1916/96.  Deputado  ARNALDO  FARIA  DE  SA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre aspectos da Medida Provisória n° 1522, de 
1996, em  tramitação no Congresso Nacional, que  trata da concessão de auxilio alimentação 
para o servidor público; 61) n° 1917/96. Deputado  INAGIO ARRUDA. Solicita  informações ao 
Ministério da Aeronáutica ∙sobre relatórios técnicos referentes às condições das aeronaves em 
uso no território nacional engenheiros, mecânicos e auxiliares disponíveis por empresa aérea 
qualificação desses profissionais pessoal técnico disponível por empresa para procedimento de 
revisão e periodicidade das revisões; 62) n° 1918/96. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita 
informação que solicita cópia integral de Relatório de Sindicância realizada pelo INDESP; 63) n° 



1919/96. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita ao Ministério Extraordinário dos Esportes 
cópia  integral de Relatório de  Sindicância  realizada pelo  INDESP; 64) n° 1920/96. Deputado 
J0Ã0 FASSARELLA. Solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento  sabre a 
privatização  da  Light;  65)  n°  1921/96. Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  Solicita  informações  ao 
Ministério da  Fazenda  sobre a  servidora que menciona; 66) n° 1922/96. Deputada CIDINHA 
CAMPOS.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  Sobre  instituições  contratadas  ou 
conveniadas  com  o  sus,  rio  Estado  do  Rio  de  Janeiro;  67)  n°  1923/96.  Deputada  CIDINHA 
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre e o servidor que mencionai 68) n° 
1924/96.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre 
ressarcimento de recebimentos  indevidos de AIH's por parte do Hospital Escola São  José, de 
Nova  Iguaçu,  Estado  do  Rio  de  Janeiro;  69)  n°  1925/96. Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  o  seguro:  obrigatório DPVAT;  70)  n°  1926/96. 
Deputado  CUNHA  BUENO  solicita  informações  ao  Ministério  da  Justiça  sobre  sorteios 
realizados  pelas  redes  de  televisão  através  de  serviço  telefônico  0900;  71)  n°  1927/96. 
Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  os  regimes 
especiais de instituições financeiras decretados pelo Banco Central; 72) n° 1928/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre rádios FM; 73) n° 
1929/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita  informações do Ministério das Comunicações 
sobre  reclamatórias  trabalhistas  promovidas  contra  o  órgão;  74)  n°  1930/96.  Deputado 
AUGUSTO  NARDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Exército  sobre  reclamatórias 
trabalhistas promovidas contra o órgão; 75) n° 1931/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita 
informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre reclamatórias 
trabalhistas promovidas contra o órgão; 76) n° 1932/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita 
informações  ao Ministério  de Minas  e  Energia  sobre  reclamatórias  trabalhistas  promovidas 
contra  o  órgão;  77)  n°  1933/96.  Deputado  AUGUSTO  NARDES.  Solicita  informações  ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre reclamatórias trabalhistas promovidas contra 
o órgão; 78) n° 1934/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita  informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social  sobre  reclamatórias  trabalhistas promovidas contra o órgão; 
79) n° 1935/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao Ministério das Relações 
Exteriores  sobre,  reclamatórias  trabalhistas  promovidas  contra  o  órgão;  80)  n°  1936/96. 
Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao Ministério dá Saúde sobre reclamatórias 
trabalhistas promovidas contra o órgão; 81) n° 1937/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre reclamatórias trabalhistas promovidas contra 
o órgão; 82) n° 1938/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita  informações ao Ministério do 
Trabalho  sobre  reclamatórias  trabalhistas  promovidas  contra  o  órgão;  83)  n°  1939/96. 
Deputado  AUGUSTO  NARDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Agricultura  e 
Abastecimento  sobre  reclamatórias  trabalhistas promovidas contra o órgão; 84) n° 1940/96. 
Deputado  AUGUSTO  NARDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre reclamatórias trabalhistas promovidas contra o 
órgão;  85)  n°  1941/96. Deputado AUGUSTO NARDES.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Justiça sobre reclamatórias trabalhistas promovidas contra o órgão; 86) n° 1942/96. Deputado 
AUGUSTO  NARDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Marinha  sobre  reclamatórias 
trabalhistas promovidas contra o órgão; 67) n° 1943/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre reclamatórias trabalhistas promovidas contra 
o órgão; 68) n° 1944/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita  informações ao Ministério da 
Indústria,  do  Comércio  e  do  Turismo  sobre  reclamatórias  trabalhistas  promovidas  contra  o 
órgão;  89)  n°  1945/96. Deputado AUGUSTO NARDES.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Fazenda  sobre  reclamatórias  trabalhistas  promovidas  contra  o  órgão;  90)  n°  1946/96. 
Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita  informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre o montante da divida da União junto ao Instituto. Nacional de Seguro Social ‐ INSS; 
91) n° 1947/96. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita  informações ao Ministério da Cultura 
sobre  reclamatórias  trabalhistas  promovidas  contra  o  órgão;  92)  n°  1948/96.  Deputado 



AUGUSTO  NARDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sobre 
reclamatórias  trabalhistas promovidas  contra o órgão; 93) n° 1949/96. Deputado AUGUSTO 
NARDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  sobre  reclamatórias 
trabalhistas promovidas contra o órgão; 94) n° 1950/96. Deputado JAQUES WAGNER. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre  interferência das emissoras de rádio FM nos 
voos  das  aeronaves;  95)  n°  1951/96. Deputado  FERNANDO  ZUPPO.  Solicita  informações  ao 
Ministério de Minas e Energia sobre jazida de ouro da Companhia Vale do Rio Doce ‐ CVRD; 96) 
n°  1952/96.  Deputado  NEDSON MICHELETI.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda 
sobre a situação da PREVHAB, Associação de Previdência dos Servidores do extinto BNH, hoje 
incorporado aos quadros  funcionais da Caixa Econômica  Federal; 97) n° 1953/96. Deputado 
NEDSON MICHELETI.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social 
sobre a situação da PREVHAB, Associação de Previdência dos Servidores do extinto BNH, hoje 
incorporado aos quadros  funcionais da Caixa Econômica  Federal; 98) n° 1954/96. Deputado 
WILSON LEITE PASSOS. Solicita  informações ao Ministério Extraordinário de Politica Fundiária 
sobre  situação de propriedades  territoriais nacionais  com área  superior a 5 mil hectares de 
titularidade  de  pessoas  estrangeiras;  99)  n°  1955/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre compra e venda de titulas municipais na gestão 
do  Dr.  Celso  Pitta  na  Secretaria  de  Finanças  da  Prefeitura  de  São  Paulo;  100)  n°  1956/96. 
Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos  Transportes  sobre  a 
implantação do  trem‐bala  ligando o Rio de  Janeiro a São Paulo; 101) n° 1957/96. Deputado 
CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  programa  da  Caixa 
Econômica  Federal  de  financiamento  da  casa  própria;  102)  n°  1958/96.  Deputado  JAQUES 
WAGNER.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  Comunicações  sobre  consultorias 
internacionais; 103) n° 1959/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita  informações ao 
Ministério  da  Fazenda  acerca  de  noticias  sobre  a  entrada  da  Caixa  Econômica  Federal  no 
mercado de capitalização; 104) n° 1960/96. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita informações 
ao Ministério do Planejamento e Orçamento  sobre o processo de privatização de empresas 
fluminenses; 105) n° 1961/96. Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita  informações ao Sr. Ministro 
de  Estado  das Minas  e  Energia  acerca  do  processo  de  transferência  de  ativos  e  passivos 
vinculados  ao  sistema  termonuclear  das  Centrais  Elétricas  S.A.  ‐  Furnas  para  a  Nuclebrás 
Engenharia S.A. ‐ Nuclen; 106) n° 1962/96. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. sobre o processo de mudança do nome da instituição; 107) n° 
1963/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento sobre os procedimentos para privatização de empresas estatais; 108) n° 1964/96. 
Deputado  AUGUSTO  CARVALHO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Educação  e  do 
Desporto, solicitando cópias dos documentos de pagamentos e dos contratos celebrados entre 
a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto e  terceiros, decorrentes de contratos 
firmados com o  INDESP em 1995 e 1996; 109) n° 1965/96. Deputado  IVAN VALENTE. Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sabre  dados  da  FAE  no  período 
compreendido entre 1994 e 1996; 110) n° 1966/96. Deputado GONZAGA PATRIOTA. Solicita 
informações  ao  Ministério  dos  Transportes  sobre  ocorrência  envolvendo  as  empresas 
Transprogresso Ltda., Saint Vicente Transportes e Turismo Ltda., Viação Barragetur Ltda. e o 
Departamento  de  Transportes  Rodoviários  da  Secretaria  de  Produção  do  Ministério  dos 
Transportes; 111) n° 1967/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Trabalho  sobre a aquisição e distribuição das novas Carteiras de Trabalho; 112) n° 1968/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre a contratação 
da Casa da Moeda para confecção das novas Carteiras de Trabalho; 113) n° 1969/96. Deputado 
CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Saúde  sobre o  controle  e  combate  à 
febre amarela; 114) n° 1970/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
das Comunicações sobre os prejuízos causados pela EMBRATEL aos provedores de acesso e aos 
usuários  da  INTERNET;  115)  n°  1971/96.  Deputado  ALDO  REBELO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Educação sobre convênio ou contrato de prestação de serviço  firmado  ∙com o 



Instituto  Brasileiro  de  Estudos  e  Apoio  Comunitário  ‐  IBEAC;  116)  n°  1972/96.  Deputado 
DOMINGOS  DUTRA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sobre 
recursos repassados à Prefeitura de São Luís, Estado do Maranhão; 117) n° 1973/96. Deputado 
JOÃO  FASSARELLA.  Solicita  informações  ao  Ministério  Extraordinário  de  Politica  Fundiária 
sobre desapropriação, para fins de reforma agrária, de área no Jaíba, Estado de Minas Gerais; 
118)  n°  1974/96.  Deputado  SALVADOR  ZIMBALDI.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre enquadramento dos servidores do INSS nos 
cargos abrangidos pela Categoria Funcional de Controlador da Arrecadação Federal; 119) n° 
1975/96.  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  Solicita  informações  ao  Ministério  das 
Comunicações  sobre  liberação  de  verbas  para  pagamento  ao  Jornal  do  Brasil  S/A;  120)  n° 
1976/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação  de  recursos  do REFORSUS  para  P.A.  São  Lourenço  da  Serra,  no Município  de  São 
Lourenço da Serra, Estado de São Paulo; 121) n° 1977/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para a Santa 
Casa de São  José dos Campos, no Município de São  José dos Campos, Estado de São Paulo; 
122) n° 1978/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, no 
Município  de  São  Bernardo  do  Campo,  Estado  de  São  Paulo;  123)  n°  1979/96.  Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 
REFORSUS  para  o  Hospital Municipal  de  santos  (Zona  Nordeste),  no Município  de  Santos, 
Estado  de  São  Paulo;  124)  n°  1980/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da  Saúde  sobre a  liberação de  recursos do REFORSUS para o Hospital Guilherme 
Alvaro‐Hemocentro, no Município de Santos, Estado de São Paulo; 125) n° 1981/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 
REFORSUS para o Hospital Regional de Santo André, no Município de Santo André, Estado de 
São Paulo; 126) n° 1982/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da 
Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o  Hospital Municipal  Santana  do 
Parnaíba,  no  Município  de  Santana  do  Parnaíba,  Estado  de  São  Paulo;  127)  n°  1983/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde  sobre a  liberação de 
recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, no Município de 
Santa  Bárbara  D'Oeste,  Estado  de  São  Paulo;  128)  n°  1984/96.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para a 
santa Casa de Salesópolis, no Município de Salesópolis, Estado de São Paulo; 129) n° 1985/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre e a liberação de 
recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de São José dos Campos no Município de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo; 130) n° 1986/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para a Santa 
Casa de Ribeirão Preto, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; 131) nº 1987/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde  sobre a  liberação de 
recursos  do  REFORSUS  para  a  santa  casa  de  Praia Grande,  no Município  de  Praia Grande, 
Estado  de  São  Paulo;  132)  n°  1988/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de 
Poá, no Município de Poá, Estado de São Paulo; 133) n° 1989/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o 
Hospital Municipal de Osasco (Zona Norte), no Município de Osasco, Estado de São Paulo; 134) 
n° 1990/96. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Saúde  sobre  a 
liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Luzia Pinho de Melo, no Município de Mogi 
das  Cruzes,  Estado  de  São  Paulo;  135)  n°  1991/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para a Santa 
Casa de Limeira, no Município de Limeira, Estado de São Paulo; 136) n° 1992/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 
REFORSUS para a Unidade Mista de Juquitiba, no Município de Juquitiba, Estado de São Paulo; 



137) n° 1993/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a  liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de  Jaguariúna, no Município 
de  Jaguariúna,  Estado  de  São  Paulo;  138)  n°  1994/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o 
Hospital  Itaquaquecetuba,  no Município  de  Itaquaquecetuba,  Estado  de  São  Paulo;  139)  n° 
1995/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Geral de Itapevi, no Município de Itapevi, 
Estado  de  São  Paulo;  140)  n°  1996/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital de Itapecerica 
da  Serra,  no  Município  de  Itapecerica  da  Serra,  Estado  de  São  Paulo;  141)  n°  1997/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde  sobre a  liberação de 
recursos  do  REFORSUS  para  o Hospital Municipal  de  Itanhaém,  no Município  de  Itanhaém, 
Estado  de  São  Paulo;  142)  n°  1998/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de 
Indaiatuba,  no Município  de  Indaiatuba,  Estado  de  São  Paulo;  143)  n°  1999/96.  Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 
REFORSUS  para  o  Hospital  Municipal  de  Hortolândia‐MOD,  no  Município  de  Hortolândia, 
Estado  de  São  Paulo;  144)  n°  2000/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o  Hospital Geral  de 
Guarulhos,  no Município  de  Guarulhos,  Estado  de  São  Paulo;  145)  no  2001/96.  Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 
REFORSUS para a Santa Casa de Guararema, no Município de Guararema, Estado de São Paulo; 
146) n° 2002/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  a Maternidade Municipal  do  Embu‐Guaçu,  no 
Município de Embu‐Guaçu, Estado de São Paulo; 147) n° 2003/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para a 
Maternidade Municipal do Embu das Artes, no Município de Embu, Estado de São Paulo; 148) 
n° 2004/96. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Saúde  sobre  a 
liberação de  recursos do REFORSUS para o Hospital de Diadema, no Município de Diadema, 
Estado  de  São  Paulo;  149)  n°  2005/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Municipal de 
Cubatão, no Município de Cubatão, Estado de São Paulo; 150) n° 2006/96. Deputado CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do 
REFORSUS para a Santa Casa de Cravinhos, no Município de Cravinhos, Estado de São Paulo; 
151) n° 2007/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a  liberação de  recursos do REFORSUS para o P. S. Municipal de Vila Dirce, no Município de 
Carapicuíba,  Estado  de  São  Paulo;  152)  n°  2008/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o 
Hospital de Carapicuíba, no Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo; 153) n° 2009/96. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde  sobre a  liberação de 
recursos do REFORSUS para o Hospital das Clinicas  ‐ UNICAMP, no Município de Campinas, 
Estado  de  São  Paulo;  154)  n°  2010/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Universitário 
Celso  Piero,  no Município  de  Campinas,  Estado  de  São  Paulo;  155)  n°  2011/96.  Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 
REFORSUS para o Hospital Municipal de Biritiba Mirim, no Município de Biritiba Mirim, Estado 
de São Paulo; 156) n° 2012/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério 
da Saúde sobre a  liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Regional de Bauru, no 
Município de Bauru, Estado de São Paulo; 157) nº 2013/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde  sobre a  liberação de  recursos do REFORSUS para o P.S. 
Municipal de Barueri, Município de Barueri, Estado de São Paulo; 158) n° 2014/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do 



REFORSUS para o Hospital de Araras, no Município de Araras, Estado de São Paulo; 159) n° 
2015/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação de  recursos do REFORSUS para o Hospital Regional de Araçatuba, no Município de 
Araçatuba,  Estado  de  São  Paulo  160)  n°  2016/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o 
Hospital Municipal de Votorantim, no Município de Votorantim, Estado de São Paulo; 161) n° 
2017/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação de  recursos do REFORSUS para o Ambulatório Esp. E Laboratório, no Município de 
Vargem Grande  Paulista,  Estado  de  São  Paulo;  162)  n°  2018/96. Deputado  CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para a 
Maternidade Municipal de Taboão da Serra, no Município de Taboão da Serra, Estado de São 
Paulo 163) n° 2019/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre  a  liberação de  recursos do REFORSUS para o Hospital de Pirajuçara, no Município de 
Taboão da  Serra,  Estado de  São Paulo; 164) n° 2020/96. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a  liberação de recursos do REFORSUS para o P. S. 
Palmeiras, no Município de Suzano, Estado de São Paulo; 165) n° 2021/96. Deputado CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do 
REFORSUS para a Santa Casa de Suzana, no Município de Suzana, Estado de São Paulo 166) n° 
2022/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o  Hospital  de  Sumaré,  no Município  de  Sumaré, 
Estado  de  São  Paulo;  167)  n°  2023/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Saúde sobre a  liberação de  recursos do REFORSUS para o Centro de Saúde de 
São Vicente, no Município de São Vicente, Estado de São Paulo; 168) n° 2024/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da saúde sobre a  liberação de recursos do 
REFORSUS para o Hospital São José, no Município de São Vicente, Estado de São Paulo; 169) n° 
2025/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação de recursos do REFORSUS para UBS Vila Clara, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo; 170) n° 2026/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da 
Saúde sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital do Rim (Fundação Oswaldo 
Ramos), no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; 171) n° 2027/96. Deputado CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do 
REFORSUS para o Hospital de Sapopemba, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; 
172) n° 2028/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Geral de Vila Alpina, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo; 173) n° 2029/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações 
ao Ministério da Saúde sobre a  liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Geral do 
Grajaú, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; 174) n° 2030/96. Deputado CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do 
REFORSUS para c. Ref. da S. M. Nutr. Al. Des.  Inf., no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo; 175) n° 2031/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre a liberação de recursos do REFORSUS para o Hospital Geral de Pedreira, no Município de 
São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo;  176)  n°  2032/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  do  REFORSUS  para  o 
Hospital Geral  de  Itaim  Paulista,  no Município  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo;  177)  n° 
2033/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  a 
liberação de recursos do REFORSUS para UBS Bairro do Portão, no Município de Cotia, Estado 
de São Paulo; 178) n° 2034/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre o processo de transferência de ativos e passivos vinculados ao sistema 
termonuclear das Centrais Elétricas S/A Furnas para a Nuclebrás Engenharia ‐ NUCLEN; 179) n° 
2035/96. Deputado RENATO JOHNSSON. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento  sobre questões  relativas aos acordos  firmados no âmbito do MERCOSUL e a 
livre circulação de produtos fitossanitários; 180) n° 2036/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 



informações  ao Ministério de Minas e Energia  sobre  fraudes no  sistema de pagamentos de 
subsidias  administrados  pelo  Departamento  Nacional  de  Combustíveis;  181)  n°  2037/96. 
Deputado  AUGUSTO  CARVALHO.  Solicita  informações  ao  Ministério  Extraordinário  dos 
Esportes sobre pagamentos efetuados e contratos celebrados entre a Fundação Educativa de 
Rádio e Televisão Ouro Preto e  terceiros, decorrentes de contratos  firmados com o  Instituto 
Nacional  de  Desenvolvimento  do  Desporto  ‐  INDESP;  182)  n°  2038/96.  Deputado  CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a Companhia 
do Vale do Rio Doce ‐ CVRD; 183) n° 2039/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério  da  Justiça  sobre  apreciação,  pelo  CADE,  da  compra  da  Kolynos  pela  Colgate‐
Palmolive; 184) n° 2040/95. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da 
Fazenda  sobre  a  compra  da  Kolynos  pela  Colgate‐Palmolive;  185)  n°  2041/96.  Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre os resultados das 
campanhas  "Criança  Esperança",  feitas  através  da  TELEBRAS;  186)  n°  2042/96.  Deputado 
MATHEUS  SCHMIDT.  Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações  sobre  processo 
licitatório  ocorrido  no  Estado  de  Rondônia,  sob  responsabilidade  da  Telecomunicações  de 
Rondônia S.A. ‐ TELERON; 187) no 2043/95. Deputado BENEDITO DE LIRA. Solicita informações 
ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  regime  de  administração  especial  imposto  pelo  Governo 
Fernando  Henrique  Cardoso  ao  Banco  do  Estado  de  Alagoas;  188)  n°  2044/96.  Deputado 
GERSON PERES. Solicita  informações a  todos os Ministérios e autoridades com prerrogativas 
de  Ministro  sobre  viagens  realizadas  ao  exterior;  189)  n°  2045/96.  Deputada  CIDINHA 
CAMPOS.  Solicita  informações  do  Ministério  das  Comunicações  sobre  as  empresas  de 
radiodifusão; 190) n° 2046/96. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério 
da  Fazenda  sobre  planos  e  seguros  de  saúde;  191)  n°  2047/96. Deputado MILTON  TEMER. 
Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  resgate  de  títulos  da  divida  agrária, 
conforme determinado na Medida Provisória n° 1528, de 1996; 192) n° 2048/96. Deputado 
LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao Ministério  de Minas  e  Energia  sobre  o  Aditivo  ao 
Contrato n° 3376/PETROBRÁS concernente a obras no Estado da Bahia e no OPASC; 193) n° 
2049/96. Deputado  INACIO ARRUDA.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento sobre o acesso aos arquivos para a compra da Companhia Vale do Rio Doce e sobre 
as empresas  interessadas na sua aquisição; 194) n° 2050/96. Deputado NEDSON MICHELETI. 
Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre dispensa de  licitação por parte da Caixa 
Econômica  Federal  na  contratação  da  empresa  de  consultoria  Hay  do  Brasil  Ltda;  195)  n° 
2051/96.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Previdência  e 
Assistência Social sobre processos de concessão de aposentadorias especiais desde a edição da 
Lei  n°  6683,  de  1979.  Reiteração  do  RIC  1267/95);  196)  n°  2052/96.  Deputado  RICARDO 
BARROS.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Indústria,  do  Comércio  e  do  Turismo  sobre 
produção e uso de açúcar e álcool; 197) n° 2053/96. Deputado MOACYR ANDRADE. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda a respeito das operações da emissão, compra, venda e 
resgate de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoas; 198) n° 2054/96. Deputado 
MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre preço e forma 
de  pagamento  às  refinarias  de Manguinhos  e  Ipiranga;  199)  n°  2055/96. Deputado  PAULO 
DELGADO. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a discriminação de 
Cuba na reunião do Fórum das Américas, programada para os dias 13 a 16 de maio de 1997, 
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; 200) n° 2056/96. Deputado RENATO JOHNSSON. 
Solicita  informações  ao Ministério  do Meio Ambiente,  Recursos Hídricos  e Amazônia  Legal, 
sobre questões relativas aos acordos firmados no âmbito do MERCOSUL e a livre circulação de 
produtos fitossanitários; 201) n° 2057/96. Deputado RENATO JOHNSSON. Solicita informações 
ao  Sr.  Ministro  da  Saúde,  sobre  questões  relativas  aos  acordos  firmados  no  âmbito  do 
MERCOSUL e a  livre circulação de produtos fitossanitários; 202) n° 2058/96. Deputado ADAO 
PRETTO.  Solicita  informações  à  Presidência  da  República  sobre  aumento,  pelo  IBAMA,  na 
Tabela de Preços para registro de pesca e outros serviços; 203) n° 2059/96. Deputado MIGUEL 
ROSSETTO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  sobre 



entidades  filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul; 204) n° 2060/96. Deputado PAULO 
ROCHA.  Solicita  informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente/  dos  Recursos Hídricos  e  da 
Amazônia  Legal  sobre  empresas  atuantes  nos Municípios  de Aveiro  e  Santarém,  Estado  do 
Pará;  205)  n°  2061/96.  Deputado  PAULO  ROCHA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Previdência  e  Assistência  Social  sobre  seguro‐desemprego  a  pescadores;  206)  n°  2062/96. 
Deputada SANDRA STARLING. Solicita  informações ao Ministério da  Justiça  sobre a cassação 
dos mandatos e a suspensão dos direitos políticos, por dez anos, das Deputadas Ligia Doutel 
de  Andrade, Maria  Lúcia  de  Araújo,  Júlia  Steinbruck,  Ivete  Vargas  e Nysia  Carone;  207)  n° 
2063/96. Deputado MENDONCA FILHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
exame das condições de emissão de  titules pelo Estado de Pernambuco para pagamento de 
precatórios  Judiciais; 208) n° 2064/96. Deputada CIDINHA CAMPOS.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre sócios das entidades listadas na Resolução 
n°  201,  de  1996,  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  209)  n°  2065/96.  Deputado 
PAULO MOURÃO. Solicita  informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
os repasses realizados pela Secretaria de Assistência Social às Unidades da Federação; 210) n° 
2066/96.  Deputado  PAULO MDURAD.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre 
empréstimos  concedidos  ao  Estado  do  Tocantins,  e  sobre  empréstimos  internacionais 
solicitados pelo referido Estado; 211) n° 2067/96. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita 
informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  funcionários  do  Banco 
Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  ‐  BNDES;  212)  n°  2068/96.  Deputado 
ROBSON  TUMA.  Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações  sobre  concorrências 
realizadas e contratos celebrados pela Companhia Telefônica da Borba do Campo ‐ CTBC; 213) 
n°  2069/96.  Deputado  FELIPE MENDES.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Indústria,  do 
Comércio  e  do  Turismo  sobre  a  previsão  de  investimentos  estrangeiros  no  Brasil;  214)  n° 
2070/96.  Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Previdência  e 
Assistência  Social  sobre  vitimas  de  trânsito  no  Brasil;  215)  n°  2071/96.  Deputado MILTON 
TEMER.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  Programa 
Nacional de Desestatização; 216) n° 2072/96. Deputado MILTON TEMER. Solicita  informações 
ao Ministério dos Transportes sobre as concessões na exploração econômica de rodovias; 217) 
n° 2073/96. Deputado GILNEY VIANA. Solicita  informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
dos  Recursos  Hídricos  e  da  Amazônia  Legal  sobre  os  procedimentos  adotados  para  o 
cumprimento do Decreto  n°  1963, de  1996;  218) n°  2074/96. Deputado VALDEMAR COSTA 
NETO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  agências  de  publicidade  que 
operarem  com  o  Banco  do  Brasil;  219)  n°  2075/96.  Deputado  LINDBERG  FARIAS.  Solicita 
informações  ao  Ministério  das  Relações  Exteriores  sobre  os  critérios  utilizados  pelas 
embaixadas para concessão de vistos; 220) n° 2076/96. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o processo de privatização da 
Companhia  Siderúrgica  Paulista  ‐  CDSIPA;  221)  nº  2077/96.  Deputada  TELMA  DE  SOUZA. 
Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  repasses  de  verba  do  Sistema  único  de 
Saúde ‐ SUS para hospitais com gestão semiplena; 222) n° 2078/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs em Araçatuba – 
Rádio Nova Esperança FM ‐ Rádio Nova Cinti FM ‐ Rádio Difusora; 223) n° 2079/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs 
em Osasco  ‐  Transpaulista  FM  e  Rádio  Laser  FM;  e  em  Campinas  –  Rádio  Cidade;  224)  n° 
2080/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  Comunicações 
sobre formação de cartel para acertar a divisão das áreas da banda B da telefonia celular; 225) 
nº 2081/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda  sobre 
linhas  de  financiamento  da  casa  própria  anunciadas  pela  Caixa  Econômica.  Federal,  desde 
março de 1995; 226) n° 2082/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da  Aeronáutica  sobre  a  participação  de  empresas  de  aviação  em  concorrência  (certame 
especial) realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ‐ ECT, para contratação de 
serviços de empresas para a Rede Postal Noturna  ‐ RPN; 227) nº 2083/96. Deputado CUNHA 



BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  das  comunicações  sobre  concorrência  (certame 
especial) realizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ‐ ECT, para contratação de 
serviços de empresas aéreas para a Rede Postal Noturna  ‐ RPN; 228) n° 2084/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs 
em  S.  José  dos  Campos:  ‐  Rádio  Comunitário  FM;  Rádio  Geração;  Rádio  Brecat;  Rádio 
Expansão; Rádio Ativa; Rádio Atlanta; Rádio Clipp; Rádio Nossa; Rádio Shok; Rádio A8X; Rádio 
99.5; Rádio Estrela do Vale; Rádio Kiss; Rádio Piratininga; 229) n° 2085/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informação ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs: ‐ Rádio 
Renascer ‐ Ourinhos ‐ SP ‐ Rádio Morena ‐ Sta. cruz do Rio Pardo ‐ SP; ‐ Rádio Alternativa ‐ Sta. 
Cruz do Rio Pardo ‐ SP; ‐ Rádio Clube de Durinhos ‐ Durinhos ‐ SP; 230) n° 2086/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das comunicações a respeito de Rádios FMs 
de  Lins, SP:  ‐ Rádio Regional Esperança FM  ‐ Rádio Clube  Lins  ‐Rádlio Regência FM; 231) n° 
2087/96. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério das Comunicações  a 
respeito de Rádios FMs. ‐ Rádio FM São José ‐ Guapiara ‐ Rádio 101.2 ‐ Guapiara ‐ Rádio Cidade 
de  Apiai  ‐  Apiai  ‐  SP;  232)  n°  2088/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs: ‐ Rádío Cidade ‐ Palmital ‐ Rádio Nova 
Ibirarema ‐ Ibirarema – Rádio Som Líder ‐ Palmital; 233) n° 2089/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs: ‐ Rádio 103.1 ‐ 
Presidente Prudente – Rádio Presidente Prudente; 234) n° 2090/96. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita  informações ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs:  ‐ Rádio Nova 
Geração  ‐ Mogi Mirim – Rádio Chamonix  ‐ Mogi Mirim; 235) n° 2091/96. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministro das Comunicações a respeito de Rádios FMs: ‐ Rádio 
Especial  ‐ Cachoeira Paulista – Rádio cruzeiro  ‐ Cruzeiro; 236) n° 2092/96. Deputado CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações  a  respeito  de  Rádios  FMs:  ‐ 
Rádio Rinópolis ‐ Rinópolis ‐ Rádio Tupã ‐ Tupã ‐ Rádio Bastos ‐ Bastos ‐ Rádio Clube de Osvaldo 
Cruz  ‐  Osvaldo  Cruz;  237)  n°  2093/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério  das  Comunicações  a  respeito  de  Rádios  FMs:  Rádio  Altinópolis  ‐  Rádio  Club 
Altinópolis  ‐ Altinópolis; 238) n° 2094/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao 
Ministério  das  Comunicações  a  respeito  de  Rádios  FMs  em  Santo  André,  São  Paulo,  São 
Caetano do Sul, Pirituba, São Bernardo do Campo, Itapevi, Osasco; 239) n° 2095/96. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs 
em  Cosmópolis  ‐  SP;  240)  n°  2096/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério das Comunicações a respeito de Rádios FMs em: ‐ Manduri, Bernardino de Campos, 
Cerqueira  César,  Tejupá,  Itai,  Timburi,  Piraju;  241)  n°  2097/96.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre  corretoras que  colocaram no mercado 
titules  do  Estado  de  Santa  Catarina;  242)  n°  2098/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministro  das  Comunicações  sobre  o  recadastramento  de  endereços  na 
INTERNET  promovido  pelo  Governo  Federal;  243)  n°  2099/96.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  o  déficit  público  e  outros  aspectos  da 
economia  nacional;  244)  n°  2100/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério  Extraordinário  dos  Esportes  sobre  apurações  de  irregularidades  em  contratos 
firmados no Ministério; 245) n° 2101/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao 
Ministério  do  Planejamento  sobre  investimentos  de  85  bilhões  de  dólares  até  1999, 
anunciados pelo BNDES; 246) n° 2102/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao 
Ministro do Planejamento e Orçamento sobre déficit público e outros aspectos da economia 
nacional; 247) n° 2103/96. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal Sobre exploração e fiscalização do 
mogno  na  Floresta  Amazônica;  248)  n°  2104/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  instituições  financeiras multadas  pelo  Banco 
Central  por  prática  de  fraudes  na  especulação  com  dólares;  249)  n°  2105/96.  Deputado 
AUGUSTO  CARVALHO.  Solicita  informações  ao  Ministério  Extraordinário  dos  Esportes, 
solicitando cópias integrais dos relatórios de sindicâncias realizadas pela Secretaria de Controle 



Interno da Presidência da República  junto ao  INDESP; 250) n° 2106/96. Deputado AUGUSTO 
CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as reservas cambiais do Pais; 
251) n° 2107/96. Deputado GERVASIO OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia  sobre  operação  de  compra  e  venda  de  equipamentos  realizada  entre  a  Indústria  e 
Comércio de Minérios ‐ ICDMI ‐ e a ELETRDNORTE; 252) n° 2108/96. Deputado GERSON PERES. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e Abastecimento sobre as viagens realizadas 
ao exterior; 253) n° 2109/96. Deputado GERSON PERES. Solicita informações ao Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado  sobre as viagens  realizadas ao exterior; 254) n° 
2110/96. Deputado GERSON PERES. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre as 
viagens realizadas ao exterior; 255) n° 2111/96. Deputado GERSON PERES. Solicita informações 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre as viagens realizadas ao exterior; 256) n° 2112/96. 
Deputado  GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Cultura  sobre  as  viagens 
realizadas  ao  exterior;  257)  n°  2113/96.  Deputado GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Educação e Desporto sobre as viagens realizadas ao exterior; 258) n° 2114/96. 
Deputado  GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  as  viagens 
realizadas  ao  exterior;  259)  n°  2115/96.  Deputado GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao 
Ministério da  Indústria, Comércio e Turismo  sobre as viagens  realizadas ao exterior; 260) n° 
2116/96.  Deputado  GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Justiça  sobre  as 
viagens realizadas ao exterior; 261) n° 2117/96. Deputado GERSON PERES. Solicita informações 
ao Ministério da Marinha sobre as viagens realizadas ao exterior; 262) n° 2118/96. Deputado 
GERSON PERES. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre as 
viagens realizadas ao exterior; 263) n° 2119/96. Deputado GERSON PERES. Solicita informações 
ao Ministério da  Saúde  sobre  as  viagens  realizadas  ao exterior; 264) n° 2120/96. Deputado 
GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  comunicações  sobre  as  viagens 
realizadas  ao  exterior;  265)  n°  121/96.  Deputado  GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao 
Ministério  de  Minas  e  Energia  sobre  as  viagens  realizadas  ao  exterior;  266)  n°  2122/96. 
Deputado GERSON PERES. Solicita  informações ao Ministério de Relações Exteriores sobre as 
viagens realizadas ao exterior; 267) n° 2123/96. Deputado GERSON PERES. Solicita informações 
ao Ministério do Exército sobre as viagens realizadas ao exterior; 268) n° 2124/96. Deputado 
GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos Hídricos  e 
Amazônia Legal sobre as viagens  realizadas ao exterior; 269) n° 2125/96. Deputado GERSON 
PERES.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  as  viagens 
realizadas  ao  exterior;  270)  n°  2126/96.  Deputado GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao 
Ministério  do  Trabalho  sobre  viagens  realizadas  ao  exterior;  271)  n°  2127/96.  Deputado 
GERSON PERES. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre as viagens realizadas 
ao  exterior;  272)  n°  2128/96. Deputado GERSON  PERES.  Solicita  informações  ao Ministério 
Extraordinário de Esportes sobre as viagens realizadas ao exterior; 273) n° 2129/96. Deputado 
GERSON PERES. Solicita informações ao Ministério Extraordinário da Reforma Agrária sobre as 
viagens  realizadas  ao  exterior;  274)  n°  2130/96.  Deputado  ADROALDO  STRECK.  Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre subsidies e preços de combustíveis; 275) 
n°  2131/96.  Deputado  ALDO  REBELO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre 
repasse de fígados destinados a transplantes por hospitais públicos a hospitais privados; 276) 
n° 2132/96. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita  informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre mantenedores beneficiários da PETROS pela PETROBRAS1 277) n° 2133/96. Deputado 
LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Previdência  e Assistência  Social  sobre 
recursos  recebidos  pela  PETROS  da mantenedora  PETROBRÁS;  278)  n°  2134/96.  Deputado 
SERGIO CARNEIRO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
denúncia de contratações  irregulares de servidores pelo  Instituto Nacional de Seguro Social  ‐ 
INSS;  279)  n°  2135/96. Deputado  FRANCISCO  SILVA.  Solicita  informações  ao Ministério  das 
Comunicações sobre contratações realizadas sem  licitação pelas empresas TELEBRAS, TELERJ, 
TELESP, TELEMIG, TELEPAR E TELEBAHIA; 280) n° 2136/96. Deputado CDNHA BUENO. Solicita 
informações  ao  Ministério  das  Comunicações  sobre  a  responsabilidade  das  empresas  de 



telecomunicações por danas  a equipamentos eletrônicas decorrentes de descargas elétricas 
oriundas da linha telefônica; 281) n° 2137/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério  do  Trabalho  sobre  atuação  e  composição  do  Conselho  Curador  do  Fundo  de 
Garantia  do  Tempo  de  Serviço;  282)  n°  2138/96.  Deputado  VICENTE  CASCIONE.  Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento a respeito das concessões de créditos concedidas 
pelo  BNDES  na  gestão  do  Sr.  Luiz  Carlos Mendonça  de  Barros;  283)  n°  2139/96. Deputado 
MOACYR  ANDRADE.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  solicitando  cópia 
autenticada de relatório elaborado por técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, em missão 
de 19/08/96, sobre a situação econômico‐financeira do Estado de Alagoas; 284) n° 2140/96. 
Deputado  PADRE  ROQUE.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Agricultura  e  do 
Abastecimento sobre os agrotóxicos comercializados Pais; 285) n° 2141/96. Deputado JOVAIR 
ARANTES. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o fechamento de agências e da 
extinção de serviços prestados pelo Banco do Brasil S.A. em Municípios do Estado de Goiás; 
286)  n°  2142/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  do 
Planejamento e Orçamento sobre suspeições de superfaturamento em 48 projetos constantes 
do  Orçamento  da  União,  denunciadas  pela  imprensa;  287)  n°  2143/96.  Deputado  CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre quebra de sigilo bancário; 288) n° 
2144/96.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  Comunicações 
sobre  Rádios  FM;  289)  n°  2145/96.  Deputado  CDNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento  sobre a possibilidade de utilização de  recursos do 
FGTS na privatização de empresa estatal; 290) n° 2146/96. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  quebra  de  sigilo  bancário;  291)  n°  2147/96. 
Deputado HAROLDO SABÓIA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre investimentos 
oriundos  de  Taiwan  em  fábricas  no  Brasil;  292)  n°  2148/96.  Deputado  HAROLDO  SABÓIA. 
Solicita  informações  ao Ministério das Relações  Exteriores  sobre  investimentos oriundos de 
Taiwan  em  fábricas  no  Brasil;  293)  n°  2149/96.  Deputado  HAROLDO  SABÓIA.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre investimentos oriundos de Taiwan em fábricas no 
Brasil;  294) n°  2150/96. Deputado HAROLDO  SABÓIA.  Solicita  informações  ao Ministério da 
Indústria, do Comércio e do turismo sobre  investimentos oriundos de Taiwan em fábricas no 
Brasil;  295)  n°  2151/96.  Deputado  FERNANDO  ZUPPO.  Solicita  informações  ao  Exmo.  Sr. 
Ministro da  Fazenda  sobre o exame das  condições de emissão de  titules pelo Município de 
Osasco  para  pagamento  de  precatórios  judiciais;  296)  n°  2152/97.  Deputado  FERNANDO 
FERRO. Solicita  informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre processo 
de  registro  dos  agrotóxicos  Tamaron  e  Paraquat;  297)  n°  2153/97.  Deputado  FERNANDO 
FERRO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Sa11de  sobre  processo  de  registro  dos 
agrotóxicos  Tamaron  e  Paraquat;  298)  n°  2154/97.  Deputado  FERNANDO  FERRO.  Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  dos  Recursos  Hídricos  e  da  Amazônia  Legal 
sobre processo de registro dos agrotóxicos Tarnaron e Paraquat; 299) n° 2155/97. Deputado 
IVAN VALENTE. Solicita  informações ao Ministério da Marinha sobre denúncia de vazamento 
de material radioativo e de gases tóxicos, com contaminação de funcionários e equipamentos, 
no Centro Experimental Aramar, em  Iperó  ‐ SP; 300) n° 2156/97. Deputado MIRO TEIXEIRA. 
Solicita  informações  A  Secretaria  de  Assuntos  Estratégicos  com  relação  a  estudos  sobre 
eventual  transferência de  ativos  e passivos  vinculados  ao parque  gerador  termonuclear, de 
propriedade de FURNAS ‐ Centrais Elétricas S.A. para a NUCLEN ‐ NUCLEBRÁS Engenharia S.A; 
301) n° 2157/97. Deputado GERVASIO OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o procedimento adotado pelo órgão  com  relação ao pagamento de  incorporação aos 
servidores  federais  de  ensino  do  Estado  do  Amapá  de  84,32%  do  Plano  Collor;  302)  n° 
2158/97. Deputado GERVASIO OLIVEIRA. Solicita  informações ao Ministério da Administração 
e Reforma do Estado sobre o procedimento adotado pelo órgão com relação ao pagamento de 
incorporação  aos  servidores  federais  de  ensino  do  Estado  do  Amapá  de  84,32%  do  Plano 
Collor; 303) n° 2159/97. Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita  informações ao Ministério da 
Fazenda  sobre  o  gás  de  cozinha;  304)  n°  2160/97.  Deputado MIGUEL  ROSSETTO.  Solicita 



informações  ao Ministério  de Minas  e  Energia  sobre  o  gás  de  cozinha;  305)  n°  2161/97. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda  sobre  intervenção 
do  Banco  Central  no  Banco  Interunion;  306)  n°  2162/97.  Deputado  VANIO  DOS  SANTOS. 
Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre providências adotadas para a segurança 
bancária;  307)  n°  2163/97.  Deputado  LUIZ  ALBERTO.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Sall.de sobre corte das Autorizações de  Internamentos Hospitalares para o Hospital Regional 
de Irecê, Estado da Bahia; 308) n° 2164/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social  sobre os  servidores que menciona; 309) n° 
2165/97. Deputado GERVASIO OLIVEIRA. Solicita  informações ao Ministério da Administração 
e Reforma do Estado sobre os processos autorizados para pagamento através de Precatório; 
310) n° 2166/97. Deputado GERVASIO OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre  os  processos  pagos  pelo  órgão  através  de  Precatório;  311)  n°  2167/97.  Deputado 
VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a Rede Ferroviária 
Federal S.A; 312) n° 2168/97. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério 
dos  Transportes  sobre  a  BR‐158;  313)  n°  2169/97.  Deputado  VALDECI  OLIVEIRA.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre acordo firmado entre a Caixa Econômica Federal 
e os funcionários do DAER/RS para saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 314) n° 
2170/97. Deputada NEDSON MICHELETI. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre 
encontro  promovido  pelo  Escritório  de  Negócios  da  Caixa  Econômica  Federal  no  Acre  e 
Rondônia  em  Guajará‐Mirim,  Estado  de  Rondônia;  315)  n°  2171/97.  Deputado  PAULO 
MOURÃO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre empréstimos  concedidos  ao 
Governo e aos Municípios do Estado do Tocantins; 316) n° 2172/97. Deputado ENIO BACCI. 
Solicita  informações  ao Ministério  da  Educação  sobre  Crédito  Educativo;  317)  n°  2174/97. 
Deputado  VANIO  DOS  SANTOS.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Justiça  sobre 
providências  adotadas para a  segurança bancária; 318) n° 2175/97. Deputado WALDOMIRO 
FIORAVANTE.  Solicita  informações  à  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 
República sobre gastos com propaganda referente à reeleição presidencial; 319) n° 2176/97. 
Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita  informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social  sobre  os  servidores  relacionados;  320)  n°  2178/97.  Deputada  FERNANDO  GABEIRA. 
Solicita  informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal  sobre  a  privatização  de  florestas  nacionais  e  de  florestas  públicas;  321)  n°  2179/97. 
Deputado  JAQUES  WAGNER.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  Comunicações  sobre 
rádios  comunitárias;  322)  n°  2180/97. Deputado DILSO  SPERAFICO.  Solicita  Informações  ao 
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República  sobre  gastos  com publicidade nos 
veicules de comunicação; 323) n° 2181/97. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao  
Ministério da Fazenda sobre parecer alterado pelo Banco Central com a finalidade de aumento 
de emissão de papéis de São Paulo; 324) n° 2182/97. Deputado FAUSTO MARTELLO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde  sobre  fornecimento de vacina  triplico à  rede hospitalar 
pública,  bem  como  quanto  às  condições  de  fabricação  em  laboratórios  nacionais;  325)  n° 
2183/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
laudo técnico elaborado pela Caixa Econômica Federal para compra de imóveis pela Secretaria 
da Receita Federal; 326) n° 2184/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita  informações ao 
Ministério  da  Fazenda  sobre  dispensa  de  licitação,  pela  Secretaria  da  Receita  Federal,  para 
aquisição  de  imóveis;  327)  n°  2185/97.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério das Comunicações sobre empresas de TV a cabo; 328) n2 2186/97. Deputado FEU 
ROSA. Solicita  informações ao Ministério de Minas e Energia sobre  lucros da Companhia Vale 
do Rio Doce; 329) n° 2187/97. Deputado SIMÃO SESSIM. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde  sobre o  combate à dengue no Estado do Rio de  Janeiro; 330) n° 2189/97. Deputado 
ANTONIO  DO  VALLE.  Solicita  informações  ao Ministério  Extraordinário  dos  Esportes  sobre 
emendas aprovadas no orçamento Geral da União em 1996, para o setor dos Esportes. Com a 
palavra, o Senhor Deputado José Mauricio, 1° Suplente, sugere aos nobres pares que a reunião 
da Mesa se realizem num dos três dias da semana onde ocorre uma maior atuação legislativa. 



A Mesa aprova a sugestão. Em continuação, o Senhor 1° Vice‐Presidente, Deputado Heráclito 
Fortes,  congratula‐se  com o Senhor Presidente, pela manutenção da Ora. Cristina Nunes de 
Queiroz  na  Chefia  do  Gabinete  do  Presidente,  sendo  acompanhado  pela  unanimidade  dos 
membros  da Mesa,  que  elogiaram  a  competência  da  servidora  e  o  bom  atendimento  que 
presta  a  todos.  II  ‐  PAUTA DO  SENHOR  2° VICE‐PRESIDENTE. A Mesa  aprova  os  pareceres 
proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes, referentes a reembolso de despesas 
médico‐hospitalares:  1)  Processo  n°  48.227/95.  Deputada  Maria  Valadão:  “A  Mesa.  Li  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da  Mesa  n2  24/83".  2)  Processo  n°  32.238/96. 
Deputada Laura Carneiro. "A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83". 3) Processo n° 32.511/96. Deputada Laura Carneiro. "A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 4) Processo n° 100.918/96. Deputado Alcides Modesto. 
"A Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83" 5) Processo n° 
101.505/96. Deputado Hélio César Rosas. “À Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando ∙ que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83". 6) Processo n° 101.928/96. Deputada Maria Elvira. "A. Mesa. Li o Parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 7) Processo n° 102.288/96. Deputado 
Jos6 Carlos Aleluia. A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral apreciando a exatidão 
da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 8) 
Processo  n°  102.415/96.  Deputada  Maria  da  Conceição  Tavares.  A  Mesa.  Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 9) Processo n° 124.306/96. Deputado 
Luiz Fernando. "A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 10) 
Processo. 125.458/96. Deputado Itamar Serpa. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐
Geral apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do 
Ato da Mesa n° 24/83". 11) Processo n° 125.491/96. Deputado Silas Brasileiro. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83".  12)  Processo  n°  123.659/96. 
Deputado Franco Montoro. "A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a, 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83".  13)  Processo  n°  125.979/96. Deputado  Ivandro  Cunha  Lima.  "A Mesa.  Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 14) Processo n° 126.265/96. Deputado 
Adauto Pereira. A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 15) 
Processo  n°  126.352/96.  Deputado Nilton  Baiano.  “A. Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 16) Processo n° 126.473/96. Deputado Osvaldo Reis. “A 
Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 17) Processo n° 
1.283/97.  Deputado  José  Borba.  “A  Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83". 18) Processo n° 1.334/97. Deputada Laura Carneiro. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83".  19)  Processo  n°  1.576/97. Deputado 
Almino Afonso.  “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando e exatidão da 
despesa  e  informando que  foram observadas  as disposições do Ato da Mesa n°  24/83.  20) 



Processo n° 100.669/97. Deputado Feu Rosa. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83". 21) Processo n° 100.670/97. Deputada Raquel Capiberibe. A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 22) Processo n° 100.916/97. 
Deputada Raquel Capiberibe. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83".  23)  Processo  n°  101.504/97.  Deputada  Raquel  Capiberibe.  "A  Mesa.  Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 24) Processo n° 101.834/97. Deputado 
Adauto Pereira. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 25) 
Processo n° 101.930/97. Deputado André Franco Montoro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n2 24/83". 26) Processo n° 102.068/97. Deputado Rubens Cosac. 
“A Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 27) Processo n° 
102.086/97. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa.  Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83". 28) Processo n° 102.203/97. Deputado Benedito Guimarães. "A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83".  29)  Processo  n°  102.481/97. 
Deputado  Edson  Silva.  “A Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83". 30) Processo n° 102.504/97. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 31) Processo n° 103.000/97. Deputado Jaime Martins. 
"A Mesa.  Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83". 32) Processo n° 
125.208/97. Deputado Adroaldo Streck. "A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83". A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n ° 24/83". Em 
continuação,  o  Senhor  2°  Vice‐Presidente  lê  os  pareceres  proferidos  pelo  então  2°  Vice‐
Presidente  e  Corregedor,  Deputado  Beta Mansur,  nos  seguintes  processos:  1)  Processo  n° 
004/96.  Assunto:  Interpelação.  Interpelante:  Deputado  Theodoro  Ferraço.  Interpelado: 
Deputado Augusto  Carvalho.  "Relatório.  Reportando‐se  a  noticias  veiculadas  pelo  Jornal  do 
Brasil,  Correio  Braziliense,  o Globo  e O  Estado  de  São  Paulo,  em  edição  de  10  de  abril  do 
corrente  ano,  o  Senhor  Deputado  Theodoro  Ferraço  veio  de  requerer  à  Presidência  seja 
interpelado  o  Senhor  Deputado  Augusto  Carvalho,  a  fim  de  que  o  mesmo  responda  às 
seguintes  indagações:  I  ‐  se  confirma  haver  transmitido  as  informações  veiculadas  pela 
Imprensa,  geratriz  das  críticas  por  esses  órgãos  de  divulgação  feitas  ao  auxílio‐moradia 
prestado pela Câmara dos Deputados aos seus membros; II – “se faz, e desde quando, doação. 
do  auxílio‐moradia  a  entidade  filantrópica,  qual  a  identificação  da  entidade  e  os  valores 
discriminados mensalmente, e, bem assim, se  tem utilizado a nominada doação para  fins de 
abatimento  na  declaração  de  ajuste  do  Imposto  de  Renda”,  Requer  o  autor  do  pedido  de 
interpelação,  ao  fim,  que,  "dependendo  das  informações",  "seja  notificado  o  Deputado. 
Augusto carvalho a devolver aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias recebidas a titulo 
de  "Auxílio‐moradia",  tendo  em  vista  o  evidente  desvio  de  finalidade  da  despesa  pública  e 
infringência da  legislação acima  citada", alegando, ao  fim, que o Deputado  recebeu  recurso 
público para custear moradia e não para assistência social". Muito embora o nobre Deputado 
Interpelante  haja  requerido  promova  a  Procuradoria  Parlamentar  a  interpelação,  foi  o  seu 



requerimento distribuído pela Presidência ao Corregedor. É o Relatório. Preliminarmente, é de 
reconhecerem‐se descabidos os ataques feitos pela Imprensa à concessão do auxílio‐moradia, 
porque  decorrentes  e  informações  equivocadas  quanto  à  compreensão  das  normas  legais 
regentes da matéria, prestadas pelo  Senhor Deputado Augusto  carvalho.  Por  certo que, no 
episódio, mal se conduziu o Deputado informante, inclusive porque, se considera injustificada 
a  concessão  do  auxilio moradia  aos  senhores  deputados,  não  devia  requerer  o  respectivo 
pagamento, como o fez se sob o ângulo ético, é, em principio, censurável o comportamento do 
Senhor Deputado Augusto Carvalho, porque, uma vez não concordando com a concessão de 
tal ajuda financeira, não deveria requerer o respectivo pagamento, como o fez a todo o tempo, 
não se pode entender, por outro lado, que, recebendo a, haja cometido qualquer ilegalidade. 
De  outra  parte  e  por  força  das  razões  a  seguir  expandidas,  não  há  como  deferir‐se,  não 
importando  a  resposta  que  venha  a  dar  o  Sr.  Deputado  Augusto  Carvalho  A  interpelação 
requerida,  o  requerimento  final  do  Senhor  Deputado  Theodorico  Ferraço  objetivando  a 
devolução das importância recebidas por aquele Deputado a titulo de auxilio moradia, quando 
sustentado  esse  requerimento  do  Interpelante  no  argumento  de  ter  havido  desvio  de 
finalidade na aplicação do  respectivo  recurso de origem pública ao doar o Senhor Deputado 
Augusto Carvalho a  instituições filantrópicas as  importâncias a tal titulo recebidas. De acordo 
com Informação da Coordenação de Habitação, juntada ao Requerimento do Senhor Deputado 
Theodorico  Ferraço,  o  Senhor  Deputado  Augusto  Carvalho  percebeu  auxílio‐moradia  em 
espécie de fevereiro de 1987 a março de 1992, tendo, a partir do mês de abril de 1992, sido 
suspenso o pagamento do auxílio em espécie, sem comprovação da despesa, por força do Ato 
da Mesa  n°  034  de  31  de março  de  1992.  Essa mesma  informação  da  noticia  de  que  o 
pagamento do auxílio  sem comprovação da despesa, ao Sr. Deputado Augusto Carvalho,  foi 
restabelecido a partir de  fevereiro de 1993, com o advento do Ato da Mesa n° 76, de 1993. 
ora,  a  partir  do momento  em  que  preceito  legal  regente  da  matéria  passou  a  admitir  o 
pagamento  do  auxílio‐moradia  sem  necessidade  de  comprovação  do  destino  dado  A 
importância  recebida  a  tal  titulo, por óbvio que  a  lei passou  a  admitir  que o  recipiente do 
auxilio  pudesse  aplicar  o  recurso  recebido  a  seu  inteiro  arbítrio.  No  intento  de  pretender 
demonstrar a ocorrência de desvio na aplicação da verba recebida da Câmara dos Deputados 
como  auxílio‐moradia,  invoca  o  nobre  Deputado  Theodorico  Ferraço  dispositivos  da  lei  de 
Diretrizes para a elaboração do Orçamento de 1996  (Lei 9082, de 25.7.95), que são de  todo 
inaplicáveis  in  casu,  pois  os  dispositivos  invocados  (arts.  16,  17  e  46)  são  apenas  vedações 
quando A  inclusão, pelo  legislador do orçamento, na  Lei de Meios, de dotações e  titulo de 
subvenções e auxilias a entidades privadas do setor de assistência social, saúde e educação, 
com fina lucrativos, e o impedimento de que venham os executarei do orçamento a realizarem 
despesas "sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. De tal sorte, 
se,  conforme  veiculado  pela  Imprensa  e  trazido  ao  conhecimento  desta  casa  pelo  Senhor 
Deputado  Theodorico  Ferraço  na  Interpelação  em  caso,  doou  o  Senhor  Deputado  Augusto 
Carvalho  importâncias  recebidas  a  titulo  de  auxílio‐moradia  a  entidades  filantrópicas,  tal 
atitude não encontra repúdio no mundo do direito uma vez que a Câmara dos Deputados, em 
ordenamento  legal  próprio  dispensou  os  seus membros  de  comprovarem  a  destinação  dos 
recursos a tal titulo recebidos. Tendo a conclusão retro por  induvidosa e aceitando caber ao 
Corregedor  suprir  a Mesa  de  elementos  para  a  apreciação  do  presente  requerimento  de 
Interpelação, permito‐me, com fundamento nas razões expandidas, propor o arquivamento de 
presente promoção do Senhor Deputado Theodorico Ferraço, uma vez que  ‐ e este é o meu 
voto  ‐  descabe,  diante  do  fato  relatado,  e  adoção  de  qualquer  medida  por  parte  deste 
Colegiado". A Mesa aprova o perecer. 2) Processo n° 03/96. Requerente: Deputado  Luciano 
Zica.  Assunto:  Solicita  apuração  de  ocorrência  de  Lobby  por  parte  da  ABIP  (Associação 
Brasileira  de  Importadores  de  Pneus).  "Relatório.  Insurgindo‐se  com  e  ocorrência  de  ação 
lobística nesta Casa, inclusive com o oferecimento, corno brindes, de agendas eletrônicas aos 
senhores Parlamentares, por parte da ABIP (Associação Brasileira de Importadores de Pneus), 
requereu o Senhor Deputado Luciano Zica a apuração do fato por parte do Corregedor. É de 



realçar  de  inicio,  em  virtude  de  a  denúncia  constante  do  requerimento  não  nominar  os 
Deputados beneficiados  com  referidos brindes  (agendas  eletrônicas) que os mesmos  foram 
ofertados  indistintamente  a  todos  os  membros  desta  Casa,  o  que  retiraria,  do  ato  do 
oferecimento,  uma  intenção  marcada  de  ilicitude,  especialmente  ainda  em  face  do 
inexpressivo valor econômico da denunciada doação. É de frisar, também, que, enquanto não 
se regular, entre nós, a atuação do “lobby”, que, em muitos países, especialmente da Europa, 
é considerada atividade regular e por isso que mereceu regulamentação legal, continuaremos 
a assistir o desenvolvimento dos grupos de atuação seja dentro das Casas Legislativas ou junto 
aos demais Poderes, com séria perturbação para o desenvolvimento regular das competências 
deferidas  aos  órgãos  dos  Poderes  Públicos,  quando  não  envolvida  por  práticas  delituosas. 
Como  não  se  pode,  por  outro  lado,  considerar  tal  atividade  contrária.  A  lei,  porque  não 
regulamentada, a não ser que se a exerça com ofensa a existentes disposições legais, nada se 
pode  fazer para contê‐los dentro de  limites necess6rios à defesa do  interesse público. Pelas 
precedentes  razões  entendemos  que  não  há  o  que  apurar‐se,  desde  quando,  e  com  base 
mesma  nos  termos  da  denúncia,  nenhuma  ilegalidade  cometeu  a  denunciada  Associação 
Brasileira  de  Importadores  de  Pneus,  que  tem  o  direito,  como  qualquer  pessoa  física  ou 
jurídica,  de  fazer‐se  representar  junto  aos  Poderes  Públicos  na  defesa  de  seus  interesses, 
desde que  legais e  legitimes. Como suporte nas precedentes razões opinamos no sentido do 
arquivamento do Requerimento ora sob exame, da autoria do Senhor Deputado Luciano Zica". 
A Mesa  aprova  o  parecer.  3)  Processo  n°  005/95.  Assunto:  Representação.  Representante: 
Juliano Barros de Araújo, Promotor de Justiça de  Itumbiara, GO. Representado: Deputado Zé 
Gomes  da  Rocha.  “O  Representante,  o  Promotor  de  Justiça  de  Itumbiara,  GO,  Dr.  Juliano 
Barros de Araújo representou perante o corregedor contra o Senhor Deputado Zé Gomes da 
Rocha,  alegando  em  síntese  que  foi  injuriado,  agredido  fisicamente  e  ameaçado  pelo 
Representado,  inclusive  no  Gabinete  da  Promotoria,  de  onde  teria  o  Deputado  ora 
Representado  se  recusado a  se  retirar após havê‐lo  invadido, alegando  insistentemente  sua 
condição de Deputado e de sua imunidade, tudo configurando a prática dos crimes de injúria, 
ameaça, violação de domicilio e desacato, além de comportamento entendido afrontante da 
imagem do Congresso Nacional. Recebida a Representação, o Corregedor, conforme a praxe, 
abriu  prazo  para  que  o  Senhor  Deputado  Zé  Gomes  da  Rocha  se  manifestasse  sobre  o 
conteúdo  da  Representação,  tendo  este  contraditado  as  alegações  do  Representante, 
afirmando que os fatos que ensejaram as divergências ocorrentes entre o Representante e ele, 
ora Representado, ocorreram diversamente do  relatado pelo Promotor ora Representante e 
que  jamais  agrediu  o  Dr.  Juliano  Barros  de  Araújo,  nem  invadiu  seu  gabinete,  pois  nele 
ingressou  após  fazer‐se  anunciar  pelo  ajudante  de  ordens  do  Sr.  Promotor”.  É  o  relatório. 
Como a presente Representação tem em vista o exame, para os efeitos regimentais, dos fatos, 
com  o  objetivo  de  concluir‐se  sobre  sua  conformação,  ou  não,  com  qualquer  dos 
comportamentos que o Regimento define como contrários a ética e ao decoro parlamentar, 
para o efeito, uma vez ocorrente  infração regimental de tal ordem, das sanções previstas no 
Regimento  Interno,  cabe  rememorar  que  atitudes  assumidas  pelos membros  desta  Casa  se 
definem  como  incorrespondentes  com os  respectivos decoro e ética parlamentar. Vejamos, 
então,  diante  dos  preceitos  regimentais  reguladores  da  ética  e  do  decoro  parlamentar,  se 
quaisquer dos delitos de natureza  criminal  imputados  ao  Sr. Deputado  Zé Gomes da Rocha 
estão igualmente definidos no Regimento Interno como comportamentos contrários ao decoro 
ou  A  ética  parlamentar,  reproduzindo,  a  seguir,  as  disposições  regimentais  aplicáveis  A 
espécie.  A  questão  de  ética  e  do  decoro  parlamentar  vem  assim  regulada  no  Regimento 
Interno desta Casa: Dispõe o art. 244, o primeiro do Capitulo regente do decoro parlamentar: 
“O Deputado que descumprir os deveres inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a 
sua dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento 
e no Código de ética e Decoro Parlamentar, que poder6 definir outras infrações e penalidades, 
além  das  seguintes:  Tendo  em  vista  essa  disposição  legal  e  os  fatos  narrados  na  presente 
Representação cabe apontar as medidas disciplinares previstas no Regimento Interno em face 



de comportamentos contrários ao decoro parlamentar, bem como que atitudes são definidas 
como  tal,  uma  vez  que  inexistem,  legisladas  por  esta  Casa,  outras  figuras  ‐  tipo  de 
comportamento  infringente desse decoro ou outras penas ao mesmo fim previstas, mas que 
se espera venham a integrar o futuro Código de ética e Decoro Parlamentar, como isto o prevê 
o transcrito art. 244, do Regimento Interno. Como descabe, em matéria penal, aplicar‐se a lei 
por analogia, cabe indagar se as atitudes atribuídas ao Senhor Deputado Zé Gomes da Rocha, 
ao  inicio  narradas,  podem  ser  consideradas  comportamentos  contrários  ao  decoro 
parlamentar,  aos  fins  da  promoção  sob  exame.  Nenhuma  outra  Resolução  da  Câmara  dos 
Deputados,  exceto  a  que  aprovou  o  vigente  Regimento  Interno,  definiu  outros 
comportamentos  que  devam  ser  entendidos  como  infringentes  do  decoro  parlamentar, 
estipulando as penas cominadas em razão do cometimento das respectivas infrações estando 
as sanções existentes limitadas A censura verbal ou escrita, à perda temporária do exercício do 
mandato e à cassação do mandato, conforme assim fixadas nos §§ 1° e 2° do art. 245, 246 e 
240,  inciso II, do Regimento. Os comportamentos que sujeitam o respectivo  infrator as penas 
de censura verbal ou escrita vem assim definidos no do art. 245: "Art. 245 .... § 1°. A censura 
verbal será aplicada em sessão pelo Presidente da Câmera ou de Comissão, no âmbito desta, 
ou  por  quem  o  substituir,  quando  não  caiba  penalidade meia  grave,  ao Deputado  que:  I  ‐  
inobservar,  salvo motivo  justificado,  os  deveres  inerentes  ao mandato  ou  os  preceitos  do 
Regimento Interno; II‐ praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências 
da Casa; III ‐ perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de Comissão. § 2°. A 
censura  escrita  será  imposta  pela  Mesa,  se  outra  cominação  mais  grave  não  couber,  ao 
Deputado  que:  I  usar,  em  discurso  ou  proposição,  de  expressões  atentatórias  do  decoro 
parlamentar;  II – praticar ofensas  físicas ou morais no edifício da Câmara ou desacatar, por 
atos  ou  palavras,  outro  parlamentar,  a Mesa  ou  Comissão,  ou  os  respectivos  Presidentes. 
Assim descreve o art. 246 os comportamentos em  razão dos quais a pena  cominada é a da 
perda  temporária  do  exercício  do mandato,  ou  circunstância  agravante  que  leva  à mesma 
cominação:  "'Art. 246. Considera‐se  incurso na  sanção de perda  temporária do exercício do 
mandato,  por  falta  de  decoro  parlamentar,  o  Deputado  que:  I  ‐  reincidir  nas  hipóteses 
previstas nos parágrafos do artigo antecedente;  II  ‐ praticar  transgressão grave ou  reiterada 
aos preceitos do Regimento Interno e do Código de Justiça e Decoro Parlamentar; III ‐ revelar 
conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão haja resolvido devam  ficar 
secretos;  IV – revelar  informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha 
tido  conhecimento  na  forma  regimental;  V  ‐  faltar,  sem motivo  justificado,  a  das  sessões 
ordinárias  consecutivas  ou  a  quarenta  e  cinco  intercaladas,  dentro  da  sessão  legislativa 
ordinária ou extraordinária. A pena de perda do mandato por comportamento  incompatível 
com  o  decoro  parlamentar  está  fixada  no  art.  240,  e  seu  item  II,  verbis: Art.  240.  Perde  o 
mandato  o  Deputado:  I...  II‐  cujo  procedimento  for  declarado  incompatível  com  o  decoro 
parlamentar.” Como se vê das disposições definidoras dos comportamentos em razão de cujos 
cometimentos  comina  o  Regimento  as  penas  de  censura  verbal,  escrita  ou  de  perda 
temporária do exercício do mandato,  todos eles  respeitam a atitudes  tomadas dentro desta 
Casa e ligadas ao exercício do mandato e em razão do que inajustáveis às que ora são objeto 
de  exame.  Restaria,  então,  saber  se  os  atos  denunciados  na  promoção  em  causa  teriam 
enquadramento  como  "incompatíveis  com  o  decoro  parlamentar.  A  vista  do  disposto  no 
transcrito § 2° do art. 244 do Regimento Interno, é forçoso concluir sobre tal  impossibilidade 
uma vez que nenhuma das atitudes denunciadas têm a ver com o exercício das prerrogativas 
de que gozam os membros do Congresso Nacional que são exclusivamente aquelas descritas 
nos §§ 1° a 6° do art. 53 da Constituição Federal. No entanto, à vista dos  fatos relatados na 
promoção ora sob exame, cabe perguntar: mas atitudes definidas como  ilicitudes no Código 
Penal,  em  razão  de  se  constituírem  comportamentos  antissociais  mais  graves  que  os 
entendidos  contrários  ao  decoro  parlamentar,  não  deveriam  ser  consideradas  pelas  Casas 
Legislativas ao efeito da aplicação de  sanções adequadas? Entendemos que  isto  seria de  se 
impor,  mas,  infelizmente,  a  adequação  de  nossas  disposições  legais  voltadas  para  o 



correspondente objetivo está na dependência da deliberação desta Casa  sobre o Projeto de 
Resolução que  institui o Código de  Justiça e Decoro Parlamentar, em que  se poderá definir 
como  igualmente contrárias à ética e ao decoro parlamentar certas atitudes tipificadas como 
ilícitos em nosso Código Penal. Enquanto isto não se fizer, no entanto, não há como possa esta 
Casa aplicar qualquer sanção aos seus membros em razão de comportamentos que, como os 
ora atribuídos ao Senhor Deputado Zé Gomes da Rocha, não se traduzem em ilícitos diante da 
ética e do decoro parlamentar exigível de seus membros. Pelas precedentes razões, o nosso 
parecer é no  sentido do arquivamento da presente Representação". 4) Processo n° 008/95. 
Requerente:  Deputado  Ayrton  Xerez.  "Relatório.  Informando  ter  sido  induzido  a  erro,  em 
Plenário, o que muito o  constrangeu  e  assim  entende haver ocorrido  em  relação  ao nobre 
Deputado Wilson  Campos  que  se  achava  na  Tribuna,  ao  ser  pelo  Requerente,  em  aparte, 
chamado  por  outro  nome,  requer  o  nobre  Deputado  Ayrton  Xerez  a  apuração  do  fato  de 
molde  a  apontar‐se  o  culpado  pelo  desagradável  incidente  e  a  adoção  das  medidas 
disciplinares cabíveis. Assim descreve o nobre Deputado Ayrton Xerez o  fato que o  levou ao 
lamentável equivoco  supra‐apontado:  "1°. Na  sessão ordinária de 13 de  setembro de 1995, 
durante o Grande Expediente, o  requerente aparteava o nobre Deputado Wilson Campos, o 
qual  proferiu  o  seu  pronunciamento  da  Tribunal;  2°.  Com  o  intuito  de  conturbar  o  ritual 
parlamentar, em evidente mescabo ao decoro que se deve manter em plenário, uma terceira 
pessoa se aproximou do signatário, passando‐lhe em mãos uma mensagem cujo propósito era 
induzi‐lo a erro, e  ridicularizá‐los, assim  como ao orador na  tribuna,  como  a  todos quantos 
estivessem no plenário;   Preliminarmente é possível concluir, com alguma plausibilidade, não 
haver  sido  um membro  desta  Casa  o  responsável  pelo  lamentável  episódio  relatado  pelo 
Senhor Deputado Ayrton  Xerez,  porque,  se  assim  fosse,  por  certo  não  lhe  seria  impossível 
identificá‐lo. De outra parte, a própria utilização, pelo Requerente, da expressão "uma terceira 
pessoa se aproximou do signatário ... " reafirma mais a nossa convicção de que essa “pessoa” 
não há de  ser membro  desta Casa. Afastada,  assim,  a possibilidade de  ser um Deputado o 
responsável  pela  atitude  desrespeitosa  relatada  pelo  nobre  Deputado  Ayrton  Xerez,  fica 
eliminada  a  possibilidade que  se  teria de  identificar o  autor do  reprovável  comportamento 
denunciado,  através  do  exame  comparativo  da  grafia  constante  da mensagem  referida  no 
Requerimento,  com  os  autógrafos  das  assinaturas  dos Deputados,  constantes  dos  registros 
desta  Casa.  Não  tendo  sido,  conforme  às  razões  retro‐expostas,  membro  desta  Casa  o 
responsável  pelo  fato  relatado  no  requerimento,  torna‐se  de  todo  impossível  a  sua 
identificação, desde que o próprio Requerente da apuração que melhor que ninguém poderia 
trazer algum  indicio para orientar o processo  investigatório, nada nos oferece nesse sentido. 
Não havendo, assim, como tomar‐se qualquer medida no interesse da preservação do decoro 
parlamentar, e sendo  impossível, pelas razões expendidas,  identificar‐se a pessoa estranha a 
esta  Casa,  como  provável  autora  do  lamentável  episódio  denunciado,  entendemos  poder 
concluir propondo o arquivamento da denúncia constante do Requerimento ora sob exame". A 
Mesa aprova o parecer. 5) Processo n° 009/95. Oficio do Procurador Regional da República do 
Estado  de  Silo  Paulo.  Assunto:  Dá  noticia  de  que  teria  o  Sr.  Deputado  Aires  da  Cunha 
"praticado  os  delitos  de  abuso  de  autoridade,  de  desobediência,  de  incitação  à  prática  de 
crime e de danos a bens públicos. "Relatório. Em oficio de 25 de outubro de 1995, o Senhor 
Procurador Regional da República no Estado de São Paulo dá noticia a esta Casa de que o Sr. 
Deputado Aires da Cunha, no dia 14 do mesmo mês, nas dependências da Receita Federal  ‐
Alfândega,  localizada no Aeroporto  Internacional de São Paulo/Guarulhos,  teria praticado os 
delitos de abuso de autoridade, de desobediência, de incitação à prática de crime e de danos a 
bens públicos".  Segundo o  relato que  acompanha esse oficio,  feito pelo  Inspetor‐Substituto 
lotado na referida repartição alfandegária, o Sr. Deputado Aires da Cunha, inconformado com 
o  tempo  e  fila  de  espera  para  ser  submetido  à  fiscalização  exercida  pelos  servidores  da 
Secretaria da Receita Federal, a par de não aceitar as explicações sobre as razões da demora 
no  atendimento,  dadas  por  funcionária  da  INFRAERO,  ter‐se‐ia  jogado  contra  as  portas  de 
saída e atirado contra uma delas "uma  lixeira ou cinzeiro de aço, tentando abri‐la,  incitando, 



ao depois, os demais passageiros a abandonarem o recinto sem se submeterem A fiscalização. 
A  par  de  comunicar  a  ocorrência  desses  fatos  a  esta  Casa,  esclarece  o  senhor  Procurador 
Regional  que  cópia  dos mesmos  documentos  que  remete  à  Cantara  dos  Deputados  estão 
sendo encaminhados ao Sr. Procurador Geral da República, para as providências que o Chefe 
do Ministério Público  Federal entender  cabíveis. É o Relatório. Tomando  conhecimento dos 
fatos,  cabe‐nos  indagar, em  razão do decoro e da ética parlamentar exigíveis dos membros 
desta  casa,  se as atitudes atribuídas ao Deputado Ayres da Cunha  são apenáveis  segundo a 
definição  regimental  tendo  em  vista  que,  se  assim  não  ocorrer,  não  estará  a  Câmara  dos 
Deputados autorizada, ainda que aceite como exata a denunciação, a sancionar o Deputado, 
por  esta  suficiente  razão  de  que,  em matéria  penal,  não  se  admite  a  aplicação  da  lei  por 
analogia. Da  simples  leitura  dos  arte.  245  a  246  do  Regimento  Interno  verificamos  que  as 
atitudes  atribuídas  ao Deputado Aires da Cunha não  encontram definição  regimental  como 
ilícitos  ligados ao decoro ou à ética parlamentar. Por certo cabe perguntar, no entanto: mas 
atitudes  definidas  como  ilicitudes  no  Código  Penal,  em  razão  de  se  constituírem 
comportamentos  antissociais  mais  graves  que  os  entendidos  contrários  ao  decoro 
parlamentar,  deveriam  ser  desconsideradas  pelas  Casas  Legislativas  ao  efeito  de  sanções 
adequadas? Entendemos que assim não deveria ser, mas, infelizmente, a adequação de nossas 
disposições  legais  voltadas  para  o  correspondente  objetivo  está  na  dependência  da 
deliberação desta casa sobre o Projeto de Resolução que  institui o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar,  em  que  se  poderá  definir  como  igualmente  contrárias  à  ética  e  ao  decoro 
parlamentar certas atitudes tipificadas corno ilícitos em nosso Código Penal. Assim, enquanto 
isto não se fizer, não há como possa esta Casa aplicar qualquer sanção aos seus membros em 
razão de comportamentos, que, como os ora atribuídos ao Deputado Aires da cunha, não se 
traduzem em ilícitos diante da ética e do decoro parlamentar exigível de seus membros. Pelas 
precedentes  razões, o nosso parecer é no  sentido do arquivamento do expediente ao  inicio 
referido, encaminhado a esta casa pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo". A 
Mesa aprova o parecer. 6) Processo n° 007/96. Denunciante: Deputado Philemon Rodrigues. 
Denunciado:  Deputado  Fernando  Gabeira.  "Relatório.  Encaminhou  a  Presidência  ao 
Corregedor  pronunciamento  feito  em  Plenário  pelo  Senhor  Deputado  Philemon  Rodrigues 
denunciando haver o Senhor Deputado Fernando Gabeira utilizado  seu Gabinete na Câmara 
como  endereço  de  recepção  de  sementes  de maconha  pelo mesmo  importadas.  Entre  as 
alegações feitas pelo Senhor Deputado Philemon Rodrigues demonstrando todo o seu repúdio 
pela  atitude  ora  denunciada,  pinçamos  os  seguintes  trechos:  "A  droga,  hoje,  é  um  mal 
universal, que destrói lares, infelicita milhões de jovens e atinge crianças, as inocentes vitimas 
de  um mundo  bandido,  cruel,  fora  da  lei.  Admitir  que  um  deputado  federal, membro  do 
Parlamento,  contribua  para  inocular  este  veneno  nas  veias  de  nossas  crianças,  de  nossos 
filhos, de nossos netos é permitir a disseminação do mal, alargando os tentáculos de imensas 
quadrilhas  internacionais  sobre  o  povo  brasileiro. Qualquer  que  sejam  os  argumentos,  não 
podemos tolerar o abuso praticado por um parlamentar, de usar desaforadamente o nome do 
Parlamento  brasileiro  para  as  suas  preferências  alucinógenas.  “Em  sequência,  diz  o  Senhor 
Deputado Philemon Rodrigues: "O endereço da Câmara dos Deputados no documento oficial 
da importação de maconha gera um ato de transgressão ao decoro desta Casa, da Instituição 
maior  de  nosso  regime  democrático.  "Cumprindo  ao  Corregedor  o  exame  dos 
comportamentos  dos  membros  desta  Casa  denunciados  como  infringentes  do  decoro 
parlamentar, cabe  sempre  indagar, de plano,  se o ato denunciado encontra correspondente 
tipificação  em  nossa  Lei  Interna  e,  em  caso  positivo,  qual  a  sanção  cominada,  na mesma 
legislação, para efeito de sua aplicação ao responsável pelo delito. Com esse objetivo, vejamos 
o que dispõe o art. 244 do Regimento Interno, o primeiro do Capitulo que regula a questão do 
decoro  parlamentar.  Estabelece,  em  seu  caput,  o  art.  244:  "Art.  244.  O  Deputado  que 
descumprir os deveres  inerentes a  seu mandato ou praticar ato que afete  a  sua dignidade, 
estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código de 
Ética  e  Decoro  Parlamentar,  que  poderá  definir  outras  infrações  e  penalidades,  além  das 



seguintes: I ‐ censura; II ‐ perda temporária do exerci cio do mandato, não excedente de trinta 
dias; III ‐ perda do mandato." Tendo em vista que ainda não foi  legislado o Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, ficam restritos aos enunciados nos §§ 12 e 29 do art. 244 e nos arts. 245 
e 246 do Regimento  Interno, os delitos que correspondem a atitudes  infringentes do decoro 
parlamentar e bem assim limitadas às enunciadas nos incisos  acima as sanções cominadas aos 
respectivos  infratores.  Eis,  a  seguir,  as  infrações  que  o  Regimento  Interno  define  como 
comportamentos  infringentes  do  decoro  parlamentar.  "Art.  244...  §  1°.  Considera‐se 
atentatório  do  decoro  parlamentar  usar,  em  discurso  ou  proposição,  de  expressões  que 
configurem  crimes  contra  a  honra  ou  contenham  incitamento  à  prática  de  crimes.  §  2°.  É 
incompatível  com  o  decoro  parlamentar:  I  ‐  o  abuso  de  prerrogativas  constitucionais 
asseguradas a membros do Congresso Nacional; II ‐ a percepção de vantagens indevidas; III ‐ a 
prática  de  irregularidades  graves  no  desempenho  do  mandato  ou  de  encargos  dele 
decorrentes.  "Art. 245... § 1°. A  censura  verbal  será  aplicada em  sessão pelo Presidente da 
Câmara  ou  de  Comissão,  no  âmbito  desta,  ou  por  quem  o  substituir,  quando  não  caiba 
penalidade mais grave, ao Deputado que:  I  ‐  inobservar, salvo motivo  justificado, os deveres 
inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento Interno; II ‐ praticar atos que infrinjam as 
regras  de  boa  conduta  nas  dependências  da  Casa;  III  ‐  perturbar  a  ordem  das  sessões  da 
Câmara ou das reuniões de Comissão. § 2°. A censura escrita será imposta pela Mesa, se outra 
cominação mais grave não couber, ao Deputado que:  I  ‐ usar, em discurso ou proposição, de 
expressões  atentatórias  do  decoro  parlamentar;  II  ‐  praticar  ofensas  físicas  ou morais  no 
edifício  da  Câmara  ou  desacatar,  por  atos  ou  palavras,  outro  Parlamentar,  a  Mesa  ou 
Comissão, ou os respectivos Presidentes. "Art. 246. Considera‐se  incurso na sanção de perda 
temporária do exercício do mandato, por  falta de decoro parlamentar, o Deputado que:  I  ‐ 
reincidir  nas  hipóteses  previstas  nos  parágrafos  do  artigo  antecedente;  II  ‐  praticar 
transgressão grave ou  reiterada aos preceitos do Regimento  Interno e do Código de ética e 
Decoro  Parlamentar;  III  ‐  revelar  conteúdo  de  debates  ou  deliberações  que  a  Câmara  ou 
Comissão haja resolvido devam ficar secretos;  IV  ‐ revelar  informações e documentos oficiais 
de caráter  reservado, de que  tenha  tido conhecimento na  forma  regimental; V  ‐  faltar,  sem 
motivo  justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e cinco  intercaladas, 
dentro  da  sessão  legislativa  ordinária  ou  extraordinária."  Como  se  vê  das  disposições 
definidoras  dos  comportamentos  em  razão  de  cujos  cometimentos  comina  o Regimento  as 
penas de censurai verbal, escrita ou de perda temporária do exercício do mandato, todos eles 
respeitam a atitudes tomadas dentro desta Casa e ligadas ao exercício do mandato e em razão 
do que  inajustáveis ao ora  imputado ao Senhor Deputado Fernando Gabeira. Restaria, então, 
saber  se o  comportamento ora denunciado  teria enquadramento  como  incompatível  com o 
decoro  parlamentar,  para  efeito  da  aplicação  da  sanção  correspondente,  que,  em  tal  caso, 
seria a da perda do mandato. A vista, no entanto, do disposto no transcrito § 2° do art. 244 do 
Regimento  Interno,  que  especificar  comportamentos  classificados  de  incompatíveis  com  o 
decoro parlamentar e que podem  levar à cassação do mandato do  respectivo  infrator, é de 
concluir‐se  não  se  ajustar  a  qualquer  deles  o  ora  imputado  ao  Senhor Deputado  Fernando 
Gabeira.  Tendo  presente,  no  entanto,  o  comportamento  denunciado,  cabe  perguntar: mas 
atitude definida como ilicitude no Código Penal, em razão de se constituir um posicionamento 
antissocial de maior gravidade que alguns dos definidos contrários ao decoro parlamentar, não 
deveriam  ser  considerados  pelas  Casas  Legislativas  ao  efeito  da  aplicação  de  sanções 
adequadas? Entendemos que isto seria de se impor, mas, infelizmente, a adequação de nossas 
disposições  legais  voltadas  para  o  correspondente  objetivo  está  na  dependência  da 
deliberação desta Casa sobre o Projeto de Resolução que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar,  em  que  Se  poderá  definir  como  igualmente  contrárias  à  ética  e  ao  decoro 
parlamentar certas atitudes tipificadas corno ilícitos em nosso Código Penal. Enquanto isto não 
se fizer, no entanto, não há como possa esta Casa aplicar qualquer sanção aos seus membros 
em  razão  de  comportamento  que,  como  o  ora  imputado  ao  Senhor  Deputado  Fernando 
Gabeira,  não  se  traduza  em  ilícito  diante  da  ética  e  do  decoro  parlamentar. Não  é  demais 



aduzir, a final, que, em casos assemelhados,  isto é, em que o fato  imputado a membro desta 
Casa não corresponda a nenhuma das atitudes regimentalmente definidas como  ilícito sob o 
viso da ética e do decoro parlamentar, não há como apenar‐se o denunciado pela  razão de 
que, em matéria penal, defeso é a aplicação da lei por analogia, o que quer dizer, no caso, que 
o aplicador da lei não tem poder de arbítrio na escolha da sanção, pois a mesma há sempre de 
corresponder  a  urna  figura  penal  com  exata  definição  legal,  sendo  sempre  precisa  a 
cominação.  Pelas  precedentes  razões  o  nosso  parecer  é  no  sentido  do  arquivamento  da 
presente denúncia  feita contra o Deputado Fernando Gabeira”. A Mesa aprova o parecer. 7) 
Processo  n°  006/95.  Assunto:  Denúncia.  Autor:  Deputado  Padre  Rogue.  Denunciados:  Não 
nominados. "Em pronunciamento da Tribuna, o Sr. Deputado Padre Rogue, após  ler matéria 
publicada  no  Jornal  do  Brasil  em  sua  edição  de  21.06,95,  segundo  a  qual  o  Sr.  Deputado 
Roberto  Jefferson  teria  acusado  parlamentares  do  PTB  e  do  antigo  PP  de  "tentarem 
"extorquir"  o  governo  antes  das  votações  da  quebra  dos  monopólios  na  Câmara  dos 
Deputados", requer a aplicação das sanções regimentais aos respectivos infratores, por quebra 
de  decoro  parlamentar,  A  falta  de  nominação  dos  parlamentares  que  teriam  solicitado  do 
Poder  Executivo  atendimento  a  reivindicações,  vistas  corno  manobra  extorsiva  pelo  Sr. 
Deputado Padre Roque, para votarem favoravelmente à quebra do monopólio estatal  inibe a 
aplicação  da  sanção  regimental  correspondente  face  Sá  não  identificação  do  infrator.  É  de 
convir, por outro  lado, que o direcionamento  dos  votos dos  senhores parlamentares pode, 
legitimamente, ser uma decorrência de seu posicionamento politico, que  inclui o seu  ideário 
sobre o que melhor  consulte o  interesse público,  o que não  contradiz,  tantas  vezes  com o 
atendimento  de  reivindicações  de  seu  eleitorado. Muitas  vezes,  como  ocorreu  quando  da 
votação das emendas constitucionais da quebra do monopólio estatal relativo a certos setores 
da economia nacional, parlamentares houve que manifestaram sinceras dúvidas sobre se seria 
de manter‐se determinados monopólios estatais ou não. Casos esses justificariam então que o 
respectivo  parlamentar,  no  interesse  de  reivindicações  legitimas  de  seus  eleitores,  não 
contrárias  ao  interesse  público,  se  valessem  do  peso  do  seu  voto  para  pleitearem  o 
atendimento  das  respectivas  solicitações  ao  Poder  Executivo,  exercendo  assim  legitima  e 
natural  representação sobre o peso das precedentes considerações entendemos que não há 
por  que    abrir‐se  sindicância  para  apurar  a  ocorrência  de  deslize  regimental  por  parte  de 
qualquer membro  desta  Casa  tendo  em  vista,  ademais,  que  a  denúncia  não  precisa  quem 
tenha praticado ato que deva merecer a reprovação da Câmara dos Deputados por afronta à 
ética  e  ao  decoro  parlamentar.  Por  essas  razões,  o  nosso  parecer  é  no  sentido  do 
arquivamento da denúncia que teria feito à imprensa o Senhor Deputado Roberto Jefferson e 
trazida  ao  conhecimento  da Mesa  pelo  senhor  Deputado  Padre  Roque".  A Mesa  aprova  o 
parecer.  8)  Processo  n°  13/96.  Matéria:  Denúncia.  Denunciante:  Deputado  Fernando 
Gonçalves.  Denunciada:  Deputada  Cidinha  Campos.  "Relatório.  Requereu  o  Sr.  Deputado 
Fernando Gonçalves à Presidência a aplicação de "penalidades" à Senhora Deputada Cidinha 
Campos, motivado o pedido no  fato,  segundo o  Senhor Deputado Denunciante, de haver  a 
Deputada por ele denunciada feito, em programa eleitoral gratuito, manifestações caluniosas 
envolvendo  a  sua  pessoa.  A  titulo  de  comprovar  o  alegado,  juntou  o  Senhor  Deputado 
Requerente  a  fita  de  vídeo  que  contempla  as  afirmações  caluniosas.  A  fim  de  apurar  a 
denúncia determinamos  fosse  feita, pelo Departamento de Taquigrafia, a  transcrição da  fala 
da  Senhora  Deputada  Cidinha  Campos,  que  consoante  a  denúncia,  constaria  da  fita  que 
acompanhou  a  denúncia  do  seguinte  teor  o  trecho  da  fala  da  Deputada  Cidinha  Campos 
contendo expressões que o Deputado Fernando Gonçalves reputou ofensivas de sua honra, ao 
taxá‐las de "caluniosas": "E hoje eu vejo que o Eduardo Gonçalves, que é sobrinho do Fábio 
Raunhetti, é o Vice do Nelson Bornier. O Eduardo Gonçalves é irmão do Fernando Gonçalves. O 
que  essa  família  fez  foi  fraudar  muito  nesse  hospital.  o  Hospital‐Escola  São  José  foi 
transformado no campeão brasileiro de fraudes.” É o Relatório. Sob o ponto de vista do decoro 
parlamentar,  que  é  o  Ângulo  sob  que  deve  ser  examinada  a  presente  denúncia  é  de 
verificarmos, de plano, se o ato ora imputado à Deputada Cidinha Campos se ajuste à definição 



legal de qualquer dos tipos de conduta contrários a esse mesmo decoro e, se assim for, qual a 
sanção cominada em razão do comportamento infrator. Iniciemos pelo art. 244 do Regimento 
Interno, cujo caput contém a regra básica quanto ao decoro parlamentar e aponta as sanções 
aplicáveis em  função dos atos  infringentes desse mesmo decoro: "Art. 244. O Deputado que 
descumprir os deveres  inerentes a  seu mandato, ou praticar ato que afete a  sua dignidade, 
estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código de 
Ética  e  Decoro  Parlamentar,  que  poderá  definir  outras  infrações  e  penalidades,  além  das 
seguintes: I ‐ censura; II ‐ perda temporária do exerci cio do mandato, não excedente de trinta 
dias;  III  ‐  perda  do mandato.  Traz  ainda  o  art.  244,  em  seus  §§  1°  e  2°  a  definição  dos 
comportamentos  considerados  atentatórios  e  incompatíveis  com  o  decoro  parlamentar, 
definindo  os  arts.  240,  245  e  246,  os  comportamentos  a  que  cabem,  respectivamente,  as 
sanções  de  perda  do  mandato,  de  censura  verbal  ou  escrita,  e  de  perda  temporária  do 
exercício do mandato: "Art. 244 ... § 1°. Considere:‐se atentatório do decoro parlamentar usar, 
em  discurso  ou  proposição,  de  expressões  que  configurem  crimes  contra  a  honra  ou 
contenham incitamento à prática de crimes. § 2°. É incompatível com o decoro parlamentar: I  
o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membro do Congresso Nacional; II ‐ a 
percepção de vantagens indevidas; III ‐ a prática de irregularidades graves no desempenho do 
mandato ou de encargos dele decorrentes." "Art. 240. Perde o mandato o Deputado:  I  ‐ que 
infringir  qualquer  das  proibições  constantes  do  art.  54  da  Constituição  Federal;  II  ‐  cujo 
procedimento  for  declarado  incompatível  com  o  decoro  parlamentar;  III  ‐  que  deixar  de 
comparecer  em  cada  sessão  legislativa  ordinária,  à  terça  parte  das  sessões  ordinárias  da 
Câmara,  salvo  licença  ou missão  autorizada;  IV  ‐  que  perder  ou  tiver  suspensos  os  direitos 
políticos; V ‐ quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal; 
VI  ‐ que  sofrer  condenação  criminal em  sentença  transitada em  julgado.  "Art. 245... § 1°. A 
censura verbal será aplicada em sessão pelo Presidente da Câmara ou de Comissão, no âmbito 
desta, ou por quem o substituir, quando não caiba penalidade mais grave, ao Deputado que: I ‐ 
inobservar,  salvo motivo  justificado,  os  deveres  inerentes  ao mandato  ou  os  preceitos  do 
Regimento Interno; II ‐ praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências 
da Casa; III ‐ perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de Comissão. § 2°. A 
censura  escrita  será  imposta  pela  Mesa,  se  outra  cominação  mais  grave  não  couber,  ao 
Deputado  que:  I  ‐  usar,  em  discurso  ou  proposição,  de  expressões  atentatórias  do  decoro 
parlamentar; II ‐ II ‐ praticar ofensas físicas ou morais no edifício da Câmara ou desacatar, por 
atos ou palavras, outro Parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os respectivos Presidentes. "Art. 
246. Considera‐se  incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato, por falta 
de decoro parlamentar, o Deputado que: I ‐ reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do 
artigo antecedente;  II  ‐ praticar  transgressão grave ou  reiterada aos preceitos do Regimento 
Interno  e  do  Código  de  Ética  e  Decoro  Parlamentar;  III  ‐  revelar  conteúdo  de  debates  ou 
deliberações  que  a  Câmara  ou  Comissão  haja  resolvido  devam  ficar  secretos;  IV  ‐  revelar 
informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na 
forma regimental; V ‐ faltai, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a 
quarenta e cinco intercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária." Como 
se  vê  das  disposições  definidoras  dos  comportamentos  em  razão  de  cujos  cometimentos 
comina o Regimento as penas de censura verbal, escrita ou de perda temporária do exercício 
do  mandato  a  todos  eles  respeitam  a  atitudes  tomadas  dentro  desta  Casa  e  ligadas  ao 
exercício do mandato e em  razão do que  inajustáveis ao ora  imputado à Deputada Cidinha 
Campos.  Restaria,  então,  saber  se  o  comportamento  ora  denunciado  teria  enquadramento 
corno  incompatível  com  o  decoro  parlamentar,  para  efeito  da  aplicação  da  sanção 
correspondente,  que,  em  tal  caso,  seria  a  da  perda  do mandato.  À  vista  do  disposto  no 
transcrito § 2° do art. 244 do Regimento  Interno é  forçoso concluir sobre tal  impossibilidade 
uma vez que o  fato ora denunciado não  corresponde a nenhuma das  situações que podem 
conduzir à perda do mandato como comportamento incompatível com o decoro parlamentar. 
No  entanto,  tendo  presente  o  comportamento  denunciado  cabe  perguntar:  mas  atitude 



definida  como  ilicitude  no  Código  Penal,  em  razão  de  se  constituir  tal  posicionamento 
antissocial  de maior  gravidade  que  alguns  definidos  contratos  ao  decoro  parlamentar,  não 
deveriam  ser  consideradas  pelas  Casas  Legislativas  ao  efeito  da  aplicação  de  sanções 
adequadas? Entendemos que isto seria de se impor, mas, infelizmente, a adequação de nossas 
disposições  legais  voltadas  para  o  correspondente  objetivo  está  na  dependência  da 
deliberação desta Casa sobre o Projeto de Resolução que  institui o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar,  em  que  se  poderá  definir  corno  igualmente  contrárias  à  ética  e  ao  decoro 
parlamentar certas atitudes tipificadas como ilícitos em nosso Código Penal. Enquanto isto não 
se fizer, no entanto, não há como possa esta Casa aplicar qualquer sanção aos seus membros 
em razão de comportamento que, como o ora  imputado à Deputada Cidinha Campos, não se 
traduza em  ilícito diante da ética e do decoro parlamentar. Não é demais aduzir, a final, que, 
em  casos  assemelhados,  isto  é,  em  que  o  fato  imputado  a  membro  desta  Casa  não 
corresponda  a  nenhuma  das  atitudes  regimentalmente  definidas  como  ilícito  sob  o  viso  da 
ética e do decoro parlamentar, não há como apenar‐se o denunciado pela razão de que, em 
matéria  penal,  defeso  é  a  aplicação  da  lei  por  analogia,  o  que  quer  dizer,  no  caso,  que  o 
aplicador da lei não tem poder de arbítrio na escolha da sanção, pois a mesma há sempre de 
corresponder a uma figura penal como exata definição legal. Pelas precedentes razões o nosso 
parecer  é  no  sentido  do  arquivamento  da  presente  denúncia  feita  pelo  Senhor  Deputado 
Fernando Gonçalves": A Mesa aprova o parecer. Em continuação, o Senhor 2° Vice‐Presidente 
lê  o  parecer  do  Senhor Deputado  Ronaldo  Perim,  na  condição  de  Corregedor,  no  seguinte 
processo: Processo n° 1/97. Sindicância destinada a apurar denúncia de envolvimento do Sr. 
Deputado  João  Iensen  em  esquema  paralelo  de  venda  de  rádios  FM.  "Relatório.  Em  20  de 
dezembro  de  1996,  com  o  Oficio  nº  SGM/PN  n°  1011,  encaminhou  o  Sr.  Presidente  ao 
Corregedor Substituto, para exame, matéria divulgada pelo jornal "Folha de São Paulo" em sua 
edição  da mesma  data  e  segundo  a  qual  estaria  revelando  a  existência  de  um  "esquema 
paralelo de venda de FM". Em virtude de a respectiva reportagem referir como envolvido no 
esquema denunciado a pessoa do Deputado João Iensen, no exercício da função corregedora 
encaminhei a S. Exa. , como é praxe em casos que tais, cópia do respectivo material, abrindo‐
lhe prazo para se manifestar sobre o assunto. Aos seis de  janeiro último manifestou‐se o Sr. 
Deputado João Iensen, negando ter conhecimento da existência do esquema denunciado. Face 
à gravidade da denúncia resolveu a Corregedoria abrir sindicância, fazendo‐o através do Ato n° 
01/97, de  28 de  janeiro último. Aberta  a  sindicância,  foram designados os dias  30  e  31 de 
janeiro  próximo  passado  para  deporem,  perante  o  corregedor,  respectivamente,  o  Sr. 
Deputado João Iensen e Naura Beatriz Constantinópolos Severa, citada está na reportagem em 
causa  como  a  "assessora  desse  Senhor  Deputado  que  seria  a  executora  do  esquema 
enunciado. Vejamos, inicialmente, em suma, o que diz a denúncia reportada pelo jornal “Folha 
de São Paulo”: Sob o título "Veja como foi realizada a investigação", vem noticiado o seguinte: 
O trabalho de  investigação realizado pela Folha começou a partir de urna denúncia anônima 
recebida pelo jornal no dia 5 deste mês. Um homem que se identificou corno proprietário de 
emissoras  de  rádio,  disse  ter  sido  procurado  por  duas  pessoas  ‐  cada  uma  com  esquema 
próprio.  Ambas  lhe  ofereceram  concessões  de  rádio  FM  no  interior  de Minas,  São  Paulo, 
Paraná  e  Santa  Catarina.  Detalhe  importante:  conforme  as  regras  fixadas  pelo  governo!  A 
concessões  serão  vendidos pelo Ministério das Comunicações  em  concorrências públicas. O 
empresário entrou em contato com outros proprietários de rádios que  também haviam sido 
procurados. A reportagem da Folha entrou em contato com um deles ‐ fazendo‐se passar por 
alguém interessado em participar do esquema. Obteve então os telefones de Rubinaldo Cabral 
dos Santos  (o Biná)  intermediário do esquema de venda de concessões em São Paulo. Mais 
adiante  assinala  a  reportagem:  "Com  o  telefone  de  Beatriz  nas mãos,  a  reportagem  logo 
descobriria  seu  nome  completo: Naura  Beatriz  Constantinopolos  Severo,  39.  E  seu  local  de 
trabalho:  o  gabinete  do  deputado  João  Iensen  (PPB‐PR)  no  Congresso.  Supondo  que  Biná 
tivesse feito contato com ela, a reportagem da Folha utilizou o mesmo nome falso da conversa 
anterior, ou seja, José Carlos Alves Ribeiro. Como nas  ligações anteriores, o diálogo fluiu com 



surpreendente naturalidade. Como previsto, Biná. havia feito contato com Beatriz." A seguir, 
registrem‐se os seguintes trechos da reportagem, segundo os quais estaria sendo reproduzida 
conversação  telefônica  entre  as  pessoas  nesses  trechos  referidas.  "Beatriz:  A  comissão  faz 
parte  da  nossa  equipe.  Eu  ainda  faço  o  Congresso  Nacional.  Depois  vem  o  referendo  da 
Câmara. E ai demora um tempo maior. Eu tenho corno agilizar  lá dentro. Eu sou de  lá e meu 
depoimento  faz  parte  da  Comissão  de  Comunicação.  José  Carlos: Qual  é  o  seu  deputado? 
Beatriz: O João Iensen, do Paraná. José Carlos: A Sra. trabalha com ele? Beatriz: Trabalho. sou 
chefe  de  Gabinete  dele. Mais  adiante  vem  o  seguinte  trecho  de  conversa  que  teria  sido 
gravada: "José Carlos: Alô, é o deputado  João  Iensen?  Iensen: É  José Carlos: Como vai o Sr., 
deputado? Tudo bom?  Iensen: Tudo bem, pastor.  José Carlos: Estou  lhe  telefonando porque 
estamos muito interessados em adquirir alguns rádios. É nosso desejo adquirir algo corno dez 
rádios.  Soubemos  que  a  dona  Beatriz,  ela  é  sua  assessora,  não  é  isso?  Iensen:  Certo.  José 
Carlos: Soubemos que ela tem condições de agilizar processos de concessão de rádio. Iensen: 
Ela tem uma equipe de engenheiros. Eles fazem o projeto de viabilidade técnica. Eles têm um 
bom  acesso  ali  no ministério. Mais  adiante  vem  registrada  a  seguinte  conversação:  "José 
Carlos:  (...) O que ela  (Beatriz) havia me garantido, na conversa que  tivemos, é que há uma 
porção  de  rádios.  Umas  150,  salvo  engano.  Essas  já  têm  os municípios  definidos.  Iensen: 
Exatamente.  José  Carlos:  E,  se  nós  optássemos  por  uma  dessas,  ela  teria  como  viabilizar? 
Iensen:  A  equipe  de  engenheiros  faz  o  estudo  de  viabilidade  e  já  pedindo,  no  caso,  para 
garantir o canal, Tem que ver quais são os grupos que vão entrar na concorrência, entendeu? 
Eles  têm  como  agilizar,  claro.  Tem  como o  senhor  vir  a Brasília?  José Carlos: Claro.  Iensen: 
Então venha ao meu gabinete depois do dia 6 (de janeiro), porque esta semana vai parar aqui. 
Depois vem Natal,  final de ano. venha no dia 6. Chamo a Beatriz aqui e a gente agiliza  tudo 
para você. Sem problema nenhum(...) Se você puder vir no dia 6 ou no dia 7, eu  junto com 
você, a gente  conversa pessoalmente. Você vai poder esclarecer  todas as dúvidas  ...” Ainda 
nessa reportagem de 20 de dezembro último, sob o subtítulo "Atuação de  Iensen na Câmara 
prioriza  setor"  ,  vem  registrado:  I  ‐ que‐  a  atuação do Deputado  "é  voltada para  a  área de 
radiodifusão"; II – que dentre os projetos que relatou, esta o que regulamenta dispositivo da 
Constituição sobre a transferência de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão"; 
III  ‐ que  relatou,  junto à Comissão de Ciência e Tecnologia,  três propostas de  renovação de 
concessão de rádios  (uma do Paraná, urna de São Paulo e outra do Rio Grande do Sul)  ;  IV  ‐ 
que  foi  relator  de  um  projeto  sobre  "classificação  indicativa  de  diversões  e  espetáculos 
públicos entre outros"; V ‐ que foi membro da Comissão de Ciência e Tecnologia até novembro 
do ano passado, mas "agora é apenas suplente de duas comissões temporárias”: a que trata da 
regulamentação da navegação de cabotagem e a que estuda mudanças no Poder Judiciário. VI 
‐ que é  integrante da  II chamada bancada evangélica da Câmara". Ao ensejo em que prestou 
declarações perante o Corregedor, no dia trinta de janeiro último, afirmou o Senhor Deputado 
João Iensen: que existiu um contato telefônico conforme notícia a reportagem da Folha do dia 
20 de dezembro de 1996, esclarecendo que  "o  seu  interlocutor  se apresentou  como pastor 
evangélico e  indagou quais as providências necessárias para obter uma concessão de rádio"; 
que esclareceu a esse mesmo interlocutor, como homem de rádio que também é, que o passo 
inicial  é  contatar  o  interessado  com  pessoas  já  habilitadas  para  o  processamento  de 
requerimentos... junto aos órgãos competentes, incluindo especialmente engenheiros" , parte 
a realização dos estudos técnicos”, e que, "em razão da indagação feita naquele ensejo, aduziu 
conhecer a pessoa de Naura Beatriz quem, na oportunidade em que participava como membro 
da  CPI  do  ECAD  nessa  CPI  trabalhava  como  assessora  do  Deputado  Eraldo  Trindade;  que 
"Naura Beatriz mais tarde e quando  lotada no Gabinete do Deputado Eraldo Trindade, veio a 
informar  o Depoente  que  conhecia  um  engenheiro  habilitado  para  a  realização  de  estudos 
técnicos  necessários  à  habilitação  nas  concessões  de  rádio  e  que  esse  engenheiro  era  ex‐
funcionário  do  Ministério  das  Comunicações";  que  "após  esse  esclarecimento,  indicou  ao 
interessado  o  nome  de  Naura  Beatriz  Constantinopolos  Severo  e,  no  intuito  de  ajudar  o 
interessado, que se dizia pastor evangélico", comprometeu‐se a recebe‐lo em seu Gabinete, ali 



reunindo‐se  com  a  D.  Naura  para  que  os mesmos  tivessem  oportunidade  de  um  contato 
direto;  que  o  prometido  contato  em  seu  Gabinete  decorreu  da  razão  de  também  ser 
evangélico e de querer ajudar o pastor e que seu procedimento era habitual tendo atendido a 
inúmeros outros pastores na mesma  situação; que  "nunca  recebeu vantagem  financeira em 
razão desse encontro ou de qualquer outro da mesma natureza" e que autorizada. "desde já o 
Corregedor  a  quebrar  o  seu  sigilo  bancário;  que  queria  deixar  claro  "haver  a  reportagem 
omitido o  trecho da  conversa  em que o Depoente  afirmou, peremptoriamente, que nem o 
Ministro  Sérgio Mata  liberava  concessões  de  rádio,  por  ser  isto,  aliás,  ato  da  competência 
privativa  do  Congresso  Nacional";  finalmente,  que  "nunca  teve  qualquer  audiência  com  o 
Ministro Sérgio Mata" Prestando esclarecimentos, consoante depoimento prestado perante o 
Corregedor no dia 31 de janeiro último, afirmou Naura Beatriz Constantinopolos Severo: que a 
utilização,  por  ela,  da  expressão  “meu  deputado",  referindo‐se  ao  Senhor  Deputado  João 
Iensen, conforme assim consta da reportagem do jornal Folha de São Paulo, justifica‐a, por ter 
trabalhado "informalmente no gabinete do Deputado ... "; que "corno o acesso às pautas das 
reuniões era público,  tinha condições de saber o andamento e dar notícias aos  interessados 
que nunca esteve no recinto da Comissão de Ciência e Tecnologia e não sabe mesmo, após as 
reformas  realizadas  na  Casa,  sua  localização  geográfica;  que  não  sabia  não  ser  mais  o 
Deputado  João  Iensen membro da Comissão e que, mesmo quando o era não se valeu disso 
para obter ou transmitir  informações a terceiros nem ao gabinete do mesmo: que trabalhou 
"formalmente" no Gabinete do Deputado Eraldo Trindade até o dia 4 de setembro, "mas que 
havia anteriormente, a partir de 15 de agosto, sido... "liberada, para trabalhar com o Deputado 
João  Iensen, que"  se declarava  chefe de Gabinete do Deputado  João  Iensen para  facilitar o 
nivel de  tratamento e entendimento  ... “; que conheceu o Deputado  João  Iensen quando  foi 
solicitar sua assinatura para a criação da CPI do ECAD; que não compareceu à reunião do dia 6 
de  janeiro no  gabinete do Deputado  João  Iensen,  conforme  aludida na  reportagem porque 
nem  sabia  que  a  mesma  havia  sido  marcada;  que  atendia  solicitações  do  gabinete  para 
resolver assuntos  relacionados com o próprio gabinete do Deputado  João  Iensen em outros 
Ministérios  e  órgãos  federais;  que  nunca  houve  participação  financeira  do  Deputado  .João 
Iensen, nem promessas, nos serviços que a depoente prestava em razão de sua classificação 
profissional, que eram estranhos à atividade do Gabinete; que o Deputado João Iensen é uma 
pessoa digna, honesta,  integra e que não havia relação empresarial com esse Deputado; que 
pelo  seu  trabalho  profissional  cobrava  honorários  livremente  ajustados  com  a  parte 
interessada; que manteve contato telefônico com Biná, que "agora sabe chamar‐se Rubinaldo 
Cabral dos Santos”; que todos os contatos e seu desdobramentos constam do seu depoimento 
à Policia Federal, cuja cópia entrega a Corregedoria, “não obstante estar sem a assinatura das 
autoridades processantes”,  ratificando ser cópia do mesmo que prestou à Policia Federal no 
dia  24  de  janeiro".  É  o  Relatório. A  presente  sindicância  foi  instaurada  com  o  objetivo‐  de 
apurar  se  o Deputado  João  Iensen  teria  adotado  qualquer  postura,  em  razão  dos  contatos 
havidos e seus possíveis desdobramentos, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, que 
tenham  definição  legal  como  contrários  ao  decoro  parlamentar,  ao  fim  das  sanções 
constitucionais ou  regimentais cominadas em  relação aos  respectivos comportamentos. Não 
interessando, pois, ao objetiva da sindicância, verifica se a referida “assessora" do Deputado 
João  Iensen,  Naura  Beatriz  Constantinopolos  Severo,  praticou,  ou  não,  no  episódio 
denunciado, atos que tenham definição penal, teremos, por óbvio, que nos concentramos na 
matéria de  fato  trazida  ao nosso exame, no que  importe, exclusivamente,  ao envolvimento 
desse Deputado no mencionado "esquema” com suas conotações delituosas. Cabe indagar, de 
inicio, o porquê da  aproximação da nominada executora do  “esquema” denunciado,  com o 
nobre Deputado João Iensen certos fatos, constantes do relatório, estão a indicar o móvel do 
relacionamento que Naura Beatriz Canstantinopolos Severo buscou manter com o Deputado 
João  Iensen  após  conhecê‐lo,  como membro  da  CPI  do  ECAD.  Os mesmos  fatos,  a  seguir 
apontados  explicam,  subsequentemente,  a  aceitação  desse  relacionamento  pelo  Deputado 
João Iensen. O Deputado João Iensen, como ele próprio o declara em seu depoimento perante 



o Corregedor, é também 'homem de rádio e a reportagem da Folha assim também o identifica 
ao dizer que o mesmo "é  sócio cotista do Sistema  Iensen de Comunicação, no Paraná e em 
Santa Catarina”. Ora, nada mais natural, pois, que Naura Beatriz Constantinopolos Severo do 
Deputado  João  Iensen se aproximasse em razão da coincidência de  interesses e, ainda mais, 
porque, na ocasião do  inicio dessa aproximação (agosto/setembro de 1996), o Deputado era 
membro da Comissão de Ciência  e  Tecnologia Comunicação  e  Informática,  a que  cabe, por 
definição regimental, emitir parecer sobre “outorga e renovação da exploração de serviços de 
radiodifusão  sonora  e  de  sons  e  imagens”.  Como  se  vê  em  outra  parte  da  reportagem  da 
“Folha”,  o  Senhor  Deputado  João  Iensen,  pertence  à  "bancada  evangélica  da  Câmara  dos 
Deputados”  e  as  Igrejas  Evangélicas  estão  altamente  interessadas  em  obter  concessões  de 
rádio.  Explica‐se,  por  ai,  assim,  o  interesse  natural  desse  Senhor  Deputado  em  alimentar 
relacionamento  com Naura Beatriz  Constantinopolos  Severo,  que mantém  uma  equipe  que 
desenvolve  trabalhos  junto  ao Ministério  das  Comunicações  visando  ao  processamento  de 
requerimentos  de  concessão  de  rádios.  Essas  circunstâncias  reforçam,  assim,  justificando‐o 
plenamente,  o  relacionamento  existente  entre  o  Deputado  João  Iensen  e  Naura  Beatriz 
Constantinopolos  Severo,  que,  até  15  de  agosto  de  1996,  exercia  funções  de  secretariado 
parlamentar nesta Casas,  junto ao Gabinete do Senhor Deputado Eraldo Trindade. As  ilações 
que a  reportagem da Folha  retira desse  relacionamento,  ligando o nome do Deputado  João 
Iensen  a possíveis práticas delituosas,  face  a  afirmações  constantes de  contatos  telefônicos 
entre Naura Beatriz Constantinopolos Severo e interessados em concessões de rádio, não têm 
razão  de  ser  se  atentarmos  para  o  que  consta  da  reportagem  da  'Folha',  que  de  novo 
repisamos, e da subsequente afirmação feita par essa Senhora em seu depoimento prestado 
perante  a  Policia  Federal  no dia  24 de  janeiro último: Atente‐se para o  seguinte  trecho  da 
reportagem,  quando  transcreve  conversação  telefônica  que  teria  ocorrido  entre  a  Senhor 
Deputado João  Iensen e o seu  interlocutor de nome José Carlos: "José Carlos: Como vai o Sr. 
Deputado? Tudo bom. Iensen: Tudo bem pastor". "José Carlos: Estou  lhe telefonando porque 
estamos muito  interessados em adquirir algumas  rádios. É nosso desejo adquirir algo  como 
dez rádios. Sabemos que a dona Beatriz, ela é sua assessora, não é  isso?  Iensen: Certo.  José 
Carlos: Soubemos que ela tem condições de agilizar processos de concessão de rádio. Iensen: 
Ela tem uma equipe de engenheiros. Eles fazem o projeto de viabilidade técnica. Eles têm bom 
acesso ali no ministério. Corno se vê ai o interlocutor do Deputado aceita ser tido como pastor, 
eis que não contesta esse  tratamento e deixa  transparente, ao utilizar expressões no plural, 
indicativas de  interesse em concessões de rádio, que estaria representando  interesses da sua 
igreja  e  não  particulares,  seus. Natural,  portanto,  que,  seguidamente,  o  Sr. Deputado  João 
Iensen,  sabidamente  pertencente  à  “bancada  evangélica"  da  Câmara  dos  Deputados, 
mostrasse  o  seu  interesse  em  apoiar  a  respectiva  reivindicação, mas  deixa  claro,  aí,  que  a 
agilização  do  processamento  do  requerimento  de  concessão  era  o  que  entendia  ser  capaz 
Naura Beatriz  e  sua  equipe que  contaria  com  engenheiros para  a  realização de  estudos de 
viabilidade  técnica. Mais adiante, como  se vê na  reportagem da ”Folha”,  repisa o Deputado 
João Iensen o esclarecimento  já prestado de que a equipe de Naura Beatriz tem engenheiros 
para  o  estudo  de  viabilidade  e,  a  seguir,  confirma  terem  eles  condições  de  agilizar  o 
processamento do pedido de concessão. Esse “agilizar” afirmado pelo Deputado  João  Iensen 
se explica, especialmente, porque Naura Beatriz Constantinopolos Severo tinha tuna equipe de 
técnicos, que conhecia os passos regulares para o processamento dos pedidos de concessões 
de  rádio  feitos pelos  interessados, e entre esses  técnicos  ‐ e aqui vem um dado extraído do 
depoimento de Naura Beatriz prestado perante a Policia Federal  ‐ havia um engenheiro, ex‐
servidor  do  Ministério  das  Comunicações.  Esse  conhecimento  dos  trâmites  do  pedido  de 
concessão  junto  ao Ministério  das  Comunicações  vem  detalhado  no  depoimento  prestado 
junto à Policia  Federal pela executora do denunciado  “esquema". Para  se extirpar qualquer 
dúvida  quanto  à  existência,  ou  não,  de  ligações  suspeitosas  entre  as  atividades  de  Naura 
Beatriz  Constantinopolos  Severo  voltadas  para  a  obtenção  de  concessões  de  rádio  e  o 
Deputado João  Iensen, possíveis de  imaginar em razão de suas afirmações de que era "chefe 



de Gabinete do Deputado”, de que ele era seu Deputado  junto à Comissão de Comunicação, 
fixemo‐nos na  seguinte declaração por ela  feita à Policia Federal: Reproduzindo o que disse 
Naura  Beatriz  à  Autoridade  Policial,  está  escrito  no  respectivo  depoimento:  “afirma  que 
buscou dar autenticidade e veracidade aos seus argumentos, mesmo que através de mentiras, 
com  o  intuito  de  celebrar  o  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  de  Consultoria  e 
Assessoramento”. Essa afirmação de Naura Beatriz Constantinopolos Severo está a demonstrar 
que  a mesma,  para  contratar  os  serviços  de  interessados  em  obter  concessões  de  rádio, 
especialmente  quando  se  dirigia  a  leigos  quanto  às  exigências  da  lei  para  a  prestação  dos 
serviços de radiodifusão, fazia‐se passar por alguém que mantinha relações com pessoas que 
queria fazer entender capazes de exercer  influência no processo decisório. Dai dizer que “era 
chefe  de  Gabinete  do  Deputado  João  Iensen  e  de  que  o  mesmo,  que  ela  julgara  ainda 
pertencer à Comissão de Comunicação, era. o seu Deputado com acento nesse órgão técnico. 
Tais  afirmações  não‐espelhantes  da  verdade  e  o  objetivo  de  as  fazer‐  vem  esclarecido  no 
seguinte trecho do depoimento prestado por Naura Beatriz perante a Policia Federal, quando, 
como resposta a indagação da Autoridade Inquirente, vem registrado o seguinte: "afirma que 
buscou dar autenticidade e veracidade aos seus argumentos, mesmo que através de mentiras, 
com  o  intuito  de  celebrar  o  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  e  de  Consultoria  e 
Assessoramento.  Extrai‐se,  de  todo  o  exposto:  I  ‐  que  o  Deputado  João  Iensen,  ao  indicar 
Naura Beatriz Constantinopolos Severo como pessoa capaz de “agilizar” o processamento de 
requerimentos  de  concessão  de  rádio,  o  fez  especialmente  em  atendimento  a  pleitos  de 
pastores evangélicos, e a  respectiva  indicação vinha  justificada no  fato de possuir a  indicada 
uma  equipe  de  técnicos  capazes  para  a  realização  dos  estudos  de  viabilidade  técnica, 
indispensáveis, na etapa  inicial, para quem pretende obter uma concessão de  rádio;  II  ‐ que 
nenhuma  razão  a mais  cabe  acrescer  para  explicar  o  interesse  em  ajudar  os  solicitantes, 
porque,  além  de  ser  normal  atenderem  os  Deputados  a  pleitos  assemelhados  de  seu 
eleitorado, no caso o faria para ajudar seus irmãos de fé. III ‐ que, por ser homem de rádio e, 
por sobre isso, ter feito parte da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, 
onde relatou diversos processos encaminhados pelo Ministério das Comunicações, ao fim do 
exame de pedidos de concessão de  rádio, não é de  se admitir que o Deputado  João  Iensen 
viesse a informar a interessados que a obtenção de concessões para a exploração de serviços 
de radiodifusão poderia ser lograda pela interveniência de quem quer que seja, visto ser uma 
decorrência  de  uma  licitação  pública.  Não  se  pode‐conceber,  de  consequência,  que  esse 
mesmo  Deputado  tenha  participado  dos  expedientes  adotados  por  Naura  Beatriz 
Constantinopolos  Severo,  como  esta  o  confessa  praticar,  para  convencer  interessados  na 
obtenção de concessões de  rádio a contratar os seus serviços voltados para  tal objetivo, eis 
que a decisão final passa pelo crivo da Câmara dos Deputados, onde aos aspectos técnicos são 
essencialmente  analisados  pela  sua  Comissão  Técnica  competente.  Por  restar  assim 
demonstrado não haver o Deputado João Iensen participado do esquema denunciado e, assim, 
não haver  adotado qualquer  comportamento ofensivo da ética e do decoro parlamentar, o 
nosso  parecer  é  no  sentido  do  arquivamento  da  presente  Sindicância Na A Mesa  aprova  o 
parecer.  Com  a  palavra,  o  Senhor  2°  Vice‐Presidente,  Deputado  Severino  Cavalcanti,  na 
condição de corregedor atual da Câmara dos Deputados, relata os seguintes expedientes, os 
quais são aprovados pela Mesa: 1) Processo n° 002/97. Assunto: Denúncia. Comunicou o feto: 
Delegado  de  1ª.  Delegacia  Policial  de  Brasília.  Denunciado:  Deputado  Paulo  Cordeiro. 
"Relatório. Com o Oficio n° 5.794/96 ‐ SAA, de 9 de dezembro de 1996, o Delegado Chefe da 
Primeira  Delegacia  Policial  de  Brasília  encaminhou  à  Presidência  desta  Casa  “cópia  da 
ocorrência  policial  n°  13654.  Segundo  referida  ocorrência,  no  dia  5  de  dezembro  último 
compareceu àquela Delegacia Sérgio José Salles Vaz, Chefe do Gabinete do Ministro do Meio 
Ambiente,  constando  desse  documento  o  seguinte  histórico:  “Compareceu  a  esta  DP  o 
comunicante  informando  que  é  Chefe  de  Gabinete  do Ministério  do Meio  Ambiente  e  ao 
impedir  a  entrada  do  Deputado  Federal  Paulo  Cordeiro  ‐  PTB,  o  qual  não  havia marcado 
audiência  com o Ministro Gustavo Krause,  foi agredido  fisicamente  com  socos,  vindo  sofrer 



lesão corporal no supercilio direito.  Informou ainda, que as testemunhas serão apresentadas 
posteriormente,  e  que  juntamente  com  o  Deputado  Autor,  estavam  presentes  vícios 
Deputados e Senadores, os quais não  informou os nomes". Recebida a denúncia, em 22 de 
janeiro  de  1997  foi  a  mesma  encaminhada  ao  Corregedor,  para  sua  manifestação.  É  o 
Relatório. Como a presente denúncia  tem em vista o exame, pera os efeitos regimentais, do 
fato denunciado, ao objetivo de concluir‐se sobre sua conformação, ou não, com qualquer dos 
comportamentos  que  o  Regimento  Interno  define  como  contrários  à  ética  e  ao  decoro 
parlamentar, ao fim, a e o caso, da aplicação ao respectivo  infrator das sanções previstas no 
mesmo Regimento, cabe rememorar quais atitudes, segundo a precisa definição regimental, se 
definem  como  ofensivas  dos  respectivos  decoro  e  ética  parlamentar.  Com  esse  objetivo, 
vejamos o que dispõe o art. 244 do Regimento  Interno, o primeiro do Capitulo que regula a 
questão do decoro parlamentar. Estabelece, em seu caput, o art. 244: "Art. 244. O Deputado 
que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade, 
estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código de 
Ética  e  Decoro  Parlamentar,  que  poderá  definir  outras  infrações  e  penalidades,  além  das 
seguintes: I – censura; II ‐ perda temporária do exercício do mandato, não excedente de trinta 
dias; III ‐ perda do mandato. “Eis, a seguir, as infrações que o Regimento Interno define corno 
comportamento  infringentes  do  decoro  parlamentar:  "Art.  244...  §  1°.  Considera‐se 
atentatório  do  decoro  parlamentar  usar,  em  discurso  ou  proposição,  de  expressões  que 
configurem  crimes  contra  a  honra  ou  contenham  incitamento  à  prática  de  crimes.  §  2°.  É 
incompatível  com  o  decoro  parlamentar:  I  ‐  o  abuso  das  prerrogativas  constitucionais 
asseguradas a membros do Congresso Nacional; II ‐ a percepção de vantagens indevidas; III ‐ a 
prática  de  irregularidades  greves  no  desempenho  do  mandato  ou  de  encargos  dele 
decorrentes."  "Art.  245...  §  1°. A  censura  verbal  será  aplicada  em  sessão pelo  Presidente  à 
Câmara  ou  de  Comissão,  no  âmbito  desta,  ou  por  quem  o  substituir,  quando  não  caiba 
penalidade mais grave, ao Deputado que:  I  ‐  inobservar, salvo motivo  justificado, os deveres 
inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento Interno; II ‐ praticar atos que infrinjam as 
regras  de  boa  conduta  nas  dependências  da  Casa;  III  ‐  perturbar  a  ordem  das  sessões  da 
câmara ou das reuniões de Comissão. § 2°. A censura escrita será imposta pela Mesa, se outra 
cominação mais grave não couber, ao Deputado que:  I  ‐ usar, em discurso ou proposição, de 
expressões  atentatórias  do  decoro  parlamentar.  II  ‐  praticar  ofensas  físicas  ou morais  no 
edifício da câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro Parlamentar, a Mesa ou Comissão, 
ou os respectivos Presidentes. '"Art. 246. Considera‐se incurso na sanção de perda temporária 
do exercício do mandato, por falta de decoro parlamentar, o exercício do mandato, por falta 
de decoro parlamentar, o Deputado que: I ‐ reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do 
artigo antecedente; II ‐ praticar transgressões grave ou reiterada aos preceitos do Regimento 
Interno  e  do  Código  de  Ética  e  Decoro  Parlamentar;  III  ‐  revelar  conteúdo  de  debates  ou 
deliberações  que  a  Câmara  ou  Comissão  haja  resolvido  devem  ficar  secretos;  IV  ‐  revelar 
informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na 
forma regimental; V ‐ faltar, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a 
quarenta e cinco intercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária.  “Tendo 
em vista que ainda não foi  legislado o Código de Ética e Decoro Parlamentar, ficam restritos, 
assim, aos enunciados nos §§ 1° e 2° do art. 244 e nos arts. 245 e 246 do Regimento Interno, 
acima transcritos os delitos que correspondem a atitudes infringentes do decoro parlamentar 
e bem assim  limitadas às enunciadas nos  incisos I a III do art. 244, as sanções cominadas aos 
respectivos infratores. Corno se vê das disposições definidoras dos comportamentos em razão 
de cujos cometimentos comina o Regimento as penes de censura verbal, escrita ou de perda 
temporária do exercício do mandato,  todos eles  respeitam a atitudes  tornadas dentro deste 
Case e ligadas ao exercício do mandato. Forçoso assim é concluir, face ao comportamento que 
é  atribuído  ao Deputado  Paulo Cordeiro, não haver o mesmo praticado  ato passível de  ser 
sancionado com as penas retro‐indicadas. De outra parte, a atitude denunciada não se  inclui 
entre  aquelas  que  caracterizem  comportamento  "incompatível  com  o  decoro  parlamentar, 



corno assim vêm definidas no § 2° do art. 244 do Regimento Interno, já transcrito, que, quando 
ocorrentes ensejam o processamento do parlamentar, para efeito de cassação do respectivo 
mandato. Tendo presente, no entanto, o  comportamento denunciado,  cabe perguntar: mas 
atitude definida corno ilicitude no Código Penal, em razão de se constituir um posicionamento 
antissocial de maior gravidade que alguns dos definidos contrários ao decoro parlamentar, não 
deveriam  ser  considerados  pelas  Casas  Legislativas  ao  efeito  da  aplicação  de  sanções 
adequadas? Entendemos que isto seria de se impor, mas, infelizmente, a adequação de nossas 
disposições  legais  voltadas  pare  o  correspondente  objetivo  está  na  dependência  da 
deliberação deste Case sobre o Projeto de Resolução que  institui o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar,  em  que  se  poderá  definir  corno  igualmente  contrárias  à  ética  e  ao  decoro 
parlamentar  certas  atitudes  tipificadas  corno elícitos em nosso Código Penal. Enquanto  isto 
não  se  fizer,  no  entanto,  não  há  corno  possa  esta  Casa  aplicar  qualquer  sanção  aos  seus 
membros em razão de comportamento que, corno o ora imputado ao Senhor Deputado Paulo 
Cordeiro, não  se  traduza em  ilícito diante da ética e do decoro parlamentar. Não é demais 
aduzir, a final, que, em casos assemelhados,  isto é, em que o fato  imputado a membro desta 
casa não  corresponda a nenhuma das atitudes  regimentalmente definida  corno  ilícito  sob o 
viso de ética e do decoro parlamentar, não há corno apenar‐se o denunciado pele  razão de 
que, em matéria penal, defeso é a aplicação da lei por analogia, o que quer dizer, no caso, que 
o aplicador da lei não tem poder de arbítrio na escolha da sanção, pois a mesma há sempre de 
corresponder  a  urna  figura  penal  com  exata  definição  legal,  sendo  sempre  precisa  a 
cominação.  Pelas  precedentes  razões  o  nosso  parecer  é  no  sentido  do  arquivamento  da 
comunicação  feita pelo  Senhor Delegado Chefe da Primeira Delegacia de  Policia do Distrito 
Federal" 2) Processo n° 001/95. Denunciante: Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais. 
Denunciado: Deputado Vittorio Medioli.  "Relatório. Em 26 de  janeiro de 1995, o Presidente 
Inocêncio Oliveira remeteu à consideração do então Corregedor o oficio n° FENAJ n° 023/85, 
da  Federação  Nacional  dos  Jornalistas  Profissionais  encaminhando  carta  do  jornalista 
credenciado  nesta  Casa,  Henrique  Goulart  Gonzaga  Jr.,  denunciando  haver  sido  vitima  de 
ameaça  de  agressão  e  de  impedimento  de  seu  ingresso  nas  dependências  da  Câmara  dos 
Deputados,  feitas,  segundo  o  denunciante,  pelo  Deputado  Vittório Medioli.  Nesse  oficio  a 
FENAG solicita, ao fim, à Presidência da Casa a adoção de medidas necessárias à garantia da 
integridade  física  do  jornalista  Henrique  Goulart  Gonzaga  Jr.  e  do  livre  exercício  de  sua 
profissão. De acordo  com a denunciação, o Deputado Vittorio Medioli estaria  revoltado em 
face  de  um  perfil  parlamentar  de  autoria  desse  jornalista,  veiculado  nas  colunas  do  jornal 
Estado de Minas, edição de 20 de  janeiro daquele ano. Nenhuma providência  foi adotada a 
nível de Corregedoria no biênio  1995/96,  sendo  relevante  registrar, no  entanto, não  se  ter 
noticia, nesse período, de terem‐se tornado efetivas as ameaças denunciadas, pelo de concluir 
que  as  mesmas  não  passaram  de  momentâneo  desabafo  do  Deputado  Vittorio  Medioli, 
justificado,  no  momento,  por  considerações  desairosas  à  sua  pessoa  festas  na  matéria 
jornalística já referida. Em razão do exposto, entendo poder propor seja a denúncia em causa 
arquivada, por  falta de objeto". 3) Processo n° 011/96. Assunto: Denúncia. comunicantes do 
fato: o Juiz Titular da 1ª. Vara da Infância e da Juventude da cidade do Rio de Janeiro, em 22. 
05.96, e o Governador do Estado do Rio de  Janeiro, mediante oficio de 18.11.96. "Relatório. 
Com o oficio n° 604/96, de 22 de maio de 1996, o  Juiz Titular da 1ª. Vara de  Infância e da 
Juventude  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  encaminhou  à  Presidência  cópia  de  promoção  da 
Divisão de Fiscalização da mesma Vara, em que; é relatado pelo Comissário de Menores haver 
o mesmo  sido  destratado  pelo Deputado  Eurico Miranda  e  por  ele  impedido  de  realizar  a 
fiscalização, de que estava incumbido, em vestiário do Estádio Mário Filho ocupado pelo Clube 
de Regatas Vasco da Gama, do qual é Vice‐Presidente o mesmo Deputado. Na forma de praxe 
assentada  na  Corregedoria,  o  então  Segundo Vice‐Presidente  e  Corregedor, Deputado Bete 
Mansur, oficiou  ao Deputado  Eurico Miranda,  consignando‐lhe o prazo de dez dias para  se 
manifestar sobre a denúncia. Em razão da promoção do então Corregedor, o Deputado Eurico 
Miranda, em 26 de junho de 1996, requerer à Presidência a oitiva de Comissão e constituição e 



Justiça e de Redação, o que foi indeferido, na forma do seguinte despacho do Presidente Luís 
Eduardo,  conforme  vem  transcrito  no Oficio  SGM/P  n°  674,  de  13  de  agosto  de  19961  da 
Presidência: “Os documentos sob exame não revelam ter havido inicio de processo. criminal. E, 
no  presente  momento,  não  tem  amparo  regimental  o  pretendido  envio  do  assunto  à 
consideração da Comissão de Constituição  e  Justiça  e de Redação,  razão porque  indefiro o 
pedido.  A  matéria  permanece  sob  exame  do  Senhor  Corregedor  da  Casa.  Oficie‐se  ao 
requerente dando conhecimento do teor desta decisão. Após, arquive‐se. “Ulteriormente, em 
Ofício n° GG 544/96, de 18 de novembro de 1996, fato de igual natureza ao relatado pelo Juiz 
da  1ª.  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  do  Rio  de  Janeiro  veio  de  ser  comunicado  pelo 
Governador Marcello Alencar, do Estado do Rio de Janeiro. Na forma do documento emitido 
pelo Quarto Batalhão da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, encaminhado com o oficio 
do Governador,  quando  o  Comissário  de Menores  da  1ª. Vara  da  Infância  e  da  Juventude, 
acompanhado de oficiais e praças da Polícia Militar,  se dispunha  fazer  fiscalização ordenada 
pela  Justiça nos vestiários do campo de  futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama,  foram 
todos  eles  destratados  pelo  Deputado  Eurico  Miranda.  É  o  relatório.  Como  a  presente 
denúncia tem em vista o exame, para os efeitos regimentais, do fato denunciado ao objetivo 
de  concluir‐se  sobre  sua  conformação,  ou  não,  com  qualquer  dos  comportamentos  que  o 
Regimento Interno define como contrários à ética e ao decoro parlamentar, ao fim, se o caso, 
da  aplicação  ao  respectivo  infrator  das  sanções  previstas  no  mesmo  Regimento,  cabe 
rememorar quais atitudes, segundo a precisa definição regimental, se definem como ofensivas 
dos  respectivos decoro e ética parlamentar. Com que objetivo, vejamos o que dispõe o art. 
244  do  Regimento  Interno,  o  primeiro  do  Capitulo  que  regula  a  questão  do  decoro 
parlamentar. Estabelece, em seu caput, o art. 244: "Art. 244. o Deputado que descumprir os 
deveres  inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade, estar sujeito ao 
processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código de Ética e Decoro 
Parlamentar,  que  poder!  Definir  outras  infrações  e  penalidades,  além  das  seguintes:  I  ‐ 
censura;  II  ‐  perda  temporária  do  exercício  do mandato,  não  excedente  de  trinta  dias;  III  ‐ 
perda  do  mandato.  Eis,  a  seguir,  as  infrações  que  o  Regimento  Interno  define  como 
comportamentos  infringentes  do  decoro  parlamentar:  "Art.  244...  §  1°.  Considera‐se 
atentatório  do  decoro  parlamentar  usar,  em  discurso  ou  proposição,  de  expressões  que 
configurem  crimes  contra  a  honra  ou  contenham  incitamento  à  prática  de  crimes.  §  2°.  É 
incompatível  com  o  decoro  parlamentar:  I  –  o  abuso  das  prerrogativas  constitucionais 
asseguradas a membro do Congresso Nacional; II ‐ a percepção de vantagens indevidas; III ‐ a 
prática  de  irregularidades  graves  no  desempenho  do  mandato  ou  de  encargos  dele 
decorrentes. "'Art.. 245. ... § 1°. A censura verbal será aplicada em sessão pelo Presidente da 
Câmara  ou  de  Comissão,  no  âmbito  desta,  ou  por  quem  o  substituir,  quando  não  caiba 
penalidade mais grave, ao Deputado que:  I  ‐  inobservar, salvo motivo  justificado, os deveres 
inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento Interno; II ‐ praticar atos que infrinjam as 
regras  de  boa  conduta  nas  dependências  da  Casa;  III  ‐  perturbar  a  ordem  das  sessões  da 
Câmara ou das reuniões de Comissão. § 2°. A censura escrita será imposta pela Mesa, se outra 
cominação mais grave não couber, ao Deputado que: I – usar, em discurso ou proposição, de 
expressões  atentatórias  do  decoro  parlamentar;  II  ‐  praticar  ofensas  físicas  ou morais  no 
edifício  da  Câmara  ou  desacatar,  por  atos  ou  palavras,  outro  Parlamentar,  a  Mesa  ou 
Comissão, ou os respectivos Presidentes. "Art. 246. Considera‐se  incurso na sanção de perda 
temporária do exercício do mandato, por  falta de decoro parlamentar, o Deputado que:  I  ‐ 
reincidir  nas  hipóteses  previstas  nos  parágrafos  do  artigo  antecedente;  II  ‐  praticar 
transgressão grave ou  reiterada aos preceitos do Regimento  Interno e do Código de Ética e 
Decoro  Parlamentar;  III  ‐  revelar  conteúdo  de  debates  ou  deliberações  que  a  Câmara  ou 
Comissão haja resolvido devem ficar secretos;  IV  ‐ revelar  informações e documentos oficiais 
de  caráter  reservado, de que  tenha  tido  conhecimento na  forma  regimental; v  ‐  faltar,  sem 
motivo  justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e cinco  intercaladas, 
dentro da  sessão  legislativa ordinária ou  extraordinária.  "Tendo  em  vista que  ainda não  foi 



legislado o Código de Ética e Decoro Parlamentar, ficam restritos, assim, aos enunciados nos 
§§ 1° e 2° do art. 244 e nos arts. 245 e 246 do Regimento Interno, acima transcritos, os delitos 
que  correspondem a atitudes  infringentes do decoro parlamentar e bem assim  limitadas  às 
enunciadas  nos  incisos  I  a  III  do  art.  244,  as  sanções  cominadas  aos  respectivos  infratores. 
Como se vê das disposições definidoras dos comportamentos em razão de cujos cometimentos 
comina o Regimento as penas de censura verbal, escrita ou de perda temporária do exercício 
elo mandato,  todos  eles dizem  respeito  a  atitudes  tomadas dentro desta Casa  e  ligadas  ao 
exercício do mandato. Forçoso assim é concluir, face aos comportamentos que são atribuídos 
ao  Deputado  Eurico  Miranda,  não  haver  o  mesmo  praticados  atos  pass1veia  de  serem 
sancionados  com  as  penas  retro‐indicadas. De  outra  parte,  as  atitudes  denunciadas  não  se 
incluem, como se vê do disposto no § 2° do art. 244 do Regimento Interno, entre aquelas que 
caracterizam  comportamento  "incompatível  com  ‐o  decoro  parlamentar,  que,  quando 
ocorrentes, ensejam o processamento do parlamentar, para efeito de cassação do respectivo 
mandato. Tendo presente, no entanto, o  comportamento denunciado,  cabe perguntar: mas 
atitude definida como  ilicitude no Código Penal, como esse o caso, em razão de se constituir 
um  posicionamento  antissocial  de maior  gravidade  que  alguns  dos  definidos  contrários  ao 
decoro  parlamentar,  não  deveriam  ser  considerados  pelas  Casas  Legislativas  ao  efeito  da 
aplicação de sanções adequadas? Entendemos que isto seria de se impor, mas, infelizmente, a 
adequação  de  nossas  disposições  legais  voltadas  para  o  correspondente  objetivo  está  na 
dependência da deliberação desta Casa sobre o Projeto de Resolução que institui o Código de 
Ética e Decoro Parlamentar, em que se poderá definir como igualmente contrárias à ética e ao 
decoro  parlamentar  certas  atitudes  tipificadas  como  il1citos  em  nosso  Código  Penal,  ou  o 
comportamento do deputado que, a juízo da Mesa e repetindo as expressões regimentais (art. 
244, caput) “afete a sua dignidade". Enquanto isto não se fizer, no entanto, não há como possa 
esta Casa aplicar qualquer sanção aos seus membros em razão de comportamento que, como 
o ora  imputado ao Senhor Deputado EURICO MIRANDA, não  se  traduza em  ilícito diante da 
ética  e  do  decoro  parlamentar,  apesar  de  poder  ser  considerado  como  afetante  de  sua 
dignidade como parlamentar. Não é demais aduzir, a final, que, em casos assemelhados, isto é, 
em  que  o  fato  imputado  a membro  desta  Casa  não  corresponda  a  nenhuma  das  atitudes 
regimentalmente definidas como  ilícito sob o viso da ética e do decoro parlamentar, não há 
como apenar‐se a denunciada pela razão de que, em matéria penal, defeso é a aplicação da lei 
por analogia, o que quer dizer que o aplicador da lei não tem poder de arbítrio na escolha da 
sanção, pois  a mesma há  sempre de  corresponder  a uma  figura penal  com  exata definição 
legal, e precisa há de ser a cominação de pena em razão do fato delituoso legalmente definido. 
Pelas  precedentes  razões  o  nosso  parecer  é  no  sentido  do  arquivamento  dos  ofícios  no 
relatório  mencionados,  encaminhados  a  esta  Casa  pelo  Governador  do  Estado  do  Rio  de 
Janeiro e pelo Juiz Titular da 1ª vara da Infância e da Juventude da cidade do Rio de Janeiro." 4) 
Processo  n°  001/96.  Assunto:  Representação.  Autor:  José  Edmir Miro  Gaspar  Falkemback. 
Representado:  Deputado  Ricardo  Barros.  Relator,:  Deputado  Bete Mansur.  "Relatório:  José 
Edmir Miro Gaspar FalkemBack, autor da p:resente representação1 vem de requerer à Mesa a 
abertura de processo disciplinar contra o Sr. Deputado Ricardo Barros, para efeito da perda do 
mandato do Deputado ora  representado,  sob o  fundamento de haver o mesmo  tomado  as 
seguintes atitudes, que reputa atentatórias do decoro parlamentar: I  ‐ que teria ele assinado, 
em  nome  da  Presidência  da  Comissão  Executiva  do  PFL  de  MARINGA/PR  e  à  revelia  do 
Presidente  e  do Vice‐Presidente  dessa  Comissão,  novo  Edital  de  convocação  da  Convenção 
para local diverso daquele já fixado em Edital anterior mandado publicar pelo Presidente (fls. 5 
da  Representação);  II  ‐  que  o  mesmo  Deputado  Ricardo  Barros  teria  ameaçado  o 
Representante com a divulgação de uma fita cassete contendo uma gravação telefônica havida 
entre o ora Representante e o Presidente da Comissão Executiva Municipal, Sr. Paulo Sérgio 
Magalhães Silva e que seria a mesma mostrada publicamente na reunião (Representação, fls. 
8).  III  exibido,  na  reunião  do  Diretório Municipal  do  dia  19  de  outubro  de  1995,  referida 
gravação, que, segundo o Representante, teria sido obtida mediante grampo em seu telefone 



uma vez que o telefone do Presidente da Comissão Executiva Municipal, que chamara o seu, 
era  um  celular,  sabidamente  impossível  de  ser  grampeado.  (Representação,  fls.  10). 
Invocando,  em  razão  de  tais  condutas,  o  disposto  no  art.  55  da  Constituição  Federal  que 
estabelece  estar  sujeito  à  pena  de  perda  do  mandato  o  Deputado  ou  Senador  "cujo 
procedimento  for  declarado  'incompatível  com  o  decoro  parlamentar",  e  o  art.  244.  Do 
Regimento  Interna da Câmara, que  tipifica os  comportamentos  incompatíveis  com a decoro 
parlamentar,  requer  o  Representante  o  processamento  de  sua  representação,  ao  fim  da 
aplicação  da  pena  de  perda  do mandato,  ao  indigitado  autor  de  atos  por  ele  entendidos 
incompatíveis com o decoro parlamentar. Dá noticia o Representante em seu petitório, de que 
ingressou  igualmente  com  representação  contra  o  Representado  Deputado  Ricardo  Barros 
perante  a  Procuradoria  Geral  da  República,  pleiteando  seja  o  Representado  denunciado 
perante o Supremo Tribunal Federal pela prática do crime capitulado no art. 151, § 1°,  II do 
Código  Penal  ("crime  de  violação  de  comunicação...  telefônica”),  que  resulta  ser  o mesmo 
comportamento  em  razão  do  qual  requer  o  Representante  que  a  Câmara  dos  Deputados 
aplique  ao  Representado  a  sanção  de  perda  do  mandato.  É  o  Relatório.  A  vista  das 
subsequentes  razões  entendemos  que  a  presente  Representação,  que  visa  à  perda  do 
mandato do Deputado Ricardo Barros, não encontra suporte nas disposições legais invocadas, 
que autorizam a Câmara a adotar sanção de tal gravidade contra qualquer de seus membros. 
As disposições  regimentais  autorizativas da  aplicação da pena de perda do mandato  face  a 
atitude  contrária  ao  decoro  parlamentar,  aliás  transcritas  pelo  Representante,  são  aquelas 
fixadas  nas  diversas  disposições  constantes  do  §  2°  do  art.  244  do  Regimento  Interno  da 
Câmara dos Deputados, verbis:  'Art. 244 ............................ § 2°. É  incompatível com o decoro 
parlamentar:  I  ‐  o  abuso  das  prerrogativas  constitucionais  asseguradas  a  membro  do 
Congresso Nacional;  II  ‐ a percepção de vantagens  indevidas;  III  ‐ a prática de  irregularidades 
graves  no  desempenho  do  mandato  ou  de  encargos  dele  decorrentes.  Cabe  indagar: 
Inobstante configurar prática do crime de "violação de comunicação .... telefônica o ato que o 
Representante atribui ao Representado, ainda que provado ter o mesmo adotado tal atitude 
poderia  ele  vir  a  ser  sancionado  com  a  requerida  pena  de  perda  do  mandato?  A  nosso 
entender, a resposta a tal indagação não poderá ser senão pela negativa, já à simples vista das 
normas regimentais  tipificadoras das condutas  incompatíveis com o decoro parlamentar que 
são, conforme o  transcrito § 2º do art. 244 do Regimento  Interno, "abuso das prerrogativas 
constitucionais  asseguradas  a  membro  do  Congresso  Nacional";  "percepção  de  vantagens 
indevidas" e “a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos 
dele  decorrentes".  De  ver  é,  pelas  razões  que  se  seguem,  que  as  atitudes  atribuídas  pelo 
Representante  ao Representado não podem  constituir:  I  ‐  abuso de prerrogativas, pois não 
correspondem  a  atos  ligados  ao  exercício das prerrogativas  constitucionais  asseguradas  aos 
parlamentares, que são exclusivamente aquelas descritas no art. 53 da Constituição Federal; II 
‐ percepção de vantagem indevida, pois a prática de tal ilicitude há de estar sempre vinculada 
ao exercitamento do mandato parlamentar. III ‐ prática de  irregularidades ... no desempenho 
do mandato, ou de encargos dele decorrentes, pois os atos inquinados nada têm a ver com o 
exercício do mandato parlamentar e, pela mesma  razão, não correspondem a encargos dele 
decorrentes. Carece, assim, de embasamento legal, a presente Representação quando móvel, 
à vista do pedido final, é o processamento do Deputado. Ricardo Barros visando à decretação 
da  perda  do  mandato  legislativo  federal  de  que  é  titular,  pois  o  Representante,  como 
demonstrado  não  lhe  atribui  comportamento  "incompatível  com  o  decoro  parlamentar,  na 
exata definição deste pelo Regimento  Interno da Câmara dos Deputados. A nosso entender, 
pois, as razões retro justificam plenamente que a Mesa da Câmara dos Deputados decida pela 
improcedência  da  presente  Representação,  determinando‐se,  de  consequência,  o 
arquivamento do  respectivo pedido. Não é ocioso, a par das  considerações  retro,  chamar a 
atenção para este aspecto singular. O Representante. Como assinalado ao  inicio, representou 
contra o Deputado Ricardo Barros perante a Procuradoria Geral da República visando ao seu 
processamento criminal em razão das mesmas atitudes que traz como fundamento fático para 



o pedido de cassação do mandato por falta de decoro parlamentar. Ora, ainda que se pudesse 
enquadrar as atitudes atribuídas ao Sr. Deputado Ricardo Barros corno  incompatíveis com o 
decoro parlamentar,  seria altamente  temerário  iniciar‐se nesta Casa qualquer procedimento 
contra esse Deputado em  razão dos mesmos  fatos, porque,  se o Supremo Tribunal Federal. 
vier. a  receber a denúncia e  julgar, com o exame do mérito,  improcedente a  representação, 
essa  decisão  poderá  implicar  na  anulação  de  uma  decisão  da  Câmara  dos  Deputados  pela 
apenação do Deputado que  tivesse  como  suporte os mesmos  fatos  levados  à  consideração 
desse Tribunal. As razões por primeiro expandidas, no entanto, por demonstrativas, afinal, do 
não  cometimento,  pelo  Representado,  de  ato  que  o  Regimento  Interno  tipifica  como. 
"incompatível  com o decoro parlamentar, desautorizam  inquestionavelmente  a Câmara dos 
Deputados  a  sancionar  o  Deputado  Ricardo  Barros  com  a  pena  de  perda  do mandato,  à 
ausência de fundamento legal para tanto. É nosso entendimento sobre o assunto." III ‐ PAUTA 
DO  SENHOR  SECRETÁRIO.  A Mesa  aprova  os  pareceres  proferidos  por  Sua  Excelência  nos 
seguintes expedientes: a) Recursos. 1) Processo n° 16.965/96 e anexo. "Maria Magdalena Paes 
da  Silveira,  servidora  inativa  da  Câmara  dos  Deputados,  inconformada  com  a  decisão  do 
Diretor‐Geral  contrária  ao  seu  pedido  de  concessão  do  beneficio  previsto  na  Resolução  n° 
49/93, em especifico a Função Comissionada FC‐5 (Revisão de Pronunciamento), recorre a esta 
Secretaria, ante os argumentos de fls. 12‐18. Em síntese, a recorrente, aposentada em 1968, 
no  cargo  de  Taquigrafo‐Revisor,  alega  que  com  o  advento  da  Resolução  n°  49/93  todos  os 
ocupantes daquele cargo passaram a receber a gratificação FC‐05 o que a qualifica ao mesmo 
beneficio, a  teor do art. 40, § 4°, da  Lei Maior,  segundo o qual  são estendidos aos  inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade." 
De  modo  contrário,  sustenta  o  Departamento  de  Pessoal  (Coordenação  de  Legislação  de 
Pessoal  Estatutário,  fls.  22‐24)  que  as  funções  criadas  pela  citada,  Resolução  não  foram 
concedidas a todos os Taquígrafos Legislativos, mesmo porque nem todos detêm FC‐05. Aduz; 
ainda, que:  ‐ o que  fez a Res. 49/93  foi  criar especificamente as Funções Comissionadas de 
Revisor de Pronunciamento, Supervisor de Pronunciamento e de Apanhamento Taquigráfico, 
atribuíveis  a  alguns  servidores,  mediante  indicação  da  chefia  imediata  e  designação  por 
acesso;  ‐ na Câmara não há  taquígrafos  revisores ou  taquígrafos  revisores ou  taquígrafos de 
debates, mas Taquígrafos  Legislativos que eventualmente enquanto detentores das Funções 
Comissionadas, fazem revisão de pronunciamento (FC‐05) supervisão de pronunciamento (FC‐
06), ou  simplesmente apanhamento  taquigráfico  (FC‐04);  ‐ no Departamento de Taquigrafia 
são concedidas 120 funções,  permanecendo sem função 30 servidores; ‐ com a Res. n° 49/93 
não houve promoção, ascensão ou mesmo ressurreição do cargo de Taquigrafo Revisor, mas 
designação  por  acesso  às  funções  comissionadas  de  Apanhamento  Taquigráfico  (FC‐04), 
Revisor de Pronunciamento (FC‐05) e Supervisor de Pronunciamento (FC‐06), a teor do art. 13 
da Resolução n° 21/92 c/c o art. 92, parágrafo único, da Lei no 8.112/90; ‐ a Res. n° 49/93 não 
cuidou de cargos, mas de Funções Comissionadas. Os órgãos competentes da administração da 
Casa  manifestam‐se  pela  denegação  do  recurso  e  consequente  manutenção  da  decisão 
indeferitória do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando 
o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e A deliberação da 
Mesa,  ressaltando  que  esse  douto  colegiado,  na  reunião  de  17.10.96,  pronunciou‐se 
contrariamente a pedido de  igual natureza, quando da apreciação do processo n° 16.964/96, 
de interesse da servidora inativa Gecy de Souza Menandro... 2) Processo n° 20.911/96 e anexo. 
“Elzy  Layr Monteiro  Pereira...  Elzy  Layr Monteiro  Pereira,  servidora  inativa  da  Câmara  dos 
Deputados,  inconformada  com  a  decisão  do  Diretor‐Geral  contrária  ao  seu  pedido  de 
concessão do beneficio previsto na Resolução n° 49/93, em especifico a Função Comissionada 
FC‐05 (Revisão de Pronunciamento), recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 10‐
18). Em síntese, a recorrente, aposentada em 1968, no cargo de Taquígrafo‐Revisor, alega que 
com o advento da Resolução n° 49/93 todos os ocupantes daquele cargo passaram a receber a 
gratificação FC‐05, o que qualifica ao mesmo beneficio, a teor do art.. 40 (§ 4°, da Lei Maior, 
segundo  o  qual  “são  estendidos  aos  inativos  quaisquer  benefícios  ou  vantagens 



posteriormente  concedidos  aos  servidores  em  atividade.”  De  modo  contrário,  sustenta  o 
Departamento de Pessoal (Coordenação de Legislação de Pessoal Estatutário, fls. 24‐26) que as 
funções  criadas  pela  citada  Resolução  não  foram  concedidas  a  todos  os  Taquígrafos 
Legislativos, mesmo porque nem  todos detém FC‐05. Aduz, ainda, que:  ‐ o que  fez a Res. n° 
49/93  foi  criar  especificamente  as  Funções  Comissionadas  de  Revisor  de  Pronunciamento, 
Supervisor  de  Pronunciamento  e  de  Apanhamento  Taquigráfico,  atribuíveis  a  alguns 
servidores, mediante  indicação da chefia  imediata e designação por acesso;  ‐ na Câmara não 
há  taquígrafos  revisores  ou  taquígrafos  de  debates,  mas  Taquígrafos  Legislativos  que, 
eventualmente,  enquanto  detentores  das  Funções  Comissionadas,  fazem  revisão  de 
pronunciamento  (PC‐05),  supervisão  de  pronunciamento  (FC‐06),  ou  simplesmente 
apanhamento  taquigráfico  (FC‐04);  ‐  no  Departamento  de  Taquigrafia  são  concedidas  120 
funções,  permanecendo  sem  função  30  servidores;  ‐  com  a  Res.  n°  49/93  não  houve 
promoção, ascensão ou mesmo ressurreição do cargo de Taquígrafo Revisor, mas designação 
por  acesso  às  funções  comissionadas  de  Apanhamento  Taquigráfico  (FC‐04),  Revisor  de 
Pronunciamento  (FC‐05)  e  Supervisor  de  Pronunciamento  (FC‐06)  ,  a  teor  do  art.  13  da 
Resolução n° 21/92 c/c o art. 92, parágrafo único, da Lei n° 6.112/90;  ‐ a Res. n° 49/93 não 
cuidou de cargos, mas de Funções manifestam‐se Pela denegação do recurso e consequente 
manutenção  da  decisão  indeferitória  do  pedido.  Esta  Secretaria,  à  vista  das  informações 
processadas,  e  acompanhamento  o  entendimento  dos  órgãos  técnicos  da  Casa,  submete  o 
pleito em exame e à deliberação da Mesa, ressaltando que esse douto colegiado, na reunião 
de 17.10.96, pronunciou‐se contrariamente a pedido de igual natureza, quando da apreciação 
do  processo  n°  16.964/96,  de  interesse  da  servidora  inativa Gecy  de  Souza Menandro...  3) 
Processo n° 23.535/96 e anexo. Ulisses de Azevedo Braga... Ulisses de Azevedo Braga, servidor 
inativo da Câmara dos Deputados, inconformado com a decisão do Diretor‐Geral contrária ao 
seu pedido de concessão do beneficio previsto na Resolução n° 49/93, em especifico a Função 
Comissionada  FC‐05  (Revisão  de  Pronunciamento),  recorre  a  esta  Secretaria,  ante  os 
argumentos  de  fls.  16‐26).  Em  síntese,  o  recorrente,  aposentado  em  1960,  no  cargo  de 
Taquígrafo Legislativo, alega que com o advento da Resolução n° 49/93  todos os ocupantes 
daquele cargo passaram a receber a gratificação FC‐05, o que o qualifica ao mesmo beneficio, 
a  teor do art. 40, § 4°, da Lei Maior, segundo o qual "são estendidos aos  inativos quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente  concedidas aos  servidores em atividade." De modo 
contrário,  sustenta  o  Departamento  de  Pessoal  (Coordenação  de  Legislação  de  Pessoal 
Estatutário,  fls, 26‐30) que as  funções criadas pela citada Resolução não  foram concedidas a 
todos os Taquígrafos Legislativos, mesmo porque nem todos detêm FC‐05. Aduz, ainda, que: ‐ 
o que  fez a Res. n° 49/93  foi criar especificamente; as Funções Comissionadas de Revisor de 
Pronunciamento, supervisor de Pronunciamento e de Apanhamento Taquigráfico, atribuíveis a 
alguns servidores, mediante indicação da chefia imediata e designação por acesso; ‐ na câmara 
não  há  taquígrafos  revisores  ou  taquígrafos  de  debates, mas  Taquígrafos  Legislativos  que, 
eventualmente,  enquanto  detentores  das  Funções  Comissionadas,  fazem  revisão  de 
pronunciamento  (FC‐05),  supervisão  de  pronunciamento  (FC‐06),  ou  simplesmente 
apanhamento  taquigráfico  (FC‐04)  ;  no  Departamento  de  Taquigrafia  são  concedidas  120 
funções,  permanecendo  sem  função  30  servidores;  ‐  com  a  Res.  n°  49/93  não  houve 
promoção, ascensão ou mesmo ressurreição do cargo de Taquigrafo Revisor, mas designação 
por  acesso  às  funções  comissionadas  de  Apanhamento  Taquigráfico  (FC‐04),  Revisor  de 
Pronunciamento  (FC‐05)  e  Supervisor  de  Pronunciamento  (FC‐06),  a  teor  do  art.  13  da 
Resolução n° 21/92 c/c o art. 92, parágrafo único, da Lei n° 6.112/90;  ‐ a Res. n° 49/93 não 
cuidou de cargos, mas de Funções Comissionadas. Os órgãos competentes da administração da 
Casa  manifestam‐se  pela  denegação  do  recurso  e  consequente  manutenção  da  decisão 
indeferitória do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando 
o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e à deliberação da 
Mesa,  ressaltando  que  esse  douto  colegiado,  na  reunião  de  17.10.96,  pronunciou‐se 
contrariamente a pedido de  igual natureza, quando da apreciação do processo n° 18.984/96, 



de interesse da servidora inativa Gecy de Souza Menandro". 4)Processo n° 13.250/96 e anexos. 
Beatriz do Nascimento Pinto, “Beatriz do Nascimento Pinto, servidora  inativa da Câmara dos 
Deputados,  inconformada  com  a  decisão  do  Diretor‐Geral  contrária  ao  seu  pedido  de 
concessão do benefício previsto na Resolução n° 49/93, que "cria Funções Comissionadas na 
área de Registro Taquigráfico de Debates,  recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de 
fls.24‐30. A matéria em  comento  já  foi objeto de apreciação da douta Mesa, na  reunião de 
17.10.96, quando do exame do processo n° 16.964/96, de interesse da servidora inativa Gecy 
de  Souza  Menandro.  Embasaram  a  manifestação  contrária  do  douto  colegiado,  naquela 
assentada, as considerações seguintes, expandidas pelos órgãos técnicos da casa, em síntese, 
assim: ‐ as funções criadas pela citada Resolução não foram concedidas a todos os Taquígrafos 
Legislativos, mesmo  porque  nem  todos  detêm  FC‐05;  ‐  o  que  fez  a  Res.  n°  49/93  foi  criar 
especificamente  as  Funções  Comissionadas  de  Revisor  de  Pronunciamento,  Supervisor.  De 
Pronunciamento  e  de Apanhamento  Taquigráfico,  atribuíveis  a  alguns  servidores, mediante 
indicação  da  chefia  imediata  e  designação  por  acesso;  ‐  na  Câmara  não  há  taquígrafos 
revisores  ou  taquígrafos  de  debates,  mas  Taquígrafos  Legislativos  que,  eventualmente, 
enquanto detentores das Funções Comissionadas, fazem revisão de pronunciamento (FC‐05), 
supervisão de pronunciamento  (FC‐06), ou  simplesmente apanhamento  taquigráfico  (FC‐04); 
no Departamento de Taquigrafia são concedidas 120 funções, permanecendo sem função 30 
servidores;  ‐ com a Res. n° 49/93 não houve promoção, ascensão ou mesmo ressurreição do 
cargo  de  Taquigrafo  Revisor,  mas  designação  por  acesso  às  funções  comissionadas  de 
Apanhamento  Taquigráfico  (FC‐04),  Revisor  de  Pronunciamento  (FC‐05)  e  Supervisor  de 
Pronunciamento (FC‐06), a teor do art. 13 da Resolução n° 21/92 c/c o art. 92, parágrafo único, 
da Lei n° 8.112/90;  ‐ a Res. n° 49/93 não cuidou de cargos, mas de Funções Comissionadas. 
Esta Secretaria, entendendo aplicarem‐se ao caso em exame essas mesmas considerações  já 
adotadas  pela Mesa  para  exame  essas mesmas  considerações  já  adotadas  pela Mesa  para 
indeferir  pedido  de  igual  natureza,  submete  o  pleito  ao  douto  colegiado,  com  vistas  à 
denegação  do  pedido".  5)  Processo  n°  21.436/96  e  anexo. Maria.  José Moreira  da  Rocha. 
"Maria José Moreira da Rocha, servidora inativa da Câmara dos Deputados, inconformada com 
a  decisão  do  Diretor‐Geral  contrária  ao  seu  pedido  de  concessão  do  beneficio  previsto  na 
Resolução n° 49/93, em especifico a Função Comissionada FC‐5 (Revisão de Pronunciamento), 
recorre  a  esta  Secretaria,  ante  os  argumentos  de  fls.  12‐20.  Em  síntese,  a  recorrente, 
aposentada em 1966, no cargo de Taquigrafo‐Revisor, alega que com o advento da Resolução 
n° 49/93 todos os ocupantes daquele cargo passaram a receber a gratificação FC‐05, o que a 
qualifica  ao mesmo  beneficio,  a  teor  do  art.  40,  §  4°,  da  Lei Maior,  segundo  o  qual  "são 
estendidos  aos  inativos  quaisquer  benefícios  ou  vantagens  posteriormente  concedidos  aos 
servidores  em  atividade...  De  modo  contrário,  sustenta  o  Departamento  de  Pessoal 
(Coordenação  de  Legislação  de  Pessoal  Estatutário,  fls.  25‐27)  que  as  funções  criadas  pela 
citada Resolução não  foram  concedidas  a  todos os  Taquígrafos  Legislativos, mesmo porque 
nem todos detêm FC‐05. Aduz, ainda, que: ‐ o que fez a Res. n° 49/93 foi criar especificamente 
as Funções Comissionadas de Revisor de Pronunciamento, Supervisor de Pronunciamento e de 
Apanhamento  Taquigráfico,  atribuíveis  a  alguns  servidores,  mediante  indicação  da  chefia 
imediata e designação por acesso; na Câmara não há taquígrafos revisores ou taquígrafos de 
debates, mas Taquígrafos Legislativos que, eventualmente, enquanto detentores das Funções 
Comissionadas, fazem revisão de pronunciamento (FC‐05), supervisão de pronunciamento (FC‐
06), ou simplesmente apanhamento taquigráfico (FC‐04) ; no Departamento de Taquigrafia são 
concedidas 120 funções, permanecendo sem função 30 servidores; ‐ com a Res. n° 49/93 não 
houve  promoção,  ascensão  ou  mesmo  ressurreição  do  cargo  de  Taquigrafo  Revisor,  mas 
designação  por  acesso  às  funções  comissionadas  de  Apanhamento  Taquigráfico  (FC‐04), 
Revisor de Pronunciamento (FC‐05) e Supervisor de Pronunciamento (FC‐06), a teor do art. 13 
da Resolução n° 21/92 c/c o art. 9°, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90; ‐ a Res. n° 49/93 não 
cuidou de cargos, mas de Funções Comissionadas. os órgãos competentes da administração da 
Casa  manifestam‐se  pela  denegação  do  recurso  e  consequente  manutenção  da  decisão 



indeferitória do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando 
o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e à deliberação da 
Mesa,  ressaltando  que  esse  douto  colegiado,  na  reunião  de  17.10.96,  pronunciou‐se 
contrariamente a pedido de  igual natureza, quando da apreciação do processo n° 18.984/96, 
de interesse da servidora inativa Gecy de Souza Menandro". 6) Processo n° 15.213/96 e anexo. 
Aníta  Bochner.  "Aníta  Bochner,  servidora  inativa  da  Câmara  dos  Deputados,  inconformada 
com  a decisão do Diretor‐Geral  contrária  ao  seu pedido de  incorporação de 3/5 da  Função 
Comissionada. FC‐5, recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 14‐20. Em síntese, a 
recorrente, aposentada em 1969, no cargo de Taquigrafo Revisor, alega que com o advento da 
Resolução n° 49/93 todos os ocupantes daquele cargo passaram a receber a gratificação FC‐05, 
oque a qualifica ao mesmo beneficio, a teor da art. 40, § 4°, da Lei Maior, segundo o qual "são 
estendidos  aos  inativos  quaisquer  benefícios  ou  vantagens  posteriormente  concedidas  aos 
servidores  em  atividade.  “De  modo  contrário,  sustenta  o  Departamento  de  Pessoal 
(Coordenação  de  Legislação  de  Pessoal  Estatutário,  fls.  24‐26)  que  as  funções  criadas  pela 
citada Resolução não  foram  concedidas  a  todos os  Taquigrafas  Legislativos, mesmo porque 
nem todas detêm FC‐05. Aduz, ainda, que: ‐ o que fez a Res. n° 49/93 foi criar especificamente 
as Funções Comissionadas de Revisor de Pronunciamento, Supervisor de Pronunciamento e de 
Apanhamento  Taquigráfico,  atribuíveis  a  alguns  servidores,  mediante  indicação  da  chefia 
imediata e designação ,por acesso; na Câmara não há taquígrafos revisores ou taquígrafos de 
debates, mas Taquígrafos Legislativos que, eventualmente, enquanto detentores das Funções 
Comissionadas, fazem revisão de pronunciamento (FC‐05), supervisão de pronunciamento (FC‐
06), ou simplesmente apanhamento taquigráfico (FC‐04); no Departamento de Taquigrafia são 
concedidas 120  funções, permanecendo  sem  função 30  servidores;  ‐  com  a Res. 49/93 não 
houve  promoção,  ascensão  ou mesmo  ressurreição  do  cargo  de  Taquigrafo:  Revisor, mas 
designação  por  acesso  às  funções  comissionadas  de  Apanhamento  Taquigráfico  (FC‐04), 
Revisor de Pronunciamento (FC‐05) e Supervisor de Pronunciamento (FC‐06), a teor do art. 13 
da Resolução. n° 21/92 c/c o art. 92, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90; ‐ a Res. n° 49/93 não 
cuidou de cargos, mas de Funções Comissionadas. Os órgãos competentes da administração da 
Casa  manifestam‐se  pela  denegação  do  recurso  e  consequente  manutenção  da  decisão 
indeferitória do pedido. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando 
o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e à deliberação da 
Mesa,  ressaltando  que  esse  douto  colegiado,  na  reunião  de  17.10.96,  pronunciou‐se 
contrariamente a pedido de  igual natureza, quando da apreciação do processo no 18.984/96, 
de interesse da servidora inativa Gecy de Souza Menandro. 7) Processo n° 30.476/91 e anexos. 
José Augusto  Lage Ribeiro.  "Trata‐se de  recurso  interposta pelo  servidor  José Augusto  Lage 
Ribeiro,  ponto  n°  5.133,  contra  decisão  do  Diretor‐Geral  denegatória  de  pedido  de 
reconsideração de despacho que determinou fosse retificada a averbação do tempo de serviço 
prestado pelo recorrente A Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e desaverbado o  tempo 
de  serviço  prestado  à  INFRAERO  e  à  ELETRONORTE  para  qualquer  outro  fim  senão  a  da 
aposentadoria e disponibilidade. Revela a instrução do processo ser intempestivo o recurso, a 
teor do art. 108, da Lei n° 8.112/90, e que a decisão recorrida tem por base o art. 103, I, da Lei 
citada, segundo o qual o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal é  computado  apenas para efeito de  aposentadoria e disponibilidade. Revela,  ainda, 
que o Tribunal‐de Contas da União, em decisões reiteradas, notadamente a de n° 185/93, tem 
rejeitado o tempo de serviço prestado sob o regime trabalhista a Empresas Privadas, Empresas 
Públicas e Sociedade de Economia Mista para a concessão de gratificação adicional por tempo 
de  serviço  e,  consequentemente,  licença‐prêmio  (fls.  19).  Esta  Secretaria,  à  vista  das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa, e considerando, sobretudo, que a 
Mesa,  na  reunião  de  17.10.96,  já  se  pronunciou  contrariamente  a  pedido  de  igual  teor 
(processo n° 5.963/88), submete o pleito ao exame e à deliberação do douto colegiado, com 
parecer  pela  denegação  do  recurso".  8)  Processo  n°  21.379/96. Magnólia Dias  Cardoso.  "A 
servidora Magnólia Dias Cardoso, ponto no 2.335,  inconformada  com  a decisão do Diretor‐



Geral contrária ao sou pedido de pagamento da gratificação pela convocação extraordinária do 
Congresso Nacional, em julho/96, recorre a esta Secretaria, sob o argumento principal de que, 
nesse período, encontrava‐se em  licença por acidente em serviço, nos  termos dos arts. 211‐
214 da Lei n° 8.112/90. Conforme revela a  instrução do processo, tais dispositivos asseguram 
"ao servidor exclusivamente o direito à. remuneração  integral a que faz  jus pelo exercício do 
cargo”, não  cogitando  "de quaisquer outras parcelas que não  sejam decorrentes do normal 
desempenho  do  cargo".  Revela,  ainda,  que  "a  decisão  da  Mesa  Diretora  que  autoriza  o 
pagamento  de  gratificação  aos  servidores,  por  dia  de  convocação  extraordinária, 
expressamente  exclui  aos  servidores  em  gozo  de  férias,  licença  médica,  recesso,  licença‐
prêmio e outros afastamentos caracterizadores da ausência ao serviço efetivo na Casa... Esta 
Secretaria, ante as  informações processadas, e considerando que a gratificação pleiteada, de 
natureza extraordinária, não‐permanente, excluísse da  remuneração do  servidor  (art. 41, da 
Lei n° 8.112/90 e art. 12, III, da Lei n° 8.852/94), e considerando ainda a legislação interna que 
disciplina a matéria, opina pelo indeferimento do pleito, por falta de amparo legal". b) Doação. 
Processo  n°  100.065/96.  Associação  Alagoana  de  Imprensa.  “O  Presidente  da  Associação 
Alagoana de  Imprensa  solícita  a doação de 2  (duas) máquinas de  escrever  elétricas, para o 
atendimento  dos  associados  daquela  instituição.  Informa  o  Departamento  de  Material  e 
Patrimônio que de acordo com a art. 17, II, “a”, da Lei n° 8.666/93, “a doação de bem móvel é 
permitida  exclusivamente  para  fins  e  uso  de  interesse  social,  após  avaliação  de  sua 
oportunidade  e  conveniência  sócio‐econômica,  relativamente  à  escolha  de  outra  forma  de 
alienação", e que, em virtude do processo de informatização da Casa, encontram‐se recolhidas 
no depósito daquele órgão várias unidades do bem em referência. Os órgãos competentes da 
administração  da  Casa  manifestam‐se  favoravelmente  ao  pedido.  Esta  Secretaria,  ante  o 
exposto,  opina  pelo  acolhimento  do  pleito,  nos  termos  das  informações  e  manifestações 
processadas".  c) Ressarcimento de despesas. Processo n° 119.079/96.  José Galdino da Silva. 
"Trata‐se de requerimento do servidor aposentada José Galdíno da Silva, no sentido de que lhe 
seja  devolvida  a  importância  de  R$  270,00  (duzentos  e  setenta  reais),  correspondente  a 
desconto  efetuado  em  seu  pagamento,  no  mês  de  agosto  do  corrente  ano,  a  titulo  de 
contribuição previdenciária. Os órgãos técnicos da Casa, em manifestação contrária ao pedido, 
informam que referido desconto sobre os proventos de aposentados foi instituído pela Medida 
Provisória  n°  1.415/96  e  convalidada  pela Media  Provisória  n°  1.463‐4,  de  27/08/96,  não 
cabendo  ao  administrador  público  questionar  a  lei,  e  sim  cumpri‐la.  Esta  Secretaria, 
acompanhando  o  entendimento  supra,  sobretudo  no  particular  de  não  ser  próprio  à 
Administração, porém ao Poder  Judiciário, afirmar se uma  lei ou  (Medida Provisória)  fere ou 
não o ordenamento jurídico, opina pelo indeferimento do pleito, par falta de amparo legal. d) 
Requerimento.  Processo n°  15.184/96. Associação Nacional  dos Aposentados  em Atividade. 
“Cuida‐se de pedido da Associação Nacional dos Aposentados ‐ ANAPA, no sentido de que seja 
reconsiderada  a  exigência  de  opção  para  os  servidores  em  acumulação  de  proventos  de 
aposentadoria  com  vencimentos  de  cargos  efetivos,  conforme  prevista  no  Ato  da Mesa  n° 
122/95. Argumenta a pleiteante, em síntese, que a Decisão n° 259/95‐TCU‐Plenárío, que serviu 
de  base  à  fixação  do  prazo  para  a  opção,  “está  com  seus  efeitos  sustados,  por  força  de 
recursos sob julgamento”. Em vista da controvérsia que a matéria tem suscitado na esfera dos 
tribunais,  sobretudo das  cortes  superiores, esta Casa  formulou  consultas ao TCU, ainda não 
respondidas.  Todavia,  no  aguardo  da manifestação  da  Corte  de  Contas,  a matéria  obteve 
tratamento legislativo próprio, assente na M.P. n° 1.522/96 e regulamentada no âmbito desta 
Casa  pelos  Atos  da  Mesa  n°  46  e  48,  de  1996.  Esta  Secretaria,  à  vista  das  informações 
processadas, submete o assunto ao exame da douta Mesa com o entendimento de que aos 
servidores em situação de acumulação ilícita de proventos da aposentadoria com vencimentos 
do  cargo  efetivo  aplica‐se  o  prazo  de  opção  previsto  na  legislação  nova  supra‐referida, 
pertinente à matéria." e) Requisição de servidor: 1) Processo n° 112.437/95. Antônio Sabino de 
Vasconcelos Neto. "Cuida‐se de solicitação do Governador do Distrito Federal, no sentido de 
que  seja  prorrogada  a  cessão,  àquele  Governo,  do  servidor  desta  Casa  Antônio  Sabino 



Vasconcelos Neto, Técnico Legislativo, ponto n° 2.562, para o exercício do cargo comissionado 
de  Secretário‐Executivo,  na  Secretaria  de Meio  Ambiente,  Ciência  e  Tecnologia  do  Distrito 
Federal,  até  o  final  da  investidura  no  referido  cargo.  Revela  a  instrução  do  processo  que 
referido servidor encontra‐se cedido ao Governo do Distrito Federal desde 4/5/95, com ônus 
para o órgão  cessionário, posto  tratar‐se de  cessão para o exercício de  cargo ou  função de 
confiança, a teor do art. 93, I, § 1°, da Lei n2 8.112/90. Os órgãos técnicos da Casa manifestam‐
se  favoravelmente  ao  pedido,  nas  mesmas  condições  anteriores.  Esta  Secretaria,  ante  o 
exposto, opina pelo deferimento do pleito, nos termos das  informações e manifestações dos 
órgãos  competentes  da  administração  da  Casa."  2)  Processo  n°  11.003/92  e  anexos. Maria 
Isabel Cafeteira Afonso.  "O  Senhor Presidente do  Senado  Federal  solicita  seja prorrogada  a 
cessão,  àquela  Casa,  da  servidora  da  Câmara  dos Deputados Maria  Isabel  Cafeteira Afonso 
Pereira, técnico  legislativo, ponto n° 4.548, para continuar prestando serviços no gabinete do 
Senador  Lucídio Portella. Revela a  instrução do processo que  referida  servidora encontra‐se 
cedida ao Senado Federal desde Março de 1992, com ônus para a Câmara dos Deputados, e 
que, na  forma de entendimentos havidos entre as duas Casas do Congresso Nacional,  ficou 
acertada a cessão  reciproca de servidores, até o  limite de 40  (quarenta), encontrando‐se no 
momento  32  servidores  desta  Casa  à  disposição  do  Senado  Federal.  Os  órgãos  técnicos 
manifestam‐se favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31.12.97, nas mesmas condições 
anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das 
informações e manifestações processadas." 3) Processo n° 120.344/95 e anexos. Elir Cananéa 
Silva "O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogada a cessão, àquela Casa, 
do servidor da Câmara dos Deputados Elír Cananéa Silva, ponto n° 5.058, para, com ônus para 
o órgão de origem,  continuar prestando  serviços no gabinete do  Senador Gilvam Borges. O 
Diretor‐Geral, ao manifestar‐se  favoravelmente ao pedido de prorrogação, até 31.12.97, nas 
mesmas  condições  anteriores,  informa  que  o  pedido  preenche  as  condições  para  o  seu 
deferimento, desde que o servidor não seja indicado para o exerci cio de cargo em comissão, a 
teor do acordo de cessão reciproca de servidores existente entre as duas Casas do Congresso 
Nacional. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das 
informações  e  da  manifestação  da  Diretoria‐Geral."  4)  Processo  n°  123.663/95.  Wankys 
Bezerra Gomes da Silva.  "O Senhor Presidente do Senado Federal  solicita  seja prorrogado o 
prazo de cessão, àquela Casa, do servidor Wankys Bezerra Gomes da Silva. O ponto n° 4.677, 
para, com ônus para a Câmara dos Deputados, continuar prestando serviços no gabinete do 
Senador  Lúcio  Alcântara.  O  Diretor‐Geral  manifesta‐se  favoravelmente  ao  pedido  de 
prorrogação,  até  31/12/97,  nas  mesmas  condições  anteriores,  informando  que  o  pleito 
preenche  as  condições para o  seu deferimento, desde que o  interessado não  seja  indicado 
para o exercício de cargo em comissão 1 a teor do acordo de cessão reciproca de servidores 
existente entre  as duas Casa do Congresso Nacional. Esta  Secretaria,  ante o exposto, opina 
pelo acolhimento do pedido, nos termos das informações e manifestação da Diretoria‐Geral." 
5) Processo n° 102.940/96. Shirley Márcia dos Santos a "O Senhor Governador do Estado do 
Paraná  solicita  seja  prorrogada  a  cessão,  àquele  Estado,  da  servidora  da  Câmara  dos 
Deputados  Shirley Márcia  dos  Santos,  ponto  nº  5.004,  para  continuar  prestando  serviços  à 
secretaria  de  Estado  da  Administração,  com  ônus  para  o  órgão  de  origem.  Informa  o 
Departamento de Pessoal que a  servidora  foi cedida àquele Governo até 31/12/96, e que o 
assunto está disciplinado no Ato da. Mesa n° 05/75 e na Decisão da Mesa de 26/4/89. Informa, 
ainda, que presentemente há um servidor da Câmara doa Deputados à disposição do Governo 
do Estado do Paraná. A Diretoria‐Geral manifesta‐se favoravelmente à prorrogação em tela, na 
condição  autorizada  inicialmente,  ou  seja,  sem  percebimento  da  Gratificação  de  Atividade 
Legislativa. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento da prorrogação, até 3.1.12. 
97, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa." 6) Processo n° 
119.614/95 e anexos. Gladys Pessoa de Vasconcelos Buarque e James Lewis Gorman Júnior. "O 
Governador do Distrito Federal  solicita  seja prorrogado o prazo de  cessão, àquele Governo, 
dos  servidores  Gladys  Pessoa  de  Vasconcelos  Buarque,  Analista  Legislativo,  atribuição 



Assistente  Técnico,  ponto  n°  4.045,  e  James  Lewis  Gorman  Júnior,  ponto  n°  3.893,  para  o 
pedido de 1996, nas condições da situação atual. Informam os órgãos técnicos da Casa que o 
pleito  referente  ao  servidor  James  Lewis  Gorman  Júnior  está  sendo  examinado  em  outro 
processo (n° 100.192/92), e que a servidora Gladys Pessoa de Vasconcelos Buarque encontra‐
se  cedida  ao Governo do Distrito  Federal,  com ônus parcial para  a Câmara dos Deputados, 
desde  1/6/95,  nos  termos  da  legislação  interna  que  disciplina  a  matéria.  O  Diretor‐Geral 
manifesta‐se  favoravelmente à prorrogação  solicitada, até 31/12/96, nas mesmas  condições 
anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos termos das 
informações  e  manifestações  processadas."  IV  PAUTA  DO  SENHOR  3°  SECRETARIO.  Sua 
Excelência  dá  conhecimento  aos  seus  pares  do  seguinte  relatório  das  atividades  da  3a. 
Secretaria: "Relatório dos despachos da Terceira Secretaria. Senhor Presidente. Apresentamos 
a Vossa Excelência e à douta Mesa, relatório dos processos despachados pela 3ª Secretaria, no 
período de 05.02.97 a 20.02.97 conforme segue: a) Justificativas de Faltas. Atestado de Junta 
Médica Oficial. De  acordo  com o DL  07/95,  art.  42, parágrafo 42  e,  art.  236 do Regimento 
Interno,  com  ressarcimento  financeiro: Deputado Augusto  Farias 29.01.97; Deputado Carlos 
Alberto 21, 22 e 29.01.97; Deputado Edson Silva ‐ 20 a 27.01.97 e 30.01 a 20.02.97; Deputado 
Haroldo  Sabóia  ‐  03.12.96;  Deputada  Laura  carneiro  ‐  17.02  a  18.03.97;  Deputada Márcia 
Marinho ‐ 21 e 22.01.97; Deputado Remi Trinta 20 a 24.01.97; Deputado Talvane Albuquerque 
‐ 20.01.97. b) Justificativas de Faltas – De acordo com o art. 55,  III, CF/88, combinado com o 
art. 228 do Regimento Interno, sem ressarcimento financeiro: Deputado Augusto Viveiros ‐ 08 
a 15.02.97; Deputado César Bandeira – 08 a 15.02.97; Deputado Cunha Bueno 09 a 14.02.97; 
c) Afastamento do País ‐ Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: Deputado Ayres 
da  Cunha  ‐  12  a  15.02.97;  Deputado  Arnaldo Madeira  ‐  07  a  16.02.97;  Deputado  Colbert 
Martins – 05 a 16.02.97; Deputado Darci Coelho ‐ 08 a 17.02.97; Deputado Eurico Miranda ‐ 07 
a 17.02.97; Deputado Jairo Carneiro ‐ 07 a 16.02.97; Deputado João Mendes ‐ 06 a 16.02.97; 
Deputado José Linhares ‐ 06 a 12.02.97; Deputado Hugo Biehl ‐ 07 a 16.02.97; Deputado Luiz 
Piauhylino ‐ 11 a 16.02. 97; Deputado Moisés Lipnik‐ 07 a 17.02.97; Deputado Pedro Corrêa ‐ 
07 a 17.02.97 e Deputado Severino Cavalcante 08 a 17.02.97. d)  Justificativa de  faltas. Com 
base  no  Ato  da Mesa  n°  66/93  ‐ Deputado Nedson Micheleti  ‐  21.01.97".  Prosseguindo,  o 
Senhor 3° Secretário traz a conhecimento da Mesa Quadro Comparativo das várias propostas 
de alteração da disciplina  constitucional das Medidas Provisórias, cujo  teor vai publicado ao 
final  da  ata.  Em  continuação,  o  Senhor  4°  Secretário,  Deputado  Efraim Morais,  apresenta 
proposta  de  que  seja mantida  a  decisão  da Mesa  anterior  no  sentido  de  que  as  eventuais 
ausências de registro no painel eletrônico, nas Sessões deliberativas da Casa, de membros da 
Mesa,  incluindo  os  suplentes,  lideres  e  presidentes  de  partido  sejam  consideradas  como 
justificadas em  razão da natureza de  suas atribuições. A Mesa discute a proposta e  resolve 
aprová‐la por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 20:30 horas, o Senhor Presidente 
declara encerrada presente  reunião. E, para constar, eu,  (___________)  ,Secretário‐Geral da 
Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião da Mesa, realizada em 10.04.97 
 
Aos dez dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 17:00 horas, reúne-
se no sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito 
Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° 
Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, José Maurício, 1° Suplente, 
Luciano Castro, 4° Suplente e ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Efraim 
Morais, 4° Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos 
favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad referendum” da Mesa, nos seguintes 
expedientes: a) Atos da Mesa: 1) nº 54/97, que “altera o anexo I do Ato da Mesa nº 10, de 
1987”, o qual vai publicado ao final da ata; 2) nº 55/97, que “dispõe sobre o número de 
membros das Comissões Permanentes e a respectiva representação numérica das bancadas”, 
o qual vai publicado ao final da ata; 3) nº 56/97, que “dispõe sobre a cessão de servidores do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, e dá outras providências”, o qual vai publicado 
ao final da ata; 4) nº 57/97, que “altera o anexo I do Ato da Mesa nº 18, de 1987”, o qual vai 
publicado ao final da ata. b) Reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
108.764/96. Deputado José Ademir, no valor de R$ 540,03 (quinhentos e quarenta reais e três 
centavos); 2) Processo nº 103.205.97. Deputado Eduardo Mascarenhas, no valor de R$ 
10.628,78 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos); 3) Processo nº 
126.350/96 e 103.954/97. Deputado Paulo Titan, no valor de R$ 5.815,69 (cinco mil, oitocentos 
e quinze reais e sessenta e nove centavos). c) Reembolso de despesas médico-hospitalares e 
doação: 1) Processo nº 121.662/95. Deputado Rivaldo Macari. Reembolso de despesas 
médico-hospitalares e doação da cadeira de rodas marca “Levo Elétrica” e respectivos 
acessórios, registro patrimonial nº 154.383, para ser usada exclusivamente e em caráter 
permanente. d) Requerimentos de Informação: 1) nº 2173/97. Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre correspondência da Associação Nacional 
dos Servidores Administrativos da Polícia Federal – ANASA; 2) nº 2177/97. Deputada CIDINHA 
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o servidor que menciona; 3) nº 
2188/97. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
inadimplência de mutuários da CEF; 4) nº 2190/97. Deputado CONFUCIO MOURA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre investimentos e financiamentos pelo Banco da 
Amazônia S.A. – BASA, para o Estado de Rondônia e demais Estados da Região Norte; 5) nº 
2191/97. Deputado CONFUCIO MOURA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de recursos pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM, e pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, para o 
Estado de Rondônia e demais Estados da Região Norte; 6) nº 2192/97. Deputado WELINTON 
FAGUNDES. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre destinação dos recursos 
de que trata a Lei nº 8399 e Portaria nº 1047 e 778 referentes ao Programa Federal de Auxílio 
a Aeroportos – PROFAA, e aprovou o Plano Bianual de Investimentos do referido programa; 7) 
nº 2193/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre os prejuízos causados pela EMBRATEL aos provedores de acesso e aos usuários da 
INTERNET; 8) nº 2194/97. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre solicitações e concessões de crédito educativo; 9) nº 2195/97. 
Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre o descumprimento do Edital PND – nº 13/92/CSN, relativo à privatização da Companhia 
Siderúrgica Nacional; 10) nº 2196/987. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento a respeito do valor pago a organismos internacionais 
a título de taxa de compromisso ou de permanência (commitment fee); 11) nº 2197/97. 



Deputado NILMARIO MIRANDA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a 
realização de obras viárias no município de Contagem-MG mediante a utilização de 
maquinário pertencente ao DNER; 12) nº 2198/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre denúncias de 
corrupção no âmbito daquele órgão; 13) nº 2199/97. Deputada SANDRA STARLING. Solicita 
informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República sobre cassação 
dos mandatos e a suspensão dos direitos políticos, por dez anos, das Deputadas Ligia Doutel 
de Andrade, Maria Lúcia Araújo, Júlia Steinbruck, Ivete Vargas e Nysia Carone; 14) nº 2200/97. 
Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
a contratação das empresas que prestam serviços publicitários ao órgão; 15) nº 2201/97. 
Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre fundo de pensão que específica; 16) nº 2202/97. Deputado FAUSTO MARTELLO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a produção e comercialização da 
gasolina azul do País; 17) nº 2203/97. Deputado ALDO ARANTES. Solicita informações ao 
Ministério das Relações Exteriores sobre o Acordo Global sobre Telecomunicações no âmbito 
da Organização Mundial de Comércio; 18) nº 2204/97. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre a situação financeira do Sistema 
TELEBRAS; 19) nº 2205/97. Deputado SERGIO CARNEIRO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a administração, por instituições financeiras, dos Fundos de Incentivos Fiscais 
157, bem como sobre a ação fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil; 20) nº 
2206/97. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
redução da compra de doses da vacina contra hepatite B; 21) nº 2207/97. Deputado JOÃO 
FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Programa de Apoio ao 
Ajuste Fiscal dos Estados; 22) nº 2208/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre a remessa de cartões de crédito pelos Correios a Pessoas que não 
solicitaram; 23) nº 2209/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre anúncio na INTERNET de venda de seguros para brasileiros no exterior; 24) nº 
2210/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
arrecadação e aplicação de recursos do FGTS no Estado de São Paulo; 25) nº 2211/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação  e do Desporto 
sobre o funcionamento do CIAC existente na cidade de Itatiba, São Paulo; 26) 2212/97. 
Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
contratos efetuados entre a PETROBRÁS e a Companhia Vale do Rio Doce; 27) nº 2213/97. 
Deputado MURILO DOMINGOS. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, sobre as reais consequências que adviriam da 
implantação da Hidrovia Paraná/Paraguai para a região Pantaneira; 28) nº 2214/97. Deputado 
MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
autorização de funcionamento dos cursos de Letras e Direito; 29) nº 2215/97. Deputado 
MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o 
Programa de Crédito Produtivo e Popular do BNDES e sobre as organizações Não 
Governamentais vinculadas à instituição; 30) nº 2216/97. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
31) nº 2218/97. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária sobre o processo de desapropriação da fazenda Campos Altos e Gleba 
Angelim, no Estado do Pará; 32) nº 2219/97. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita 
informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre custos de desapropriação 
nas Regiões Norte e Centro-Oeste; 33) nº 2220/97. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobres custos da reforma do prédio da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em Redenção, Estado do Pará; 34) nº 2221/97. 
Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre avião 
particular; 35) nº 2222/97. Deputado ALVARO GAUDENCIO NETO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a extinção do Centro de Processamento e Serviços de 



Comunicações – CESEC, Banco do Brasil de Campina Grande, Estado da Paraíba; 36) nº 
2223/97. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
despesas com publicidade e propaganda; 37) nº 2224/97. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre despesas com publicidade e 
propaganda; 38) nº 2225/97. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao Ministério 
das Comunicações sobre despesas com publicidade e propaganda; 39) nº 2226/97. Deputado 
CHICO VIGILANTE. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre despesas com 
publicidade e propaganda; 40) nº 2227/97. Deputado CONFUCIO MOURA. Solicita informações 
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos concedidos a Municípios pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para aquisição de máquinas 
rodoviárias; 41) nº 2228/97. Deputado CONFUCIO MOURA. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda, sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 
42) nº 2229/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia sobre a obra de Cana Brava, Região de Minaçu, Estado de Goiás; 43) nº 2230/97. 
Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a previsão 
de demanda de recursos para a safra irrigada de inverno, região de Palmeiras de Goiás, Estado 
de Goiás; 44) nº 2231/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério 
da Aeronáutica sobre a proposta final da empresa Raytheon Company, apresentada em julho 
de 1994, e do contrato nº 01 – CCSIVAM/Raytheon; 45) nº 2232/97. Deputado FERNANDO 
FERRO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o contrato com a empresa 
Raytheon para fornecimento de equipamentos eletrônicos para o Projeto SIVAM; 46) nº 
2238/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento sobre o desvio de grãos dos estoques do Governo; 47) nº 
2239/97. Deputado JOVAIR ARANTES. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre obras de manutenção em ponte na BR-153, sobre o Rio das Almas, que liga os 
Municípios de Rialma e Nova Glória, no Estado de Goiás; 48) nº 2240/97. Deputado CONFUCIO 
MOURA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre os recursos 
aplicados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – e em seus 
diversos programas; 49) nº 2241/97. Deputado ADÃO PRETTO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre operações de crédito no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 50) nº 2242/97. Deputado HERMES 
PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre obra no Aeroporto 
Internacional de Cascavel, Estado do Paraná; 51) nº 2243/97. Deputado HERMES 
PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre instalação da EADI – 
Estação Aduaneira Interior (Porto Seco), no Município de Cascavel, Estado do Paraná; 52) nº 
2244/97. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
plano de aquisição de inseticidas; 53) nº 2245/97. Deputada MARTA SUPLICY. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre aplicação de recursos orçamentários do Fundo 
Penitenciário; 54) nº 2247/97. Deputado LUIZ MAINARDI. Solicita informações ao Ministério da 
Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o comércio com o exterior de produtos 
agropecuários brasileiros; 55) nº 2248/97. Deputado JOSE PINOTTI. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre 
populações indígenas brasileiras; 56) nº 2249/97. Deputado FAUSTO MARTELLO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a Universidade de Guarulhos; 57) 
nº 2250/97. Deputado JARBAS LIMA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
parcelamento de débitos fiscais; 58) nº 2251/97. Deputado JOÃO PIZZOLATTI. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos oriundos do Fundo de Estabilização 
Fiscal; 60) nº 2253/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Exmoº. Sr. Ministro 
das Comunicações, sobre denúncia pública de venda de concessões de rádio; 61) nº 2254/97. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre incidente com as 
vacinas contra meningite meningocócica do tipo C em Campinas e Hortolândia; 62) nº 
2255/97. Deputado JOÃO COSER. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio 



e do Turismo sobre medidas adotadas em relação à cafeicultura brasileira; 63) nº 2256/97. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre devedores 
inadimplentes do Banco do Brasil; 64) nº 2257/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre emissão de títulos pelo Tesouro Nacional e pelo 
Banco Central; 65) nº 2258/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério da 
Cultura sobre áreas mapeadas, demarcadas e tituladas das terras dos remanescentes de 
quilombos do período do atual Governo, conforme a Mensagem do Governo ao Congresso 
Nacional na Abertura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura; 66) nº 2259/97. 
Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério da Educação sobre repasse de 
recursos à Prefeitura Municipal de Salvador em 1996 para a reforma da Escola Municipal da 
Fonte do Capim, localizada naquela cidade; 67) nº 2260/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre armas facultadas ao uso das polícias militares e 
civis conforme a sua atribuição constituição, nos termos do art. 144, incisos IV e V, §§ 4º e 6º 
da Constituição Federal; 68) nº 2261/97. Deputado CARLOS CARDINAL. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre o registro de agrotóxicos que têm como 
princípio ativo o ácido 2,4-diclorofenoxiacético ou substâncias dele derivadas; 69) nº 2262/97. 
Deputado ROBERTO ROCHA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre débitos das Prefeituras Municipais à previdência, e débitos dos contribuintes da 
Previdência, até dezembro de 1996; 70) nº 2273/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o processo de decretação da liquidação 
extrajudicial do Banco Interunion S/A e da Interunion SA – CTVC; 71) nº 2274/97. Deputado 
ADÃO PRETTO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre o 
estoque de arroz no Estado do Rio Grande do Sul; 72) nº 2275/97. Deputado ALDO ARANTES. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre pagamento de indenizações às 
famílias atingidas pelas inundações provocadas pela Barragem de Serra da Mesa.  II – PAUTA 
DO SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE. A Mesa resolve aprovar os pareceres proferidos pelo 
Senhor 1º Vice-Presidente nos seguintes expedientes: a) Requerimentos de Informação: 1) nº 
2246/97, do Sr. Deputado Luciano Zica ao Senhor Ministro das Minas e Energia sobre a 
nomeação do novo chefe da Divisão de Energia e do novo Delegado do órgão no Estado de São 
Paulo – pelo encaminhamento dos itens 1 e 3, e pelo indeferimento dos itens 2, 4 e 5; 2) nº 
2267/97, do Sr. Deputado José Aldemir ao Senhor Ministro da Administração Federal e 
Reforma do Estado sobre a tramitação do processo nº 10467.000535/97-44 – pelo não 
encaminhamento. b) Projeto de Resolução: 1) nº 114/96, do Sr. Deputado Nelson Marquezelli, 
que “institui o Grupo Parlamentar Brasil-Egito e dá outras providências” – pela aprovação. c) 
Vacância de Suplência: 1) Ofício s/n, de 08/01/97, do Sr. Deputado Cláudio Chaves, referente à 
vacância de suplência. “Relatório. O Sr. Dep. Cláudio Chaves, segundo suplente no exercício do 
mandato, expõe que o Sr. Carlos da Carbrás (Carlos Alberto Barros Silva), que era o primeiro 
suplente, assumiu o cargo de Prefeito Municipal de Parintins. E esclarece: “Embora o Ofício nº 
777/96, de 31/12/96, publicado no diário da Câmara dos Deputados (Suplemento) de 
08.01.97, pág. nº 38, não expresse a sua renúncia formal, nele ele diz que considera-se 
impossibilitado de continuar exercendo o mandato de Deputado Federal (evidentemente na 
condição de 1º Suplente que era em virtude do impedimento do titular Deputado José Melo) 
porque está tomando posse no “mandato de Prefeito Municipal de Parintins, no Estado do 
Amazonas”, (cópia anexa). Desse modo, embora o Sr. Carlos da Carbrás não tenha formalizado 
a sua renúncia, é de se entender que sua carta expresse renúncia tácita porque é nela que está 
demonstrado que ele foi alcançado pelo mandamento constitucional que proíbe o cidadão ser 
detentor de dois cargos eletivos”. E conclui requerendo: “Por todas estas considerações, 
requer que seja declarada a vacância da primeira suplência de Deputado Federal então 
ocupada pelo Sr. Carlos da Carbrás, nos termos do Art. 239, § 2º, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, e conduzido o segundo suplente – no caso o requerente – à condição 
de 1º na ordem de suplente – no caso o requerente – à condição de 1º na ordem de suplência, 
por ser do mais legítimo direito”. O Requerimento encontra-se acompanhando de cópia dos 



seguintes documentos: a) Ofício nº 777/96, de 31.12.96, do Dep. Carlos da Carbrás; b) 
telegrama do Presidente da Câmara convocando o Sr. Cláudio do Carmo Chaves para reassumir 
o mandato; c) certidão da Escrivã da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, AM, da diplomação de 
Carlos Alberto Barros Silva como Prefeito; d) certidão do Presidente da Câmara Municipal de 
Parintins, AM, da posse do Prefeito e do Vice-Prefeito e de que o Prefeito se encontra em 
pleno exercício de sua função. É o relatório. Voto do Relator. A convocação de suplente 
encontra-se disciplinada no Capítulo IV do Título VII do Regimento Interno da Casa, a saber: 
“Da convocação de suplente. Art. 241. A Mesa convocará, no prazo de quarenta e oito horas, o 
Suplente de Deputado nos casos de: I – ocorrência de vaga; II – investidura do titular nas 
funções definidas no art. 56, I, da Constituição Federal; III – licença para tratamento de saúde 
do titular, desde que o prazo original seja superior a cento e vinte dias, vedada a soma de 
períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de 
suas prorrogações. § 1º Assiste ao Suplente que for convocado o direito de se declarar 
impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à Mesa, que 
convocará o suplente imediato. 2º Ressalvadas as hipóteses de que trata o parágrafo anterior, 
de doença comprovada na forma do art. 236, ou de estar investido nos cargos de que trata o 
art. 56, I da Constituição Federal, o Suplente que, convocado, não perde o direito à suplência, 
sendo convocado o Suplente imediato. Art. 242. Ocorrendo vaga mais de quinze meses antes 
do término do mandato e não havendo Suplente, o Presidente comunicará o fato à Justiça 
Eleitoral para o efeito do art. 56, § 2º, da Constituição Federal. Art. 243. O Suplente de 
Deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os 
cargos da Mesa ou de Suplente de Secretário, nem para Presidente ou Vice-Presidente de 
Comissão, ou integrar a Procuradoria Parlamentar”. (destaquei) O Regimento prevê, única e 
exclusivamente, a hipótese de o suplente “se declarar impossibilitado de assumir o exercício 
do mandato”. Em seu requerimento, o Sr. Carlos da Carbrás de clara considerar-se, “nos 
termos regimentais, impossibilitado de continuar exercendo o mandato”. A expressão “nos 
termos regimentais” é propositadamente vaga, sem indicar exatamente qual o dispositivo de 
nossa lei interna que asseguraria esse direito. Mesmo porque não existe tal normal. Deve ser 
analisado, ainda, o Ofício do nobre Dep. Roberto França, detentor de mandato efetivo. Embora 
utilizando-se da mesma expressão “impossibilitado de continuar exercendo o mandato”, 
porque iria assumir a Prefeitura de Cuiabá-MT, teve a sua comunicação entendida como 
renúncia. (Diário da Câmara dos Deputados, Suplemento “A” ao nº 1, de 08.01.97, pág. 3). 
Diante de dois ofícios, nos quais foram utilizadas as mesmas expressões, à Presidência adotou 
as seguintes posturas: mandou que o expediente do Sr. CARLOS DA CARBRÁS fosse publicado, 
sem definir a situação jurídico-regimental dele decorrente, enquanto entendeu como renúncia 
a comunicação do Sr. ROBERTO FRANÇA. As situações mereceram despachos diferentes, 
aparentemente contraditórios. Não vai nisto qualquer censura à Mesa anterior. Até por que 
era situação nova. Não existe qualquer dúvida sobre o texto do art. 55, inciso II, letra “d” da 
Carta Magna: o Deputado não pode ser titular de mais de um mandato público eletivo. 
Sabedor disso, o Sr. CARLOS DA CARBRÁS buscou a impossibilidade de continuar exercendo o 
mandato parlamentar como forma de afastar a vedação, de matriz constitucional. Para um 
perfeito entendimento do tema, cumpre discorrer sobre a natureza jurídico-constitucional do 
Deputado, eleito para compor a sua bancada a título efetivo, e a daquele que, sendo suplente, 
é convocado para substituir o titular nas hipóteses de vaga, de licença ou de investidura em 
funções elencadas na Carta Política (Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão 
diplomática temporária). As proibições do art. 54 do Estatuto Básico atingem os Deputados 
efetivos, desde a diplomação e a posse. Contudo, esse elenco não se aplica aos suplentes, só o 
sendo quando, convocados, assumem o exercício do mandato parlamentar. O Deputado 
efetivo deve tomar posse, observados os prazos regimentais do art. 4º, sob pena d, não o 
fazendo, perder o mandato. Já o suplente, convocado em caráter de substituição, tem a 
faculdade de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato (art. 241, § 3º da 



mesma lei interna), sem que perca o direito de, em futura convocação, querendo, assumir esse 
exercício. O Regimento Interno estabelece, por seu turno, certas restrições ao suplente 
convocado: “não pode ser escolhido para cargos da Mesa ou de Suplente de Secretário, nem 
para Presidente ou Vice-Presidente de Comissão, ou integrar a Procuradoria Parlamentar” (art. 
243). Ao suplente, que tenha se declarado impossibilitado de assumir o exercício do mandato, 
não assiste o direito de, a qualquer momento, declarar-se apto e, via de consequência, passar 
a exercer o mandato no lugar daquele que foi convocado. Quem assumir o mandato no lugar 
daquele que foi convocado. Quem assumir o mandato, nessa hipótese, o exercerá pelo tempo 
do afastamento do titular. Para o suplente, que se declarou impossibilitado, resta aguardar a 
ocorrência de nova vaga e, se assim o desejar, assumir quando convocado. Baseado nesse 
dispositivo regimental da impossibilidade, pode ocorrer que o suplente, em mais de uma 
oportunidade, deixe de assumir o mandato, por expressa declaração de vontade, sem que 
perca sua qualificação. O Deputado titular sabe que terá quatro anos de mandato. o Suplente 
detém um mandato potencial, uma expectativa de assumir. Por isso mesmo, diante da própria 
fragilidade de uma situação temporária, assegura-se lhe o direito de assumir, ou não. Todavia, 
fico perplexo diante do fato trazido ao nosso exame. O ponto central, o núcleo de questão, é o 
seguinte: pode um suplente decidir-se pelo abandono do exercício do mandato, a qualquer 
momento? Sobretudo quando ele assim age para não incorrer em vedação constitucional? O 
Deputado efetivo somente pode afastar-se do exercício do mandato em situações que estão 
claramente definidas na Constituição Federal (art. 56) e no Regimento Interno da Casa. Não 
pode, absolutamente, dizer-se enjoado do mandato e voltar para casa, alegando 
impossibilidade de continuar exercendo o mandato. E, depois, quando estiver curado dessa 
indisposição, pretender retornar à sua cadeira. Se ele não quer mais ser Deputado, que tire 
licença para tratar de interesse particular (art. 235, III) ou, o que lhe caberia melhor, renuncie 
ao mandato (art. 238, II). Ou, ainda, deixe de comparecer às Sessões Ordinárias (art. 240, III), 
sujeitando-se ao processo de perda do mandato. Não se admite que esse Deputado efetivo 
simplesmente diga que pretende se afastar. Pior ainda: afastar-se para exercer outro cargo 
eletivo. As regras são claras e exigem que o Deputado, para ser Prefeito ou Vice-Prefeito, 
renuncie a um dos dois mandatos. Ainda recentemente a Casa conheceu o caso de diversos 
colegas que ou renunciaram ao mandato parlamentar e assumiram a Prefeitura ou Vice  
Prefeitura ou renunciaram ao mandato de nível municipal, permanecendo como deputados 
federais. A prevalecer a tese de que o Deputado pode declarar-se “impedido de continuar 
exercendo o mandato”, teríamos de ser coerente e assegurar-lhe o retorno à Câmara caso ele 
se desgoste da política municipal, o que seria um inaceitável absurdo! É de se indagar: pode o 
suplente ter mais direitos do que o titular? Evidentemente que não, sob pena de ser. 
Subvertido todo o ordenamento jurídico. E o lógico, também. O texto da Carta Política ocupa-
se do suplente apenas para proclamar que ele somente “será convocado nos casos de vaga, de 
investidura em funções específicas ou de licença superior a cento e vinte dias”. (art. 56, § 1º). 
O Regimento, que é legislação infraconstitucional, detalhou as situações. É, ao fazê-lo, pecou 
pela imprecisão. O caminho ideal seria reformar o Regimento Interno, para oferecer 
normatização firme e segura, espancando essas distorções atuais e prevenindo a ocorrência de 
futuras. Mas, isto não impede que se examine o tema e se dê a ele adequada solução, de 
modo a unificar o entendimento da Mesa, esclarecendo situações. O Sr. CARLOS DA CARBRÁS 
afastou-se do exercício do mandato, sem que existisse disciplina legal a amparar seu ato. 
Como o Regimento não contempla a hipótese de “impossibilitado de continuar”, sua 
manifestação de vontade deveria ter sido encarada como renúncia, com base no art. 239 da 
Lei Interna, ou como uma situação omissa, carecedora de maiores indagações. Guiado pelo 
bom senso, inclino-me por entender que estamos diante de uma renúncia tácita. E caberá à 
Mesa declarar a vacância da 1ª suplência. Não existe norma regimental que ampare o pedido 
do Sr. CARLOS DA CARBRÁS. Por isso mesmo, a decisão da Mesa, que mandou simplesmente 
publicar o ofício sem explicitar suas consequências jurídicas, pode agora ser aperfeiçoada e 
completada. Isto, volto a repetir, sem qualquer censura à Mesa anterior. Diante do exposto, 



DEFIRO o pedido do Sr. Dep. CLÁUDIO CHAVES para que a Mesa: 1) declare ter ocorrido a 
renúncia do Sr. CARLOS DA CARBRÁS; 2) declare vaga a primeira suplência, e 3) considere o 
requerente como o primeiro suplente em sua legenda partidária”. O Senhor 3º Secretário vota 
contra, fazendo declaração de voto no sentido do envio do processo à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação.  III – PAUTA DO SENHOR 2º VICE-PRESIDENTE. A Mesa 
aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Reembolso de 
despesas médico-hospitalares: 1 ) Processo nº 125.026/96. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 2) Processo nº 
126.485/96. Deputado Luiz Fernando. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 3) Processo nº 101.165.97. deputado Antonio Iosio Ueno. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 4) 
Processo nº 102.044/97. Deputado Ushitaro Kamia. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 5) Processo nº 102.586/97. Deputado 
Enivaldo Ribeiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 6) Processo nº 102.994/97. Benedito Domingos. “A Mesa. Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De Acordo”; 7) Processo nº 103.148/97. Deputado Zé 
Gomes da Rocha. “A Mesa, Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 8) Processo nº 103.239/97. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa, Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 9) Processo nº 103.419/97. Deputado Aldo 
Arantes. “A Mesa, Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 10) Processo nº 103.420/97. Deputado Fernando Ribas Carli. “A Mesa, Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 11) Processo nº 103.717/97. 
Deputado Israel Pinheiro. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 12) Processo nº 103.834/97. Deputado Jair Meneguelli. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 13) Processo nº 
104.270/97. Deputado João Paulo Cunha. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 14) Processo nº 104.529/97. Deputado Fernando Lyra. “A 
Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 15) Processo nº 104.591/97. Deputado 
Ubiratan Aguiar. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 16) Processo nº 104.599/97. Deputado Freire Júnior. “A Mesa. Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 17) Processo nº 104.948/97. Deputado 
Silvio Pessoa. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 18) Processo nº 106.231/97. Deputado Wagner Rossi. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 



observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 19) Processo nº 16.236/97. 
Deputado Osvaldo Reis. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 20) Processo nº 106.306/97. Deputado João Paulo Cunha. “A Mesa, Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 21) Processo nº 
106.307/97. Deputada Sandra Starling. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 22) Processo nº 106.726/97. Deputado Aldo Arantes. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 23) Processo nº 
106.770/97. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 24) Processo nº 107.111/97. Deputado Basílio Villani. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 25) Processo nº 
107.233/97. Deputado Pedro Yves. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 26) Processo nº 107.238/97. Deputado Paulo Bauer. “A Mesa. 
Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 27) Processo nº 
107.400/97. Deputado Sandra Starling. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 28) Processo nº 107.577/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. 
“A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 29) 
Processo nº 107.557/97. Deputado José Maurício. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 30) Processo nº 107.810/97. Deputado Luiz 
Durão. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 31) 
Processo nº 107.947/97. Deputado Carlos Alberto. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 32) Processo nº 108.156/97. Deputado Ney 
Lopes. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 33) 
Processo nº 108.305/97. Deputada Marta Suplicy. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 34) Processo nº 108.420/97. Deputado 
Oscar Goldoni. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 35) Processo nº 108.423/97. Deputado Fátima Pelaes. “A Mesa. Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 36) Processo nº 108.692/97. 
Deputado Gilvan Freire. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 37) Processo nº 109.159/97. Deputado Alexandre Ceranto. “A Mesa. Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 38) Processo nº 
109.404/97. Deputado Nelson Otoch. “A Mesa. Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”.  IV – PAUTA DO SENHOR 1º SECRETÁRIO. A Mesa aprova os 



pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expediente: a) Transformação de 
cargos: 1) Processo s.nº. Diretoria-Geral. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa, visando 
transformar 30 (trinta) cargos vagos de diversas áreas em 30 cargos de Agente de Segurança 
Legislativa. Na justificação apresentada, o Senhor Diretor-Geral informa que a Administração 
da Câmara dos Deputados, objetivando a modernização dos serviços de segurança, instituiu o 
novo sistema de acesso de pessoas às dependências da Casa, que consiste no controle de 
entrada do Anexo IV, na informatização de coleta individual de dados, na instalação de portões 
eletrônicos com detectores de metais e na ampliação da vigilância dos andares, necessitando, 
dessa forma, o aporte de recursos humanos. Ademais, reputas que a iminência do vencimento 
do prazo de validade do concursos público realizado por esta Casa para a Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Segurança Legislativa, e a inexistência de vagas 
para nomeação de candidatos remanescentes, torna a aprovação deste Ato imprescindível, 
uma vez que permitirá o recrutamento de pessoal para a realização desses serviços, obedecida 
a ordem de classificação. Esta Secretaria, ante as informações processadas, submete o assunto 
à douta Mesa, com vistas à aprovação da minuta do Ato da Mesa em anexo”. A Mesa, em 
consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 59, de 1997, o qual vai publicado ao final da 
ata. 2) Processo s. nº. Diretoria Geral. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa, visando 
transformar 20 (vinte) cargos vagos de diversas áreas em 20 cargos de Técnico Legislativo – 
Operador de Máquina. Na justificação apresentada, o Senhor Diretor-Geral informa que alguns 
órgãos da Câmara dos Deputados, em especial a Coordenação de Apoio Parlamentar e o 
Serviço de Reprodução de Documentos Oficiais, carecem, neste momento, de servidores na 
área de operação de máquinas que requer profissionais especializados para o desempenho dos 
trabalhos. Ademais, reputa que a inexistência de vagas na categoria funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, torna a aprovação deste Ato imprescindível, 
uma vez que permitirá o recrutamento de pessoal para a realização desses serviços, mediante 
a realização de concurso público. Esta Secretaria, ante as informações processadas, e 
considerando, sobretudo, que a medida atenderá pleito de vários deputados que têm gabinete 
no anexo IV, os quais pretendem sejam todos os andares dotados de máquinas de reprodução 
de documentos, submete o assunto à douta Mesa, opinando pela aprovação da Minuta de Ato 
da Mesa em anexo”. A Mesa, em consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 60, de 1997, o 
qual vai publicado ao final da ata. b) Procuradoria Parlamentar: 1) Processo s. nº. Diretoria-
Geral. Alteração de Ato da Mesa. “Trata-se de proposta de alteração do Ato da Mesa nº 82, de 
1993, “que dispõe sobre a estrutura provisória de assessoramento técnico e apoio 
administrativo à Procuradoria Parlamentar”. No encaminhamento da proposta, o Senhor 
Diretor-Geral informa que: “Desde a edição do Ato da Mesa nº 82, de 1993, que garantiu 
estrutura, mesmo que provisória, de assessoramento técnico e apoio administrativo à 
Procuradoria Parlamentar, este conceituado órgão tem demonstrado cada vez mais a sua 
importância na defesa da honra ou da imagem de membros e de órgãos que constituem esta 
Casa”. Esta Secretaria, ante o exposto e com a finalidade de prover a Procuradoria Parlamentar 
de melhores condições administrativas, tendo em vista o crescente volume de serviços, 
submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, pela aprovação”. A Mesa, em 
consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 61, de 1997, o qual vai publicado ao final da 
ata. c) Secretariado Parlamentar: 1) Processo s. nº. Ato da Mesa. Altera o Anexo I do Ato da 
Mesa nº 53, de 1997, e dá outras providências. “Trata-se de proposta de alteração do Anexo I 
do Ato da Mesa nº 53, de 1997, que dispõe sobre os cargos em comissão de Secretário 
Parlamentar. No encaminhamento da proposta a esta Secretaria, o Diretor-Geral presta os 
seguintes esclarecimentos: “Com o propósito de adequar a legislação vigente à realidade atual, 
inclusive com solicitações de elevado número de deputados e especialmente, sem qualquer 
elevação da despesa, encaminho a Vossa Excelência a inclusa minuta de Ato da Mesa que 
altera a tabela de níveis do Secretariado Parlamentar , a fim de proporcionar maior 
flexibilidade na indicação de servidores indispensáveis ao atendimento dos gabinetes 
parlamentares”. Na proposta em exame, o número de SP’s é alterado de 20 (vinte) para 25 



(vinte e cinco). Esta Secretaria, ante o exposto, submete o pleito ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, pela aprovação”. A Mesa, em consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 62, 
de 1997, o qual vai publicado ao final da ata. d) Controle Patrimonial: 1) Processo nº 
102.868/95. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa que aprova o Regulamento de Controle 
Patrimonial, o qual define e disciplina o controle do material permanente, dos bens imóveis 
das instalações a eles agregadas, de propriedade da Câmara dos Deputados. Nos termos do 
seu art. 1º, parágrafo único, tem o Regulamento por objetivos principais o “zelar pela 
segurança e integridade do patrimônio; manter a exatidão dos registros físico-financeiros; 
estabelecer a responsabilidade pela guarda, uso e conservação; definir as competências dos 
órgãos envolvidos; fixar as obrigações dos agentes responsáveis”. O Departamento de Material 
e Patrimônio, autor da proposta, secundado pela Secretaria de Controle Interno, informa, a 
título de justificação, que “o elevado volume de bens, a dinâmica movimentação de material, 
típica da Casa, a insuficiência de normas legais e rotinas administrativas consolidadas, e, 
especialmente, a inobservância das existentes, por parte de alguns responsáveis por bens 
patrimoniais, tem motivado que, mesmo operando um avançado e eficiente sistema de 
controle, ainda se verifiquem muitas deficiências e incorreções”. Informa, ainda, que a 
proposta fundamenta-se nas normas legais gerais pertinentes à matéria, especialmente o 
Código de Contabilidade, a Lei nº 4.320/64 e o Decreto-Lei 200/67, e também nas normas 
internas vigentes, havendo sido compilados os Atos da Mesa nºs 75/85, 76/85 e 18/91. A 
Diretoria Administrativa, por sua vez, ressalta que “a minuta em tela é oriunda de sugestão da 
Comissão Especial de Tomada de Contas constituída pela Portaria nº 433/94, no processo nº 
33.366/94, a qual destinava-se a apurar o significativo número de bens pendentes de 
regularização da carga patrimonial, e visa minimizar as deficiências e incorreções na dinâmica 
de movimentação dos 120.000 bens móveis da Câmara dos Deputados”. Esta Secretaria, ante 
as informações processadas, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, com 
vistas à aprovação da minuta de Ato da Mesa em anexo”. A Mesa, em consequência, resolve 
baixar o Ato da Mesa nº 63, de 1997, o qual vai publicado ao final da ata. e) Orçamento: 1) 
Processo nº 107.912/97. Orçamento Analítico. Departamento de Finanças. “Trata-se da 
proposta do Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados para o exercício de 1997, 
incluindo a unidade orçamentária Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa, em síntese, que: - o 
crédito aprovado está aquém da estimativa de gastos para o presente exercício, visto que a 
projeção até o final deste ano revelam haver déficit da ordem  de R$ 272,00 milhões, 
incidindo, sobremaneira, no grupo de despesa de pessoal, bem como na parte relativa às 
transferências legais ao Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC e ao convênio com a 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal; - a insuficiência com despesa de pessoal decorre, 
basicamente, da aprovação da Resolução nº 6/96 e dos Atos da Mesa nºs 41/96 e 53/97, 
ocorrida em fase posterior à elaboração da proposta orçamentária; - parte dessa situação 
deficitária fora apurada à época da elaboração da proposta orçamentária; - parte dessa 
situação deficitária fora apurada à época da elaboração da proposta orçamentária, ocasião em 
que foi sugerida à Mesa Diretoria apresentação de emendas, visando à recomposição do 
orçamento, sem, contudo, alcançar êxito na aprovação; - não obstante o esforço que venha a 
Administração empreender no sentido de reduzir gastos, para remanejamento futuro de 
dotações, é inevitável a necessidade de aporte suplementar de recursos; - no tocante ao 
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, a dotação fixada em Lei é equivalente ao montante 
das receitas próprias com perspectiva de ser arrecadado até o final do ano. Esta Secretaria, à 
vista das informações processadas e atendendo ao disposto no art. 15, XXIV, do Regimento 
Interno, submete a anexa proposta ao exame e à aprovação da douta Mesa”. f) Fundo 
Rotativo: 1) Processo nº 125.637/96. “Cuida-se de proposta de reformulação do Plano de 
Aplicação dos Recursos Orçamentários do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados – 
exercício 1996. Revela a instrução do processo que nos termos do art. 1º, da Resolução nº 
18/71, o Fundo Rotativo foi instituído com a finalidade de prover recursos para o 



aparelhamento da Casa, dentre outras realizações que se fizerem necessárias ao integral 
cumprimento da função legislativa; que as Receitas e Despesas para o referido exercício 
financeiro igualam-se em R$ 34.818.021,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e dezoito mil e 
vinte e um reais); e que a reformulação em apreço foi necessária por ter sido solicitado um 
crédito suplementar por excesso de arrecadação dos recursos do Pró-Saúde. Informa o 
Diretor-Geral que o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, tendo em vista o 
encerramento do exercício anterior e a não realização de reuniões da Mesa no período, 
aprovou o assunto “ad referendum” da Mesa, nos termos do parágrafo único, do artigo 15, do 
Regimento Interno, razão por que o assunto deve retornar ao douto Colegiado, para 
ratificação daquela decisão. Esta Secretaria, ante as informações processadas, e considerando 
o disposto no inciso II, do art. 5º, da Resolução nº 18/71, submete a proposta ao exame da 
douta Mesa, com vistas à ratificação da decisão do Senhor Presidente”. g) Concurso Público: 1) 
Processo s/nº. “Trata-se de solicitação formulada pela Diretoria-Geral, no sentido de que seja 
autorizada a realização de concurso público destinado ao preenchimento de vagas existentes, 
com prioridade para as seguintes áreas: Assessor Legislativo (20 vagas), Assessor de 
Orçamento e Fiscalização Financeira (6 vagas), Analista de Informática Legislativa (48 vagas), 
Técnico de Informática Legislativa (48 vagas), Técnico Legislativo – atribuição Operador de 
Máquinas (5 vagas), Arquiteto (3 vagas), Engenheiro (4 vagas), Auxiliar Técnico de Arquitetura 
e Engenharia (6 vagas), Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa (134 vagas), Técnico 
Legislativo – atribuição Assistente Administrativo (100 vagas). No encaminhamento do 
processo, o Senhor Diretor-Geral informa que a Câmara dos Deputados conta atualmente com 
elevado número de 607 (seiscentos e sete) cargos vagos no seu Quadro de Pessoal, 
decorrente, principalmente, de aposentadorias, o que tem causado grande carência de 
recursos humanos em diversos setores da Casa. Ademais, considera que, em virtude do grande 
número de servidores em atividade que já possuem tempo para aposentadoria, o atendimento 
do pleito é de suma importância, visto que evitará o estrangulamento na execução das 
atividades relacionadas com os cargos retromencionados. Esta Secretaria, ante as informações 
processadas, submete o assunto à douta Mesa, opinando pelo atendimento do pleito”. A Mesa 
aprova o processo estabelecendo que, em cada caso, a proposta seja submetida a apreciação 
da Mesa. 2) Processo s/nº. Nomeação dos profissionais de saúde. “Assunto: Nomeação de 
candidatos aprovados em concurso para preenchimento de cargos de Analista Legislativo nas 
áreas médica e paramédica. Senhor Presidente e demais membros da Mesa, com vistas à 
transição de um sistema existente há anos, e que não mais convêm á Casa nem ao Governo do 
Distrito Federal – o Convênio da Câmara com a Fundação Hospitalar do Distrito Federal -, para 
outro novo, resultante da efetivação de servidores das áreas médica e para médica no 
Departamento Médico da Câmara dos Deputados, foram realizados, durante os anos de 
1995/1996, vários concursos públicos para Analista Legislativo – Médico, de várias 
especialidades, para preenchimento de 58 vagas; Enfermeiro, com 07 vagas; Fonoaudiólogo, 
com 02 vagas; Farmacêutico, com 03 vagas, e Paramédicos, com 50 vagas. O referenciado 
convênio, de nº 96041.0/96-PJ-FHDF, celebrado entre a Câmara dos Deputados e a Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal, para continuidade da cessão de profissionais da área de saúde, 
tem vigência até 1º de agosto de 1997. Oportuno ressaltar a informação recebida 
oficiosamente pela Administração de que o egrégio Tribunal de Contas da União irá 
recomendar a não renovação do convênio em causa. O parágrafo primeiro da cláusula sexta do 
mencionado convênio prescreve que o mesmo poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
mediante comunicação escrita, sem que tal rescisão gere direito a qualquer tipo de 
ressarcimento ou indenização à Cedente. É sabido que o Departamento Médico da Câmara dos 
Deputados, para um funcionamento regular, não pode prescindir dos profissionais cedidos 
pela Fundação Hospitalar, mediante convênio, a não ser que seja promovida a efetivação dos 
concursados. A segunda alternativa é, presentemente, a mais aconselhável. Mesmo porque a 
nomeação dos concursados, em princípio, a curto prazo, implica redução dos cursos 
presentemente dispendidos com a sistemática até agora praticada. As fases de nomeação e 



investidura em cargo público – com a posse e o exercício – de concursados, obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação, são sabidamente demoradas, tendo em vista o 
decurso do tempo para publicação e republicação dos atos, o ensejo que a lei aufere aos 
nomeados para postergação da posse e do exercício nos respectivos cargos. Evidenciam-se, 
portanto, como de extrema urgência as providências para a nomeação dos concursados, para 
que possa coincidir o exercício efetivo nos cargos com o término da vigência do Convênio nº 
96.041-0/96, e para que não haja problema de solução de continuidade no que diz respeito ao 
funcionamento adequado do Departamento Médico. Á vista de todo o exposto, proponho a 
Vossas Excelências que a Mesa aprove a presente proposta de nomeação dos profissionais da 
saúde objeto dos concursos de Analista Legislativo antes reportados”. h) Licitação: 1) Processo 
nº 443/97. MINASMED Comércio e Importação Ltda. Recurso na Tomada de Preço nº 39/96. 
“Trata-se de correspondência encaminhada pela empresa MINASMED Comércio e Importação 
Ltda., ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, na qual pleiteia a 
reconsideração de recurso interposto contra decisão da Comissão Permanente de Licitação 
desta Casa, que adjudicou o objeto da Tomada de Preço nº 39/96 à empresa UNICON Produtos 
Hospitalares Ltda., com o propósito de que seja promovido novo julgamento “por outra 
Comissão”. A recorrente rebela-se também contra o que classifica de falta de argumentação 
quando da denegação do recursos impetrado, na fase de julgamento das propostas, 
qualificando, à vista do farto material à época apresentado, o argumento de “falta de amparo 
legal” de inconclusivo e absurdo, motivo pelo qual faz severas críticas aos procedimentos 
adotados por aquele colegiado. A reclamante alicerçou a fundamentação de seu recurso no 
fato de ter a UNICON apresentado proposta para produto com concentração variando entre 
300 e 320 mg/ml, cotando, assim, “um produto inexistente, inclusive com parecer do Conselho 
Federal de Farmácia”. Alega, portanto, que um produto farmacêutico não pode possuir 
concentração variável, mas sim fixa. A Comissão permanente de licitação, nos termos do 
parecer exarado pelo seu presidente, às fls. 03 a 08 do presente processo, denegou 
provimento ao recurso impetrado, mantendo-se a classificação da UNICON, com acolhimento 
pelo Senhor Diretor-Geral. A decisão do colegiado baseia-se, em especial, na constatação de 
que “o questionamento da MINASMED envolve, sobretudo, uma questão de semântica, qual 
seja o real entendimento da expressão “300 a 320 mg/ml de concentração”, o que não 
significa que se esteja buscando um produto com concentração variável, mas sim que serão 
aceitos produtos cuja concentração, efetiva esteja situada nesta faixa”, o que refuta, no 
entendimento desta Secretaria, qualquer margem de dúvida. Ainda em seu parecer, a referida 
Comissão esclarece que é assegurado à reclamante o acesso a todas as peças dos processos 
licitatórios, como determina o art. 63 da Lei 8.666/93, ao qual filia-se o art. 101 do 
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara. Dessa forma, poderia a empresa 
MINASMED verificar, a qualquer momento, quais as razões que levaram ao não-acolhimento 
de seu recurso, podendo, assim, comprovar que não foi “inconclusivo”, tampouco “absurdo”, 
como tacha, o argumento de “falta de amparo legal” proferido pela Comissão Permanente de 
Licitação. Ademais, verifica-se que, no presente caso, a recorrente não satisfez o requisito 
relacionado com a tempestividade do recurso, porquanto não observou o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da intimação da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, 
estabelecido no inciso II do art. 109, do Estatuto Federal Licitatório (Lei 8.666/93), além de 
ferir o princípio hierárquico do encaminhamento, ao fazê-lo de forma diversa do previsto no 
art. 4º do art. 109 daquele diploma legal, o que prejudica o seu conhecimento. Não obstante o 
exposto, entende-se que o recurso do tipo representação, abrigada no inciso II do art. 109, da 
Lei 8.666/93, é uma modalidade do exercício do direito constitucional de petição (inciso XXXIV 
do art. 5º da CF c/c o inciso LV do mesmo artigo), não possuindo forma nem quesitos 
específicos além daqueles deduzidos nos mencionados dispositivos constitucionais, razão pela 
qual esta Secretaria submete o assunto à consideração da douta Mesa Diretora, opinando pelo 
indeferimento do pleito, nos termos dos esclarecimentos apresentados pela Comissão 
Permanente de Licitação desta Casa”. i) Doação: 1) Processo nº 107.783/96. Fundação 



Hospitalar do Distrito Federal – Posto de Assistência Médica de Taguatinga. “Cuida-se de 
solicitação do Chefe de Equipe Médica do PAM – Taguatinga, no sentido de que seja doado 
àquele Posto de Assistência Médica, vinculado à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, um 
aparelho diatermocautério (bisturi elétrico). Revela a instrução do processo que o 
Departamento Médico dispõe de um aparelho bisturi elétrico, marca Medsystems, obsoleto, 
necessitando de reparos, razão por que dito órgão manifesta-se favoravelmente ao pedido, 
nos termos do Convênio celebrado com a FHDF. Informa os órgãos técnicos da Casa que a 
matéria é disciplinada pelo art. 17, da Lei nº 8.666/93, e que o aparelho em tela foi avaliado 
por comissão de servidores desta Casa, nos termos da Lei, a qual comissão atribuiu ao bem o 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O Diretor-Geral manifesta-se favoravelmente à doação. 
Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pleito, nos termos das informações 
e manifestações do órgão técnicos da Casa”. 2) Processo nº 125.279/96. Fundação Hospitalar 
do Distrito Federal. “Trata-se de solicitação do Diretor Executivo da Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal no sentido da doação, àquele órgão, de máquinas de escrever, mesas, arquivos 
e outros materiais de escritório, conforme expediente de fl. 1. Informa o Departamento de 
Material e Patrimônio que se encontram recolhidos aos depósitos da Casa mesas de tamanhos 
variados, armários, poltronas de visita, fichários e máquinas de escrever, tudo relacionado às 
fls. 4-20, e que referido material encontra-se disponível para alienação, seja por obsoletismo 
ou por recuperação antieconômica. Nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 17, 
II, “a” da Lei nº 8.666/93 e art. 148, II, “a” do Ato da Mesa nº 44/96), a doação deve ser 
precedida de avaliação, o que foi feito em relação ao pedido em exame, somando tudo (201 
bens especificados) a importância de R$ 13.056,14 (treze mil, cinquenta e seis reais e quatorze 
centavos). Ademais, e nos termos do Convênio firmado entre esta Casa e a referida Fundação, 
esta tem prioridade na doação de equipamentos (Convênio nº 009/95, cláusula quarta). Os 
órgãos técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente à solicitação. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa”. j) Requerimento: 1) Processo nº 123.574/96. Assessoria Legislativa. 
Acumulação de Cargos. “Cuida-se de pedido de esclarecimento do Diretor da Assessoria 
Legislativa acerca da tecnicidade, ou não, do cargo de Analista Legislativo, atribuição 
Assistente Técnico, exercido por ocupantes da função de Assessor ou Consultor Legislativo, 
para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, b, da 
Constituição Federal. Prende-se a questão, mais especificamente, à situação dos Assessores ou 
Consultores Legislativos aposentados como Professor. No particular da acumulação de 
proventos com vencimentos, a legislação interna (AM nº 46/96), respaldada na jurisprudência 
(RE-STF 163.204-6) e em textos legais (MP nº 1.522/96), assinala positivamente, desde que os 
cargos, empregos ou funções sejam acumuláveis na atividade. Assim, importa saber se o cargo 
em comento, à luz do dispositivo constitucional citado, pode ser considerado técnico ou 
científico, o que então permitiria a sua acumulação com o cargo de professor. Sobre a matéria, 
o Departamento de Pessoal presta os esclarecimentos seguintes: “Pinto Ferreira, in 
Comentários à Constituição Brasileira”, esclarece que cargos técnicos são aqueles para cujo 
desempenho é mister familiaridade com determinados métodos, sistematicamente 
organizados, que repousam no conhecimento científico, ministrado em determinada cátedra. 
O art. 3º do Decreto nº 35.956 de 1954 define cargo técnico ou cientifico como sendo aquele 
para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos 
científicos ou artísticos de nível superior de ensino ou o cargo para cujo exercício seja exigida 
habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de 
ensino. A então Secretaria de Administração Federal, no Ofício-Circular nº 07, publicado no 
DOU de 29.06.90, traz, de forma a orientar melhor o disposto no referido Decreto, alguns 
tópicos acerca de acumulação de cargos: “I -.......... II – Caberá ao órgão ou entidade 
interessada examinar se os cargos ou empregos são técnicos; a caracterização far-se-á 
mediante análise das respectivas atribuições. III – Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos 
termos do art. 3º do Decreto nº 35.956, de 2 de agosto de 1954, aquele para cujo exercício 



seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos 
obtidos em nível superior de ensino. IV – Também pode ser considerado como técnico ou 
cientifico o cargo para cujo exercício seja exigida a habilitação em curso legalmente 
classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino. São atribuições da Categoria 
Funcional de Analista legislativo – atribuição Assistente Técnico, conforme a resolução nº 103, 
de 1984:..Caracterísiticas básicas - atividade de nível superior, envolvendo execução de 
trabalhos técnicos especializados, relacionados com a atuação parlamentar, bem como 
trabalho de pesquisa das informações necessárias no acompanhamento do processo 
legislativo. O artigo 5º, parágrafo único, da referida Resolução dispõe, in verbis: Art. 
5º................Parágrafo único. Constituem requisitos para ingresso na classe inicial da categoria 
funcional de Assistente Técnico, além das estabelecidas nas instruções reguladoras dos 
concursos, diploma ou certificado de conclusão de curso superior ou habilitação legal 
equivalente”. Em seguida a essas observações, o órgão de pessoal elenca as atribuições dos 
Assessores e Consultores Legislativos, conforme previstas na Resolução nº 48, de 1993, tudo 
evidenciando tratar-se de funções com características que permitem classifica-las como de 
natureza técnica ou cientifica. Eis algumas dessas atribuições: a) realizar a produção intelectual 
que lhes for proposta, ou adequá-la à orientação do próprio interessado; b) informar, 
preliminarmente, o solicitante, quando for o caso, da inviabilidade constitucional, jurídica, 
legal ou regimental, técnica, financeira ou orçamentária de proposição que lhes tenha sido 
distribuída para relatar ou elaborar; c) rever, em regime de corresponsabilidade técnica, os 
trabalhos que lhes sejam distribuídos para esse fim, d) prestar consultoria ou assessoramento 
direto às comissões, ou à administração, por determinação superior, observado o disposto no 
art. 9º. Do exame dessas atribuições, não há negar que para o seu exercício é indispensável a 
aplicação de conhecimentos científicos de nível superior de ensino, o que impõe como 
requisito para o ingresso na classe inicial da categoria o diploma ou certificado de conclusão de 
curso superior ou habilitação legal equivalente. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se 
favoravelmente ao posicionamento do Departamento de Pessoal quanto à possibilidade de 
acumulação de proventos de Professor com os de Assessor e Consultor Legislativo. Esta 
Secretaria, à vista das informações processadas, considerando ser da competência da Casa 
definir acerca da tecnicidade ou não de seus cargos, para efeito de acumulação, e 
considerando que, à luz das fontes referidas, as atribuições do cargo da categoria funcional de 
Analista Legislativo – Atribuição Assistente Técnico, próprio dos ocupantes da função de 
Assessor e Consultor Legislativo, encerram características que permitem classificar referido 
cargo como Técnico ou Científico, opina por que assim sejam consideradas tais cargos, para 
efeito do disposto no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal”. 1) Requisição de servidor; 1) 
Processo nº 102.272/97. Delsita Ferrari. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja a 
servidora DELSITA FERRARI, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, atribuição Adjunto 
Parlamentar, ponto nº 4.546, colocada à disposição daquela Casa, para prestar serviços no 
Gabinete do Senador Leomar Quintanilha. Informa o Departamento de Pessoal que de acordo 
com entendimento havido entre as duas Casas do Legislativo, a cessão de servidor poderá ser 
atendida, com ônus para a origem, desde que o mesmo não seja designado para ocupar cargo 
em comissão, até o limite de 40 servidores, e que presentemente encontram-se à disposição 
do Senado Federal 32 servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria-Geral manifesta-se 
favoravelmente à cessão, até 31/12/97, com ônus para esta Casa. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo acolhimento do pleito, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa”. m) Prorrogação de requisição de servidor: 1) Processo nº 14.115/95. 
Sandra Graça Fonseca de Araújo Valle. Trata-se de solicitação do Senhor Ministro de Estado da 
Justiça no sentido de que seja prorrogado o prazo de requisição da servidora SANDRA GRAÇA 
FONSECA DE ARAÚJO VALLE, Assessora Legislativa, ponto nº 5.116, para continuar exercendo o 
cargo comissionado de Secretária de Justiça, código DAS-101.6. Os órgãos técnicos da Casa 
manifestam-se favoravelmente ao pedido de prorrogação, até 31.12.97. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo deferimento da prorrogação, compreendido o período de 1996 e 1997, 



nas mesmas condições anteriores, ou seja, com perda da função comissionada exercida nesta 
Casa”. 2) Processo nº 115.349/95. José Cassimiro da Silva. “O Senhor subsecretário Executivo 
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República solicita seja prorrogado o 
prazo de cessão, a RADIOBRÁS, do servidor desta Casa JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, ponto nº 
4.582. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa que o prazo 
de cedência já fora prorrogado “ad referendum” da Mesa, até 31.12.96, carecendo de 
ratificação pelo mesmo colegiado, e que o pedido, a teor das informações do Departamento 
de Pessoal e da Diretoria Administrativa, preenche as condições para o seu regular 
deferimento. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido de 
prorrogação em tela, até 31.12.97, nas mesmas condições anteriores”. 3) Processo nº 
100.192/95. James Lewis Gorman Júnior. “Trata-se de solicitação do Senhor Governador do 
Distrito Federal no sentido de que seja prorrogado o prazo de requisição do servidor JAMES 
LEWIS GORMAN JÚNIOR, Técnico Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, ponto nº 3.893, 
para continuar exercendo o cargo comissionado de Subsecretário de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente ao 
pedido de prorrogação, até 31.12.97, nas mesmas condições anteriores, “por que submido aos 
parâmetros legais previstos no art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112, de 11.12.90, no Ato da 
Mesa nº 05, de 1975, e na Decisão da Mesa, de 26.04.89, estando já o servidor cedido àquele 
Governo até 31.12.96, com ônus para a Câmara dos Deputados”. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo acolhimento do pleito, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos competentes da Administração da Casa”. 4) Processo nº 11.516/91. Luiz Antônio 
Martins Suertegaray. “Trata-se de solicitação do Senhor Governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, no sentido de que seja prorrogada a cessão do servidor LUIZ ANTÔNIO MARTINS 
SUERTEGARAY, Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 4.775, para 
continuar prestando serviços ao Governo daquele Estado. Revela a instrução do processo que 
o servidor encontra-se cedido àquele Governo até 31.01.97, sem ônus para a Câmara dos 
Deputados. Os órgãos técnicos da administração manifestam-se favoravelmente ao pedido, 
até 31.12.97, nas mesmas condições anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo 
deferimento da prorrogação, até 31.12.97, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos competentes da Casa”. 5) Processo nº 117.537/95. Carlos Henrique Sá de Ferrante. 
“Trata-se de solicitação do Senhor Governador do Estado do Paraná, no sentido de que seja 
prorrogada a cessão do servidor CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE, Técnico Legislativo, 
atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 4.649, para, nas mesmas condições anteriores, 
continuar prestando serviços ao Governo daquele Estado. Revela a instrução do processo que 
o servidor encontra-se cedido àquele Governo desde 07.07.95, com ônus parcial para esta 
Casa, ou seja, com a perda da Gratificação de Atividade Legislativa, e que tanto o 
requerimento inicial de cessão do servidor quanto o pedido de prorrogação referente ao ano 
de 1996 ainda não foram objeto de deliberação da douta Mesa. Os órgãos técnicos da Casa 
manifestam-se favoravelmente ao pedido, até 31.12.97. Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, opina pelo deferimento da prorrogação, compreendido o período de 
1996 e 1997, nas mesmas condições anteriores, ou seja, sem o pagamento da Gratificação de 
Atividade Legislativa”. 6) Processo nº 22.586/95. Lucy Roman Bertolin. “Trata-se de solicitação 
do Senhor Governador do Estado do Tocantins, no sentido de que seja prorrogada a cessão da 
servidora LUCY ROMAN BERTOLIN, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto 
nº 4.962, para, nas mesmas condições anteriores, continuar prestando serviços ao Governo 
daquele Estado. Revela a instrução do processo que a servidora encontra-se cedida àquele 
Governo desde 27.07.95, com ônus parcial para esta Casa, ou seja, com a perda da Gratificação 
de Atividade Legislativa, e que tanto o requerimento inicial de cessão da servidora quanto o 
pedido de prorrogação referente ao ano de 1996 ainda não foram objeto de deliberação da 
douta Mesa. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente ao pedido, até 
31.12.97. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, opina pelo deferimento da 
prorrogação, compreendido o período de 1996 e 1997, nas mesmas condições anteriores, ou 



seja, sem o pagamento da Gratificação de Atividade Legislativa”. 7) Processo nº 34.275/90. 
Trata-se de solicitação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia no sentido 
de que seja prorrogado o prazo de cessão, àquela Assembleia, da servidora SANDRA MARA 
XAVIER MATOS, ponto nº 3.873, para o exercício de função gratificada, com ônus para esta 
Casa. Revela a instrução do processo que a servidora encontra-se cedida àquela instituição 
com ônus parcial para a Câmara dos Deputados, excluída a parcela referente à Gratificação de 
Atividade Legislativa, desde 28.6.91. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se 
favoravelmente ao pedido de prorrogação, até 31.12.97, nas mesmas condições anteriores. 
Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento da solicitação, nos termos das 
informações e manifestações processadas”. Prosseguindo, a Mesa resolve aprovar o Projeto de 
Resolução que “dispõe sobre a designação por acesso a funções comissionadas do Quadro 
Permanente da Câmara dos Deputados”. Ainda com a palavra, o Senhor 1º Secretario relata o 
seguinte expediente: Processo s/nº. Convênio de Cooperação Técnica. “Trata-se de proposta 
de Convênio a ser celebrado entre a Câmara dos Deputados e entidades públicas, de setores 
diversos, para a mútua cooperação técnica nas atividades de suporte à documentação, 
processamento de dados e aperfeiçoamento de recursos humanos. A iniciativa presente 
decorre de ressentir-se a Casa de uma interação maior com outros órgãos, no sentido da busca 
e da transferência de novas tecnologias e de métodos mais avançados para a execução de 
tarefas comuns, o que poderá viabilizar-se mediante a realização de seminários, estágios, 
cursos, palestras, comissões e grupos de trabalho. Permitirá a proposta em exame, ainda, uma 
divulgação maior das atividades da Câmara dos Deputados a unidades representativas da 
sociedade, a exemplo dos Legislativos estaduais e municipais, e também a órgãos de 
informação e documentação, do tipo biblioteca e assemelhados. Importa destacar quem, na 
forma da Cláusula Sexta da minuta proposta, “toda e qualquer colaboração prestada pelos 
signatários em decorrência do presente instrumento será inteiramente gratuita, salvo as 
despesas com passageiros e hospedagem de instrutores, consultores e funcionários, quando 
das visitas técnicas, que correrão às expensas do Órgão visitante”. Esta Secretaria, ante o 
exposto, e com parecer favorável, submete a proposta ao exame e à deliberação da douta 
Mesa, com vistas a que, sendo aprovada, sirva de modelo a Convênios a serem firmados com 
entidades voltada para os fins supra especificados”. A Mesa aprova o parecer, adotando 
emenda apresentada pelo Senhor 3º Secretário. Em continuação, o Senhor 1º Secretário 
sugere a criação de um Museu com o objetivo de preservar a memória da Casa, a funcionar no 
Espaço Cultural, uma vez que, acha que aquele Espaço não deve ser ocupado por outros 
órgãos, com objetivos diferenciados. O Senhor Presidente, embora concordando com o Senhor 
1º Secretário, acha que o assunto deve ser tratado posteriormente.  V – PAUTA DO SENHOR 
3º SECRETÁRIO. Sua Excelência apresenta à Mesa o seguinte relatório: “Relatório dos 
Despachos da Terceira-Secretaria”. Apresentamos a Vossa Excelência e à Douta Mesa, 
relatório dos processos despachados pela 3ª Secretaria, no período de 21/02/97 a 10/04/97 
conforme segue: a) Justificativas de Faltas – Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com 
o DL 07/95, art. 4º parágrafo 4º e do art. 236 do Regimento Interno, com ressarcimento 
financeiro: (Deputado – Período) Adelson Ribeiro – 24 a 27/03/97, Adylson Motta – 20/03 a 
03/04/97, Adylson Motta – 04 a 11/04/97, Alberto Silva – 02/03 a 01/04/97, Alceste Almeida – 
27/02/97, Alcides Modesto – 20/02/97, Alexandre Ceranto – 25 e 26/03/97, Alvaro Valle – 
26/02 a 06/03/97, Antonio J. Araújo – 12 a 14/03/97, Antonio J. Araújo – 8 a 21/02/97, Arnon 
Bezerra – 11 a 13/03/97, Arnon Bezerra – 27/02/97, Augusto Farias – 21/03 a 01/04/97, Basília 
Villani – 24 a 27/02/97, Carlos Alberto – 26/02 a 25/03/97, Carlos Alberto – 27/03 a 26/04/97, 
Carlos Alberto Campista – 18 a 20/03/97, Carlos Magno – 20/02/97, Carlos Alberto – 17 a 
22/02/97, Carlos Santana – 20, 26 e 27/02/97, Cesar Bandeira – 18 a 21/02/97, Cesar Bandeira 
– 25 e 26/03 e 01/04, Chicão Brígido – 11 a 13/03/97, Ciro Nogueira – 20 a 23/02/97, Ciro 
Nogueira – 10 a 14/03/97, Cláudio Cajado – 04/03 a 18/03/97, Cláudio Chaves – 20 a 
22/02/97, Cleonâncio da Fonseca – 20/02/97, Cunha Bueno – 21/02 a 22/03/97, Danilo de 
Castro – 20/02/97, Edson Silva 10 a 29/09/97, Eduardo Mascarenhas – 22/02 a 20/03/97, Euler 



Ribeiro – 18/03/97, Eurico Miranda – 20/02/97, Eurípedes Miranda – 20/03/97, Ezídio Pinheiro 
– 06/03/97, Fátima Pelaes – 20, 25 e 26/03/97, Fernando Gonçalves – 18 a 20/02/97, Firmo de 
Castro – 06 e 7/03/97, Franco Montoro – 03 a 31/03/97, Geraldo Pastana – 20/02/97, Gerson 
Peres – 17 a 21/02/97, Hélio Cesar Rosas – 20 e 21/02/97, Ivandro C. Lima – 06 e 07/03/97, 
Ivandro C. Lima – 03/04 a 02/05/97, Jaime Martins Filho – 05 a 11/03/97, Jair Meneguelli – 20 
e 21/03/97, Jair Meneguelli – 25 e 26/03/97, João Carlos Barcelar – 20/02/97, Jolão Melão 
Neto – 16 e 22/02/97, João Thomé Mestrino – 27/02 e 04/03/97, João Ribeiro – 20/02/97, 
Jonival Lucas – 18 a 20/02/97, José Chaves – 20/02/97, José Chaves – 10 a 14/03/97, José 
Egydio – 19 a 21/02/97, José Carlos Lacerda – 20/02/97, Júlio Cesar – 24 a 26/03/97, Laura 
Carneiro – 18/03 a 16/04/97, Luiz Braga – 15 a 22/02/97, Luiz Durão – 05/12/96, Luiz Durão – 
25 a 27/02/97, Luiz Fernando – 11 a 20/03/97, Luiz Mainardi – 9 a 27/03/97, Márcia Marinho – 
19, 20 e 25/02/97, Maria Valadão – 25 a 27/02/97, Maria da Conceição Tavares – 04/03 a 
02/05/97, Maria da Conceição Tavares – 20/02/97, Mário de Oliveira – 25/03 a 30/04/97, 
Mariza Serrano – 06/03 a 15/04/97, Marcelo Teixeira – 18 e 27/02/97, Marcelo Teixeira – 
06/03/97, Marcelo Teixeira – 20 a 26/03/97, Marquinho Chedid – 11, 17 a 27/03/97, Mauri 
Sérgio – 10 a 12/12/97, Max Rosenmann – 04 a 06/03/97, Murilo Domingos – 05/12/96 e 
04/02/97, Moises Lipnik – 20/03 a 03/04/97, Neif Jabur – 27/02/97, Neif Jabur – 17 a 
30/03/97, Nana Souza – 04/03/97, Nestor Duarte – 20 e 27/02 e 20/03/97, Neuto de Conto – 
11/03 a 09/04/97, Ney Lopes – 06/03/97, Nicias Ribeiro – 19 a 20/02/97, Odílio Balbinotti – 02 
a 06/03/97, Olávio Silva Rocha – 20/03 a 07/04/97, Oscar Goldoni – 10 a 16/03/97, Osório 
Adriano – 10 a 19/03/97, Osvaldo Biolchi – 18 a 24/03/97, Osvaldo Biolchi – 23 a 29/03/97, 
Paulo Gouvêa – 04 a 07/03/97, Paulo Lima – 04/03/97, Paulo Mourão – 18 e 19/02/97, Paulo 
Mourão – 27 a 29/02/97, Paulo Mourão – 12 a 20/03/97, Raimundo Santos – 03 a 05/97, 
Raquel Capiberibe – 24 a 28/02/97, Raquel Capiberibe – 06 a 13/03/97, Raul Belém – 04 a 
06/03/97, Raul Belém – 18/03/97, Raul Belém – 27/02/97, Remi Trinta – 03 a 14/03/97, 
Renato Johnsson – 24 a 26/03/97, Ricardo Rique – 22/02/97, Ricardo Rique – 20/02/97, 
Ricardo Rique – 26/03/97, Roberto Fontes – 18 a 28/03/97, Roland Laving – 17 a 22/02/97, 
Roland Laving – 06, 11 a 25/03/97, Romel Anízio Jorge – 13 e 20/03/97, Ronaldo Santos – 
10/03/97, Ronivon Santiago – 19 e 20/02/97, Salomão Cruz – 10 a 16/03/97, Sebastião 
Madeira – 27 e 28/02/97, Serafim Venzon – 25/02 a 04/03/97, Silas Brasileiro – 20/02/97, 
Simão Sessim – 24 a 26/03/97, Talvane Albuquerque – 11/03/97, Talvane Albuquerque – 01 a 
10/04/97, Talvane Albuquerque – 25 e 26/03/97, Udson Bandeira – 22/01/97 e 19 e 20/02/97, 
Ushitaro Kamia – 16/10/96 e 05/12/96, Ushitaro Kamia – 27/11/96, Vanessa Felippe – 
27/02/97, Vanessa Felippe – 02 a 08/04/97, Vicente Cascione – 20/03/97, Waldomiro 
Fioravante – 04 a 06/03/97, Wigberto Tartuce – 27/02/97, Wilson Braga – 25 e 26/03/97, 
Wilson Campos – 17/03 a 15/04. b) Justificativa de Faltas – Missão Oficial. De acordo com DL 
07/95, art. 4º parágrafo 4º e do art. 226, inciso IV do R.I., com ressarcimento financeiro. 
(Deputado – Período – Local): Antonio C. Pannunzio – 13 a 15/03/97 – Costa Rica, Cláudio 
Cajado – 18 a 20/02/97 – Salvador-BA, Edson Andrino – 14 a 21/03/97 – New Orleans, Gerson 
Peres – 06 a 08/03/97 – Belém-PA, Gerson Peres – 27/02/97 – Cametá-PA, Hugo R. da Cunha – 
20/02/97 – Uberaba – MG, José Santana de Vasconcellos – 04/03/97 – Belo Horizonte, Jorge 
Maluly Netto – 26 a 28/03/97 – EUA, Max Rosenmann – 25 e 26/03/97 – Curitiba-PR, Marcus 
Vicente – 20/02/97 – Vitória-ES, Mendonça Filho – 13/03/97 – Aracajú-SE, Moisés Bennesby – 
23/03 a 02/04/97 – EUA., Nelson Otoch – 06/03/97 – Fortaleza-CE, Nelson Marchezan – 
20/02/97 – Porto Alegre-RS, Roberto Pessoa – 20/02/97 – Fortaleza-CE. c) Afastamento do País 
– Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: (Deputado – Período) Arthur Virgílio 
Neto – 07 a 13/02/97, Dilson Sperafico – 26 a 31/03/97, Freire Junior – 27/02 a 10/03/97, 
Paulo Lima – 23 a 30/03/97, Severino Cavalcante – 20/03 a 05/04/97, Simão Sessim – 18 a 
24/02/97. d) Justificativas de Faltas – Convocação Judicial: (Deputado – Período) Wagner 
Nascimento – 20/03/97. e) Justificativa de Faltas – De acordo Inciso I, do art. 2º, do Ato da 
Mesa 100/94: (Deputado Período) Adão Pretto – 20/02/97, Domingos Leonelli – 27 e 
28/02/97, Dolores Nunes – 11 a 13/03/97, Fátima Pelaes – 25 e 26/02/97, Fernando Gabeira – 



07 a 18/03/97, Ivo Mainardi – 19/02/97, Milton Mendes – 20/02/97, Paulo Ritzel – 25 e 
26/03/97 – Ricardo Gomyde – 12/03/97, Silvio Pessoa – 27/02/97, Tony Gel – 20 e 21/02/97. 
Waldomiro Fioravante – 11 e 12/07/96”. Prosseguindo Sua Excelência apresenta minuta de 
Ato da Mesa referentes à missão oficial: 1) “Dispõe sobre missão oficial e dá outras 
providências. A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, 
resolve: Art. 1º Considera-se missão oficial, para os fins do disposto no art. 4º, § 4º, do Decreto 
Legislativo nº 07, de 1995, além dos casos previstos no Regimento Interno, o afastamento em 
virtude de representação a serviço da Câmara dos Deputados ou de Comissões, devendo o 
assunto a ser tratado estar relacionado com as atividades do Poder Legislativo. § 1º. O 
afastamento previsto neste artigo dependerá de autorização prévia do Presidente da Câmara 
dos Deputados; § 2º A missão oficial será desempenhada por um deputado indicado pela 
Presidência, sendo os demais, se for o caso, indicados pelos líderes, dentro do princípio da 
proporcionalidade partidária; Art. 2º Em se tratando de missão oficial ou autorizada, ou ainda 
Comissão Externa prevista no art. 38 do Regimento Interno da Casa, o Deputado apresentará, 
ao retornar no prazo de cinco sessões, relatório de suas atividades que, após a apreciação do 
Senhor Terceiro-Secretário para justificar a ausência, será publicado em órgão oficial da 
Câmara dos Deputados. Art. 3º Os casos omissos serão decididos pela Mesa. Art. 4º Revogam-
se as disposições em contrário”. A Mesa decide que a referida minuta seja encaminhada, por 
cópia, aos Membros da Mesa para exame e posterior deliberação. A seguir, o Sr. 3º Secretário, 
Deputado Paulo Paim, tece considerações ao que ele entende como mau atendimento 
prestado pelas companhias aéreas aos senhores Deputados, ao mesmo tempo em que 
apresenta proposta no sentido de maior controle sobre a emissão e crédito das passagens. O 
Sr. 1º Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, intervém para dizer que transformar o 
crédito em dinheiro não é a melhor forma, podendo parecer, até mesmo, aumento de 
remuneração. O Sr. 3º Secretário retoma a palavra, para sugerir o controle através de cartão, a 
fim de proporcionar um controle pessoal do parlamentar sobre as emissões de sua 
responsabilidade. O Deputado José Maurício, 1º Suplente, propõe que a medida se estenda à 
família dos parlamentares, no que é contraditado pelo Sr. 1º Vice-Presidente, que aponta 
ilegalmente na medida, se levada a cabo. O Sr. 3º Secretário, mais uma vez fazendo uso da 
palavra, diz que os procedimentos atuais não são absolutamente legais. A seguir, por proposta 
conjunta, a matéria sai de pauta para reexame por parte de todos os membros da Mesa e 
solução no prazo de 30 dias. Em continuação, o Sr. 3º Secretário apresenta aos seus pares 
requerimentos, dos Senhores Deputados Expedito Júnior, Marinha Raupp e Eurípedes 
Miranda, nos quais justificam ausência dos trabalhos legislativos. Em discussão, a Mesa decide 
que os pleitos não encontram amparo legal em razão do que determina o Decreto Legislativo 
nº 07/95. Em continuação, é dada a palavra ao Senhor 1º Suplente, Deputado José Maurício, o 
qual apresenta minuta de Ato da Mesa referente à ocupação de gabinetes parlamentares, no 
seguinte teor: “Dispõe sobre a ocupação dos gabinetes parlamentares. A Mesa da Câmara dos 
Deputados, no uso de suas atribuições, resolve: Art. 1º ao início de cada legislatura, os novos 
parlamentares terão seus gabinetes distribuídos mediante sorteio que será realizado pela 
Primeira Secretaria. Art. 2º. Em nova legislatura, os deputados reeleitos que ocupam gabinetes 
no anexo III terão preferência na ocupação dos gabinetes no Anexo IV, desde que manifestem 
opção até... (a data final do encerramento da legislatura). Art. 3º O gabinete de parlamentar 
afastado do mandato, por qualquer motivo, será ocupado preferencialmente pelo seu 
suplente. (que o devolverá ao Deputado Titular quando este reassumir o seu mandato, mercê 
interferência da Coordenação de Apoio Parlamentar). Art. 4º O servidor responsável pelo 
gabinete deverá entregar as chaves à Coordenação de Apoio Parlamentar imediatamente após 
o afastamento do Deputado. (O Deputado titular ou o servidor responsável do seu gabinete 
entregará as chaves à Diretoria da Coordenação de Apoio Parlamentar imediatamente após a 
interrupção de seu mandato). Art. 5º Caberá a Diretoria Geral a suspensão imediata da 
utilização de cotas inerentes ao gabinete em transição (tanto quanto promoverá as 
providências pertinentes a sua ocupação). Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo 



Primeiro Secretário. Art. 7º Este ato entra em vigor na data de sua publicação”. Acha, o Senhor 
1º Suplente, Deputado José Maurício, que o ato é salutar e moralizador. A matéria sai de pauta 
para que todos os membros da Mesa possam examinar e oferecer sugestões, para posterior 
deliberação. Nada mais havendo a tratar, às 18:15 horas o Senhor Presidente declara 
encerrada, a presente reunião. E, para constar eu, (__________) Secretário-Geral da Mesa, 
lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 28.04.97 
 
Aos vinte dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 17h, reúne-se na 
sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito 
Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° 
Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário e ausente, por motivo 
justificado, o Senhor Deputado Efraim Morais, 4° Secretário. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos. Sua Excelência o Senhor Presidente, Deputado Michel 
Temer, apresenta aos seus pares o Processo n° 110.692/97, o qual encaminha as Tomadas de 
Contas da Câmara dos Deputados e do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados e seus 
anexos (Relatórios/Certificados de Auditoria do Instituto de Previdência dos Congressistas – 
IPC, Grupo Brasileiro de Associação Interparlamentar de Turismo, Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar e Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano), relativas ao exercício 
de 1996. Após exame da matéria, a Mesa resolve aprova-la por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, às 18h, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para 
constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor 
Presidente, vai á publicação. – Michel Temer, Presidente.   



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada 21.05.97 
 
Aos vinte um dias do mês de maio de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 19:30 horas, 
reúne-se no gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Severino 
Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo 
Paim, 3° Secretário Efraim Morais, 4° Secretário. José Maurício, 1° Suplente. Wagner 
Salustiano, 2° Suplente. Luciano Castro, 4° Suplente, e demais membros da Comissão de 
Sindicância constituída para apresentar Relatório sobre denúncias contidas em matéria do 
Jornal “Folha de São Paulo”. no dia 13 de maio de 1997, envolvendo membros desta Casa: os 
Senhores Deputados Ibrahim Abi-Ackel, Relator, Paulo Gouvêa. Edinho Araújo e Luiz Máximo. 
Ausento por motivo justificado, o Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos concedendo a 
palavra ao Senhor 2° Vice-Presidente, Deputado Severino Cavalcanti. Corregedor e 
Coordenador da referida Comissão. Tomando a palavra, Sua Excelência o Senhor Deputado 
Severino Cavalcanti diz que, juntamente com os demais membros da Comissão, gostaria de 
fazer a entrega ao Senhor Presidente e à Mesa Diretora do Relatório concluído e aprovado 
neste mesmo dia pela supracitada Comissão. O Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, 
solicita então que o relator da matéria, Deputado Ibrahim Abi-Ackel faz a leitura do mesmo: 
“Relatório. O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, por Resolução datada de 13 de maio de 
1997, constitui a presente Comissão de Sindicância, composta dos Srs. Deputados Severino 
Cavalcanti, 2° Vice-Presidente e Corregedor: Ibrahim Abi-Ackel (PPB); Paulo Gouvêa (PFL); 
Edinho Araújo (Bloco – PMDB); Luiz Máximo (PSDB) e Paulo Bernardo (Bloco – PT), para, sob a 
coordenação do primeiro, apresentarem, no prazo de sete dias, Relatório sobre denúncias 
contidas em matéria veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo, em edição de 13 de maio de 1997, 
envolvendo o Deputado Ronivon Santiago, cujas declarações foras extraídas, segundo o 
referido jornal, de gravações de conversas mantidas pelo mesmo, com interlocutor inominado, 
nas quais há referências expressas aos Deputados João Maia, Zila Bezerra, Osmir Lima e Chicão 
Brigido, representantes do Estado do Acre na Câmara dos Deputados. As gravações em 
questão contêm declaração do Deputado Ronivon Santiago de que recebeu vantagens 
financeiras para votar a favor da proposta de emenda constitucional da reeleição e que o 
mesmo também ocorreu com os deputados acima citados. As gravações registram que tais 
vantagens financeiras indevidas foram patrocinadas pelo Governador do Amazonas, 
Amazonino Mendes e do Acre, Orleir Cameli, com a participação do Sr. Eládio Camelo, irmão 
do Governador Cameli e diretor da empresa Marmud Camelo, com sede no Estado do Acre. O 
Sr. Coordenador, Deputado Severino Cavalcanti, instalou a Comissão em dependência do 
Espaço Cultural às 15h50min do mesmo dia 13 de maio de 1997, com a presença de todos os 
seus membros. A Comissão decidiu oficiar ao jornal Folha de S. Paulo solicitando a fita 
magnética que deu origem á denúncia. Interrompidos os trabalhos em virtude da Ordem do 
Dia da sessão da Câmara dos Deputados, foram os mesmos reabertos às 20h30min, tendo o 
Coordenador procedido á leitura do oficio enviado à sucursal da Folha de S. Paulo, 
estabelecendo-se, na ocasião, o roteiro dos trabalhos. Na data de 14 de maio de 1997, às 
10h35min, reunida no mesmo local, a Comissão foi informada pelo seu Coordenador de que o 
jornal Folha de S. Paulo cederia a fita mediante o compromisso de proteção ao sigilo da fonte, 
condição esta aceita pela unanimidade de seus membros. Às 10h45min a Comissão recebeu a 
visita do Presidente Michel Temer, que em rápidas palavras, solicitou empenho na conclusão 
dos trabalhos no prazo estabelecido em sua Resolução, colocando, para tanto, à disposição 
desta a estrutura administrativa da Casa. Na edição deste mesmo dia 14 de maio de 1997, a 
Folha de S. Paulo publicou nova reportagem contendo degravação de conversas mantidas pelo 
Deputado João Maia, nas quais são reiteradas as noticias de transação financeira destinada ao 



aliciamento de votos favoráveis à aprovação da Proposta da Emenda Constitucional da 
Reeleição. Tendo decidido a Comissão que fossem por ela ouvidos todos os Deputados 
mencionados nos referidos noticiários, bem como o jornalista signatário da matéria pertinente 
ao Deputado Ronivon Santiago, foi dirigido ao jornalista Fernando Rodrigues convite para vir 
depor em primeiro lugar perante a Comissão. Este, contudo, recursou-se a fazê-lo, sob a 
alegação de que tudo quanto lhe competia dizer a propósito do assunto já se encontrava 
estampado na reportagem do aludido jornal. Por proposta do Deputado Paulo Gouvêa, a 
Comissão decidiu escolher um Relator, tendo sido indicado para esse cargo, pelo Deputado 
Severino Cavalcanti, o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, aprovado por unanimidade. A Comissão 
decidiu ainda tomar os depoimentos do Sr. Ministro Sérgio Motta dos Srs. Governadores do 
Amazonas. Amazonino Mendes, e do Acre, Orleir Cameli, bem como do Deputado Pauderney 
Avelino, dado o fato de terem sido todos eles nominalmente citados nas conversas dos 
Deputados Ronivon Santiago e João Maia referentes aos fatos objeto desta Sindicância. Em 
obediência ao roteiro por ela traçado, às 17h30min da mesma data compareceu perante a 
Comissão o Deputado Ronivon Santiago, acompanhado de seu advogado, o qual foi 
entretanto, advertido de que lhe era permitido tão-somente assistir ao depoimento, sem nele 
intervir e sem que lhe fosse facultado instruir o declarante. À vista de informações obtidas pro 
membros da Comissão, o Deputado Luiz Máximo propôs que o ex-Deputado Narciso Mendes 
fosse convidado a comparece perante a Comissão, proposta esta aprovada pelos demais 
membros. O Deputado Ronivon Santiago escusou-se de prestar declarações à Comissão sem 
antes ouvir a gravação cuja voz lhe é atribuída. Repetidas vezes inquirido por membros da 
Comissão, deixou claro que conhece a identidade da pessoa que fez a gravação, denominada, 
pela Folha de S. Paulo, Senhor “X”, e que essas gravações contêm brincadeiras de sua autoria, 
as quais devidamente editadas, permitiram a montagem supostamente incriminadora. Insistiu, 
contudo, em somente prestar declarações depois de examinar pessoalmente a fita, pois 
somente com essa providência, por ele reputada indispensável, poderia prestar 
esclarecimentos e formular a sua defesa. Foi ouvido em seguida o Deputado Osmir Lima, que 
negou, peremptoriamente, qualquer envolvimento seu nas transações financeiras a que se 
referem as reportagens. Declarou que os Deputados eleitos pelo Estado do Acre, inclusive ele 
próprio, defendem a liberação de recursos financeiros para o Estado, mencionando 
especificamente a construção das Rodovias BR-364 e BR-317 como indispensáveis à 
prosperidade daquela Unidade da Federação. Declarou, em resposta e numerosas perguntas 
dos membros da Comissão, que seus votos na Câmara dos Deputados, principalmente o 
alusivo à emeda da reeleição, obedecem sempre a esse propósito e que jamais foi sequer 
procurado pelo Governador do Acre ou por qualquer outra pessoa para tratativas que 
envolvessem a contrapartida de favores financeiros ao voto favorável à reeleição. Declarou 
ainda que as reuniões havidas na Academia de Tênis de Brasília, entre Deputados do Acre com 
o Governador Amazonino Mendes, destinavam-se a discutir programas e projetos de interesse 
da Amazônia. Afirmou, finalmente, o Deputado Osmir Lima que nunca teve conhecimento de 
qualquer entendimento ou conversa destinada a conquistar votos favoráveis á proposta da 
reeleição mediante pagamento em dinheiro. O Deputado Osmir Lima propôs-se a entregar à 
Comissão o extrato de suas contas bancárias a partir do mês de janeiro do corrente ano, 
providência essa que tomou na manhã de 20 de maio, quando procurou o Relator da Comissão 
e fez a entrega de dois extratos bancários do Banco do Brasil, Agência 3.596-3, bem como 
declaração do Banco do Estado do Acre S/A de que Osmir de Albuquerque Lima Filho, 
juntamente com sua esposa Maria Elizabeth do Vale Lima, são devedores àquele Banco, da 
importância de 44 mil, 537 reais e 41 centavos, tendo como garantia 3 (três) lotes de terra 
avaliados em 64 mil, 434 reais. Os documentos em apreço acompanham o presente relatório. 
A Comissão tomou em seguida o depoimento da Deputada Zila Bezerra, que compareceu  
acompanhada de seu advogado, o qual foi igualmente advertido da impossibilidade de 
qualquer intervenção. A Deputada Zila Bezerra declarou-se surpreendida pelas informações 
contidas nas reportagens da Filha de S. Paulo, eis que jamais ouviu falar de aliciamento 



mediante suborno em favor da Proposta de Emenda Constitucional da Reeleição. Declarou que 
não pôde identificar, na gravação reproduzida pela Rede Globo, a voz do Deputado Ronivon 
Santiago, porque a mesma lhe pareceu confusa. Inquirida repetidas vezes pelos membros da 
Comissão, a Deputada Zila Bezerra negou taxativamente não só seu envolvimento pessoal em 
tais transações como qualquer conhecimento, direto ou indireto, sobre a existência destas. 
Esclareceu que vem se empenhando junto ao Governo Federal para implantação das áreas de 
livre comércio em Brasiléia, Epitacionândia e Cruzeiro do Sul, no Acre, objeto da Lei n° 
8.857/94, resultante de projeto por ela apresentado em 1991 e que tem agido na orientação 
de seus votos no sentido de assegurar essa implantação. Aduziu que votou a favor de reeleição 
em virtude de audiência que lhe concedeu o Presidente da República durante a qual, contudo 
nem ela fez petições especificas em favor de obras ou recursos para seu Estado nem lhe pediu 
o Presidente da República voto favorável á mencionada Proposta de Emenda Constitucional. 
Tanto quanto o Deputado Osmir Lima, a Deputada Zila Bezerra deixou registrado o tom nem 
sempre sério das conversas do Deputado Ronivon Santiago, tido no meio parlamentar do Acre 
como propenso à inconsequência verbal. Ouvido em segunda, o Deputado Pauderney Avelino 
declarou que antes de ser convidado a prestar depoimento já telefonara ao Coordenador. 
Deputado Severino Cavalcanti, colocando-se a disposição para fazê-lo de livre espontânea 
vontade. Declarou o Deputado Pauderney Avelino que trabalhou abertamente em favor da 
emenda da reeleição porque é partidário da medida também porque é Vice-líder do Governo, 
mas que em nenhum momento tomou conhecimento de qualquer insinuação, da parte de 
qualquer autoridade ou Parlamentar, sobre vantagem pecuniária ou qualquer outro tipo de 
favor em troca do voto favorável à emenda. Afirmou que em nenhum momento se referiu ao 
Ministro Sérgio Motta, o qual não tem relação próxima ou relação pessoal com o Governador 
Amazonino Mendes, sendo, portanto, fantasiosas as referências alusivas a essas duas 
autoridades. Acentuou que refutava terminantemente a alegação contida nas declarações 
gravadas do Deputado João Maia de que fosse ele – Deputado Pauderney Avelino – o contato 
inicial para negociação de votos favoráveis à reeleição. Nega o Deputado Pauderney Avelino 
que tenha admitido a interveniência do Ministro Sérgio Motta nessa questão, incriminando 
estas insinuações como falsas e caluniosas. Compareceu, em seguida, perante a Comissão, o 
Deputado João Maia, que apresentou petição escrita requerendo cópia do inteiro teor do 
processo administrativo até a presente data, cópia da fita que lhe diz respeito, informação 
sobre a nomeação do perito e quais os quesitos apresentados, bem como cópia das intimações 
feitas até o presente momento, assim como de todos os atos praticados. A petição contém, 
ainda, requerimento para apresentar assistente de perito, assim como para formular quesitos 
á pericia, desde que tenha o mesmo Deputado acesso à fita gravada. Declarou que, baseado 
no amplo direito de defesa, reservava-se para somente prestar declarações á Comissão após 
ouvida a fita, tendo pedido permissão aos membros da Comissão para encerrar as suas 
declarações. Apesar de inquirido individualmente pelos membros da Comissão e de advertido 
de que aquela era a oportunidade para apresentar os esclarecimentos que entendesse 
necessários, o Deputado João Maia insistiu na negativa, razão pela qual foi encerrado o seu 
depoimento. A Comissão, por unanimidade, indeferiu o requerimento formulado pelo 
Deputado João Maia, por entender que o contraditório, com a respectiva produção de provas, 
não é da competência da Comissão de Sindicância, incumbida, apenas, do levantamento 
preliminar de indícios que possam autorizar o devido processo legal. Seguiu-se o depoimento 
do Deputado Chicão Brigido, o qual, após discorrer sobre sua vida de trabalhador e sobre as 
dificuldades a ela inerentes, declarou que lhe é inteiramente estranha toda essa questão 
referente à barganha de voto por dinheiro e que em seus contatos com o Governador Orleir 
Camali jamais fez este qualquer alusão a interesses financeiros, o que não é da índole de sua 
atividade política. Na mesma data da 14 de maio de 1997 o Diretor de Redação da Folha de S. 
Paulo, Otavio Frias Filho, oficiou ao Deputado Severino Cavalcanti declarando o propósito de 
colaborar, por todos os meios ao seu alcance, com os trabalhos da Comissão de Sindicância 
ressalvada a preocupação de reservar o sigilo da fonte das informações jornalísticas que deram 



causa á constituição da Comissão. Por esse motivo, as fitas magnéticas não poderiam ser 
entregues in totum, sendo necessária a supressão dos trechos onde aparecem as intervenções 
do interlocutor dos Deputados Ronivon Santiago e João Maia. No mesmo ofício, acentua o Sr. 
Otavio Frias Filho que estava providenciando tal supressão, a qual, a seu ver, em nada 
prejudicaria a atividade apuratória e que, tão logo concluída essa providência, seria 
encaminhada à Comissão a cópia solicitada. Consta finalmente do mesmo ofício que seriam 
também suprimidos da gravação trechos que não dissessem respeito ao objeto de interesse da 
Comissão de Sindicância, os quais se divulgados, poderiam também ensejar quebra de sigilo da 
fonte. Na mesma data, o Corregedor e Coordenador da Comissão, Deputado Severino 
Cavalcanti, se dirigiu ao Sr. Reitor da Universidade de Campinas – UNICAMP --, solicitando-lhe, 
aditamento a conversa telefônica anterior, a indicação de técnico para realizar perícia nas fitas 
magnéticas que, nas condições explicitadas pelo Diretor de Redação da Folha de S. Paulo, 
anteriormente mencionadas, seriam entregues à Comissão para o fim específico de tal exame. 
Dada a exiguidade do prazo conferido à Comissão para ultimar seus trabalhos, o Deputado 
Severino Cavalcanti solicitou ao Sr. Reitor que a pericia fosse realizada no mais breve espaço 
de tempo possível. O Sr. Reitor José Martins Filho, em Ofício n° 387/97, imediatamente 
informou ao Corrdenador da Comissão que o perito indicado pela UNICAMP é o Prof. Ricardo 
Molina, e que a pericia em questão ficava na dependência da entrega das fitas magnéticas a 
serem analisadas. De posse dessas informações, o Deputado Severino Cavalcanti descolou-se 
para S. Paulo, as fitas magnéticas, tendo S. Exa. imediatamente se dirigindo de automóvel à 
cidade de Campinas, onde, na UNICAMP, nas primeiras horas da manhã do dia 16 do corrente, 
fez a entrega das mesmas ao Sr. perito, Dr. Ricardo Molina. Na manhã do dia 17, o Sr. 
Coordenador da Comissão foi cientificado pelo perito de que eram necessárias as cópias dos 
depoimentos prestados nesta Comissão pelos Deputados Ronivon Santiago e João Maia, a fim 
de compará-las com as gravações objeto da pericia. Já no dia 18, de posse dessas cópias, o Sr. 
Coordenador voltou a Campinas, onde as entregou pessoalmente ao perito. Na data de 15 de 
maio de 1997, pela CT n° 44/MC, o Ministro Sérgio Roberto Vieira da Motta participou à 
Comissão que considerava inadequado o seu comparecimento para prestar declarações, uma 
vez que o assunto tratado pelo jornal Folha de S. Paulo não envolvia fato concreto relativo à 
sua pessoa. S. Exa. anexou ao mencionado oficio a íntegra de nota oficial de sua autoria, que 
no seu entendimento esgota o assunto no que diz respeito. Por sua vez, com data de 18 de 
maio de 1997, o Governador do Estado do Acre, Orleir Messis Cameli, oficiou ao Sr. Deputado 
Severino Cavalcanti, acusando o convite para depor perante a Comissão de Sindicância, mas 
declarando que se colocava à disposição da mesma na sede do Governo do Acre, em Rio 
Branco, na segunda-feira, dia 19, às 18h. No mesmo ofício, o Governador Orleir Messis Cameli 
declara desconhecer absolutamente qualquer tratativa de cooptação de Parlamentares, 
mediante pagamento ou qualquer outro favor por parte do Governo do Estado do Acre, da 
União Federal, bem como por qualquer pessoa ou autoridade, no curso do processo legislativo 
que aprovou a proposta de emeda constitucional da reeleição, motivo pelo qual considera 
improcedente qualquer menção ao seu nome. Em face destas declarações, a Comissão julgou 
dispensável sua locomoção até Rio Branco, para o fim único de tomar o depoimento do 
Govenador Orleir Cameli. No dia 20 de maio de 1997 o Sr. Coordenador da Comissão, 
Deputado Severino Cavalcanti, requereu ao Presidente da Câmara a prorrogação do prazo 
assinado à Comissão, por vinte e quatro horas, a fim de que pudesse a mesma concluir a 
Sindicância. Na mesma data recebeu o Coordenador da Comissão ofício do Sr. Narciso 
Mendes, declarando que motivos superiores o impediam de comparecer à Comissão, para 
prestar depoimento e que nada tinha a oferecer como contribuição à Sindicância. Ainda da 
mesma data é o ofício do Governador do Amazonas, Amazonino Mendes, no qual declara que 
antecipou seu retorno ao Brasil com o objetivo de prestar esclarecimentos ao País e a esta 
Comissão. Declarando que dera, a respeito do assunto, entrevista coletiva á Imprensa e que 
não possuía ligações, ainda que superficiais, com Ronivon Santiago e João maia, reitera o 
Governador Amazonino Mendes “sua absoluta ausência nos supostos episódios”. Solicitou 



fosse imediatamente tomado o seu depoimento, sugerindo que se realizasse a audiência a 
partir das 14 horas do mesmo dia, em seu gabinete, na sede do Governo do Amazonas. Em 
face das declarações contidas no ofício a Comissão julgou dispensável a viagem de seus 
membros a Manaus, para o depoimento do Governador. O Sr. Coordenador submeteu à 
Comissão ofício do Deputado Ronivon Santiago, pelo qual apresenta os extratos de suas contas 
bancárias, os quais acompanham o presente Relatório. Os Deputados João Maia e Ronivon 
Santiago, em petição conjunta, assinada pelo Advogado Paulo Alves da Silva, sustentam a 
nulidade dos elementos colhidos pela Comissão, por considera-lo “processo administrativo”. E, 
como tal, sujeito à garantia do contraditório. Esclarecem no ofício que somente comparecerão 
para depor depois de obtivas cópias de todos os elementos existentes, das fitas e do laudo 
pericial. No dia 21 de maio, enquanto reunida a Comissão para início do debate sobre o 
Relatório, foram encaminhadas ao Coordenador, pela Mesa da Câmara, cópias dos ofícios em 
que os Deputados Ronivon Santiago e João Maia renunciam ao mandato de deputado federal. 
A Comissão considera desnecessária e reconstituição, neste Relatório, dos fatos transcritos das 
gravações, uma vez que nestas se encontram minudenciados não só os fatos, como nomes, 
local, quantias, finalidades de transação e forma de pagamento. Apesar do empenho durante 
as inquirições, a Comissão de Sindicância não obteve dos Deputados Ronivon Santiago e João 
Maia elementos que lhe permitam questionar a existência das gravações e a autenticidade do 
seu conteúdo. tal como expresso nas publicações mencionadas. Os Deputados Ronivon 
Santiago e João Maia, únicas pessoas habilitadas a fazê-lo, não as contestaram. O Primeiro 
chegou a admiti-las, ainda que não reconhecendo, por vezes, a autenticidade da sua voz. 
Declarou saber que sua conversa estava sendo gravada, mas insistiu em negar o sentido 
incriminador que se tem dado às suas declarações. O Deputado João Maia negou-se a prestar 
declarações à Comissão sob a alegação de que somente poderia fazê-lo depois de lhe ser 
fornecida cópia da fita. No debate sobre as providências a serem indicadas pela Comissão, 
examinou-se a possibilidade de se recomendar a instalação de CPI destinada à apuração dos 
fatos mencionados nas gravações, defendida pelo Deputado Paulo Bernardo. Entende contudo 
a Comissão, por maioria de votos, que lhe falece competência para fazê-lo, uma vez que a CPI 
pressupõe requerimento firmado pelo minimo de um terço dos membros da Câmara dos 
Deputados (Constituição Federal, art. 58, § 3° e Regimento Interno, art. 35), condição esta que 
a Comissão não pode suprir. A atribuição conferida à Comissão de Sindicância é a de 
recomendar à Mesa da Câmara as providências legais que lhe pareçam cabíveis, restritas 
obviamente, à competência da Mesa Diretora, que igualmente não pode suprir, por iniciativa 
própria, a exigência constitucional do mínimo de assinaturas. Entende, ainda, a Comissão que, 
recomenda a constituição da CPI e não atendida posteriormente a exigência do mínimo 
indispensável de assinaturas, restaria inútil a apuração levada a termo pela Comissão. As 
renúncias dos Deputados Ronivon Santiago e João Maia não alteram as atribuições da 
Comissão. Despojados de seus mandatos de deputado federal escapam ambos do processo 
legal por quebra de decoro parlamentar, cujo foro é a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, passando suas condutas á esfera da justiça penal. A 20 de maio de 1997 os Senhores 
membros da Comissão de Sindicância, Deputados Severino Cavalcanti, Paulo Gouvêa, Edinho 
Araújo, Luiz Máximo e Paulo Bernardo dirigiam-se a Campinas a fim de receber, na UNICAMP, 
o laudo pericial das fitas procedido pelos Professores Ricardo Molina de Figueiredo, Edson José 
Nagle e Donato Pasqual Júnior, que na ocasião deram explicações técnicas sobre o 
instrumental e os métodos de apuração por eles utilizados. O laudo, constante de 58 páginas, 
acompanha o presente Relatório, sendo necessário, porém, transcrever a parte referente ao 
material questionado, bem como a conclusão a que chegaram os peritos: “II) DESCRIÇÃO II.I) 
Objetivo Pericial. Os presentes exames visam: Realizar análises acústicas comparativas entre as 
vozes questionadas e padrões de confronto das vozes dos Senhores Deputados RONIVON 
SANTIAGO e JOÃO MAIA. II.2) Instrumental Utilizado para os procedimentos de reprodução foi 
utilizado: - um gravador cassete TEAC W-800 R; - um gravador DAT TASCAM DA-30. Para os 
processos de filtragem, equalização e redução de reverberação foram utilizados: a) um 



equalizador paramétrico com filtro notch ORBAN modelo 642B/SP; b) um 
compressor/limitador/de-esser ORBAN modelo 422A; c) um processador adaptativo ORBAN 
modelo 290RX: d) o sistema de filtros digitais do CSL 4300B, da KAY Elemetrics; e) o Noisy 
Signal Enhancement Program, modelo 4342, da KAY Elemtrics. Para os procedimentos de 
analise espectrográfica e extração de parâmetros acústicos foram utilizados: a) o Sonografo 
Digital DSP-5500, da KAY Elemetrics; b) o sistema de análise acústica computadorizada CSL 
(computerized Speech Lab). Da KAY Elemetrics, modelo 4300B. II.3) Material Questionado – 
uma fita cassete de áudio BASF Ferro Extra 60, n° de lote 0627411000, acondicionada em 
estojo plástico convencional, etiquetada, no lado A com os dizeres manuscritos: ’13.05.97 
Folha*. Esta fita será denominada, ao longo do presente Laudo Pericial, de FITA QUESTIONADA 
# 1. – uma fita cassete de áudio BASF Ferro Extra 60. n° de lote 0627411000, acondicionada em 
estojo plástico convencional, etiquetada, no lado A com os dizeres manuscritos: ’14.05.97 
Folha*. Esta fita será denominada, ao longo do presente Laudo Pericial, de FITA QUESTIONADA 
# 2. – uma fita cassete de áudio BASF Ferro Extra 60, n° de lote 0627411000, acondicionada em 
estojo plástico convencional, etiquetada, no lado A com os dizeres manuscritos ’15.05.97 
Folha*. Esta fita será denominada, ao longo do presente Laudo Pericial. De FITA QUESTIONADA 
# 3. As supracitadas fitas foram fornecidas pelo jornal Folha de São Paulo e contêm gravações 
de diálogos dos quais foram suprimidas as intervenções de um dos interlocutores, de modo a 
preservar sigilo quanto á sua identidade. II.4) Material Padrão O seguinte material foi 
fornecido aos peritos para servir como padrão de confronto: Fitas fornecidas pala Comissão de 
Sindicância da Câmara dos Deputados – uma fita cassete de áudio Nipponic HG 60, sem n° de 
lote, etiquetada no lado A com os seguintes dizeres manuscritos: ‘Sessão CD 11/07/96 (14:00 – 
17:00) ... Dep. Ronivon Santiago-PE-(14:22-14:23)’ : - uma fita cassete de áudio Nipponic HG 
60, sem n° de lote, etiquetada no lado A com os seguintes dizerem manuscritos; ‘Sessão CD 
11/10/96 (9:00-11:59)... Dep. João Maia-PE-(10:06-10:09)...Sessão CD 27/11/96 (14:00-
19:10)... Dep. João Maia-PE-(14:42-14:44)’; - três fitas cassete de áudio (contendo os 
depoimentos dos deputados envolvidos á Comissão de Sindicância da Câmara dos Deputados). 
Estas fitas foram copiadas no Laboratório de Fonética Forense e imediatamente devolvidas ao 
Deputado Severino Cavalcanti. Fitas fornecidas pelo jornal Folha de São Paulo – uma fita 
cassete de áudio BASF Ferro Extra 60, n° de lote 06274110, etiquetada no lado A com os 
seguintes dizeres manuscritos: ‘DEPUTADOS ACRE-CÓPIA’ (contendo entrevistas obtidas por 
telefone); - três fitas de vídeo cassete BASF (contendo matérias de telejornais com entrevistas 
dos deputados envolvidos). Fita fornecida pela rádio CBN – uma fita cassete de áudio BASF 
Ferro Extra 60. n° de lote 3306411000, etiquetada no lado A com os seguintes dizeres 
manuscritos: ‘Ronnie/CBN (contendo entrevistas por telefone com os deputados envolvidos). 
Comentário: O material padrão, em seu conjunto, foi considerado satisfatório, visto que 
contém ampla amostra de cada uma das vozes, tanto em estilo formal quanto informal.” 
CONCLUSÕES. Em face de tudo quanto foi observado, analisado e exposto, os signatários 
concluem que: 1 – Em nenhum bloco insolado em fala, circundado por interrupções de 
silêncio, foi encontrado indício concreto de tentativa de montagem fraudulenta, que pudesse, 
de algum modo, adulterar o sentido original das frases e expressões originalmente produzidas 
e contidas no referido bloco. Em outras palavras, não há indícios de ontagem que pudesse, por 
algum meio, físico, eletrônico ou digital, criar uma frase ou expressão artificial que não tivesse 
sido efetivamente produzida pelos interlocutores gravados nas fitas questionadas. 2 – O 
conjunto de evidências percentuais e acústico-espectrográficas observado indica que a voz do 
Sr. RONIVON SANTIAGO é a mesma voz do interlocutor que fala nos trechos. A, B, C, F, I e J da 
transcrição em anexo. 3 – O conjunto de evidências percentuais e acústico-espectrográficas 
observado indica que a voz do Sr. JOÃO MAIA é a mesma voz do interlocutor que fala nos 
trechos E, G e H da transcrição em anexo. OBSERVAÇÕES: i) O trecho D não apresenta 
elementos acústicos suficientes para uma avaliação segura; j) O processo de identificação 
pressupôs que os trechos classificados na transcrição, em função da coerência discursiva e da 
presença de ruído de fundo constante, pertencem a um mesmo diálogo original. Campinas, 20 



de maio de 1997. Prof. Dr. RICARDO MOLINA DE FIGUEIREDO, Coordenador do LABORATÓRIO 
DE FONÉTICA FORENSE – Departamento de Medicina Legal – FCM/UNICAMP; Prof. EDSON 
JOSÉ NAGLE, CPqD-TELEBRÁS/CTC-UNICAMP, DONATO PASQUAL JUNIOR. Assistente Técnico – 
DML-FCM-UNICAMP”. Embora as declarações dos Deputados Ronivon Santiago e João Maia, 
alusivas a conduta dos Deputados Osmir Lima, Zila Bezerra e Chicão Brígido sejam por estes 
contraditadas em seus depoimentos, entende a Comissão que tais divergências, só por si, não 
bastam para elidir os indícios ate aqui existentes de comportamentos incompatíveis com o 
decoro parlamentar. As conversas dos Deputados Ronivon Santiago e João Maia, gravadas e 
divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo contêm ainda elementos de convicção sobre a prática 
de crime de corrupção, por eles expressamente atribuído aos Governadores do Amazonas e do 
Acre, bem como ao Sr. Eládio Cameli, diretor da empresa Marmud Cameli, e, ainda que de 
maneira imprecisa ao Ministro Sérgio Motta. Isto posto, o parecer da Comissão, por maioria de 
votos, é o de que há, nos elementos até agora apurados, indícios de quebra de decoro 
parlamentar (Constituição Federal, art. 55, II e § 1°, Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, art. 240, II, e art. 244, caput e § 2°, III e de prática dos crimes de corrupção ativa e 
de corrupção passiva, pelo que recomenda; I – seja instaurado na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, mediante representação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados o 
devido processo legal para apuração da conduta atribuída aos Deputados Osmir Lima, Zila 
Bezerra e Chicão Brígido, representantes do Estado do Acre na Câmara dos Deputados, na 
forma do art. 240, §§ 1° e 3° (incisos I, II, III e IV) do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados: II – sejam enviadas cópias da presente sindicância e respectivo Relatório as 
Assembleias Legislativas dos Estados do Acre e do Amazonas para os procedimentos legais 
cabíveis III – sejam enviadas cópias das presente sindicância e respectivo Relatório aos 
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados do Acre e do Amazonas e ao Procurador-Geral da 
República tendo em vista a competência privativa do Ministério Público para promoção da 
ação penal “Parecer da Comissão. “A Comissão de Sindicância constituída para apresentar 
relatório sobre denúncias contidas em matéria do jornal “Folha de São Paulo”. no dia 13 de 
maio de 1997, envolvendo membros desta Casa, criada por Ato do Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Michel Temer, em reunião realizada hoje, aprovou, por maioria absoluta 
de votos, o Relatório, bem como as Conclusões e Recomendações do Relator, Deputado 
Ibrahim Abi-Mickel. O Deputado Paulo Bernardo apresentou voto em separado. Estiveram 
presentes os Senhores Deputados Severino Cavalcanti, Ibrahim Abi-Ackel, Paulo Gouvêa, 
Edinho Araújo, Luiz Máximo e Paulo Bernardo.” Ainda com a palavra, o Senhor Deputado 
Ibrahim Abi-Ackel lê o voto em separado do Deputado Paulo Bernardo. ‘Voto em Separado. Os 
fatos publicados pelo jornal Folha de São Paulo assumem gravidade ímpar. As apurações 
realizadas por esta Comissão de Sindicância, dentro de seus limitados poderes, avaliando 
matérias jornalísticas, ouvindo depoimentos e buscando a veracidade das gravações, origem 
das denúncias, foram suficientes para assegurar que foi praticado o crime de corrupção, 
envolvendo parlamentares do Estado do Acre, e que há fortes indícios de que este crime não 
está restrito àquela fronteira e, nem tão pouco a apenas representantes do Poder Legislativo. 
Foram insuficientes, porém, para a Comissão os seus poderes. Sem a prerrogativa de convocar 
depoimentos, quebrar sigilos bancário e fiscal, a Sindicância restringiu-se a ouvir aqueles que, 
de boa vontade, dispuseram-se a falar. O resultado da perícia, comprovando que as vozes 
gravadas são dos deputados Ronivon Santiago e João Maia, descritores dos fatos 
caracterizados como corrupção, não permite dúvidas sobre o envolvimento destes e, 
provavelmente, dos demais citados, nos fatos denunciados. Mesmo que dois dos depoentes, 
os depoentes, os deputados acreanos Osmir Lima e Zila Bezerra, tenham, em seus argumentos, 
desqualificado o comportamento do deputado Ronivon Santiago, chamando-o de brincalhão, 
irresponsável e leviano tentando, desta forma, minimizar os efeitos das denúncias, foram 
unânimes ao afirmar que o deputado João Maia, cuja voz foi comprovada na gravação, não é 
um deputado dado a brincadeiras. É importante ressaltar que, das conversas gravadas, é na 
fala do deputado João Maia que se verifica a afirmação de que o Ministro Sérgio Motta, em 



articulação com os governadores Amazonino Mendes e Orleir Cameli, participativa do 
esquema de compras de votos dos parlamentares em favor do projeto da reeleição. Diante das 
denúncias, o PFL, legenda dos deputados envolvidos, expulsou, sumariamente os deputados 
Ronivon Santiago e João Maia, reconhecendo-os como culpados. O presidente do Senado, 
Senador Antônio Carlos Magalhães, em declaração ao jornal “Folha de São Paulo”, do dia 15 
afirma não “botar a mão no fogo por ninguém”. Na mesma edição daquele jornal, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso diz haver muita sujeira e podridão entre nos e que tudo deve ser 
apurado. A crise está dada. Não há como sair dela ou resolvê-la com a punição isolada de 
alguns participantes da denúncia. A situação exige uma profunda investigação e apuração dos 
fatos. O que está em jogo não é o mandato de alguns parlamentares ou a legitimidade da 
bancada federal do Acre. É a legitimidade do Poder Legislativo, da instituição Congresso 
Nacional e por consequência, o futuro democrático do pais. As perguntas que estão colocadas, 
tanto dentro, como fora desta Casa, são: a compra de votos deu-se apenas com parlamentares 
do Acre? Só os corruptos serão punidos? E os corruptores? A votação da emenda da reeleição, 
diante destes fatos, deve ser considerada legitima? Se a Câmara dos Deputados restringir o 
processo, em seu âmbito, apenas á Comissão de Constituição e Justiça, para punição dos que, 
de certa forma, confessaram o crime, vai estar afirmando para a sociedade brasileira que o 
problema de corrupção, da falta de caráter, do acinte à moralidade pública, é restrito ao Poder 
Legislativo, impossibilitando que se responda à sociedade a maioria das perguntas formuladas. 
Se não optar por uma profunda investigação dos fatos e pela punição de todos os envolvidos, 
seja qual for o grau hierárquico de seu poder na República, esta Casa estará desprezando suas 
prerrogativas e deveres constitucionais, dando margem para que a sociedade, a qualquer 
momento, questione sua legitimidade e razão de existir. Não pode haver interesse maior que a 
sustentação e proteção das instituições democráticas. O instrumento adequado para efetuar 
todas as investigações, responder a todas as perguntas e esclarecer compulsoriamente os 
fatos á sociedade, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, seja ela da Câmara dos 
Deputados ou do Congresso Nacional. E na CPI que devem depor todas as autoridades, 
estaduais, envolvidas, uma vez que os fatos denunciados comprometem recursos interesses e 
servidores federais. A boa vontade e disposição dos deputados que integram esta Comissão de 
Sindicância não é suficiente para esclarecer, investigar, apurar e punir os ilícitos. Para tanto, há 
que se ter poder. CONCLUSÕES. Diante do exposto, e considerando os fatos relatados pelo Sr. 
deputado Ibrahim Abi Ackel, manifestamos nossa posição. I. Concordamos com as 
recomendações pertinentes á constatação de quebra de decoro parlamentar nos casos dos 
deputados Ronivon Santiago, João Maia Zila Bezerra, Osmir Lima e Chicão Brígido. Entendemos 
que há suficientes indícios para que se proceda a instauração de processo por quebra de 
decoro parlamentar a ser julgado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça e, ao 
final, pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 2. No curso da sindicância, esta Comissão 
encontrou, em nossa opinião, indícios suficientes que apontam para o envolvimento de 
autoridades de outros poderes, a saber: os governadores dos Estados do Acre, Orleir Camelo, e 
do Amazonas, Amazonino Mendes, e o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta. Estão claros 
os indícios de que tais autoridades desempenharam papel estratégico no esquema de compra 
de votos, havendo, mesmo, indício de prova no sentido de que os mesmos desempenharam o 
papel de corruptores. Apesar de não ser incorreto, não é suficiente o encaminhamento da 
apuração de participação dessas autoridades somente á Procuradoria Geral da República. Isto 
porque a história política nos ensina que tratando-se de suspeita de corrupção de autoridades 
e mandatários públicos, sejam eles federais ou estaduais, as investigações por parte do 
Ministério Público não são suficientes para levar os acusados ao banco dos réus. Em geral 
foram as Comissão Parlamentares de Inquérito que, com toda a legitimidade do Poder 
Legislativo, conseguiram obter provas que em uma outra investigação jamais seriam 
descobertas. Neste aspecto, vale lembrar que há vários meses existem inquéritos abertos pela 
Procuradoria Geral da República para investigar uma série de ilícitos imputados ao governador 
do Acre, Orleir Cameli mas a denúncia crime não foi ainda apresenta. Ora, se a fita, principal 



prova colhida pela sindicância, é idônea para justificar a abertura do processo por falta de 
decoro parlamentar, sem dúvida que também o é para justificar a realização de uma 
investigação mais profunda, que aponte também a responsabilidade dos corruptos, bem como 
investigue a possibilidade de fatos semelhantes envolveram autoridades não citadas. 
Exaurindo-se a competência da Comissão de Sindicância, é seu dever legal sugerir a Mesa da 
Câmara a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A história democrática de 
nosso país e marcada por investigações e inquéritos parlamentares. Os presidentes pós regime 
enfrentaram CPIs e, com exceção de Fernando Collor de Mello, os outros resistiram as 
investigações, sendo possível esclarecer os fatos à sociedade e resgatar a dignidade e respeito 
das instituições públicas. Cabe ao Plenario desta Casa deliberar, em caráter de urgência, a 
convocação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar estas denúncias, sob pena 
de todos, sermos julgados pela história. A necessidade de realização de uma CPI impõe-se 
inegavelmente ao Presidente da Câmara dos Deputados pelos parlamentares Ronivon Santiago 
e João Maia. Com efeito, ao renunciarem antes da formalização do processo de cassação, estes 
deputados ardilosamente impedem que sobre eles recaia um dos efeitos da cassação por 
descumprimento do decoro parlamentar: tornarem-se inelegíveis com a perda dos seus 
direitos políticos. Isso porque o art. 55, parágrafo 4°, da Constituição Federal é expresso ao 
dizer que a renúncia do parlamentar só fica suspensa quando o processo de cassação já esteja 
formalizado. Por outro lado, com a renúncia operada, a investigação dos fatos na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara restara prejudicada, posto que lá não mais sendo 
investigados os principais deputados que deram ensejo às denúncias de compra e venda de 
votos na votação da PEC da reeleição. A atitude dos deputados renunciantes é inadmissível na 
tentativa de impedir a investigação sobre os seus atos confessados nas gravações publicadas 
pelo jornal Folha de São Paulo. Esta Casa não pode compactuar com tal atitude e esquecer o 
conteúdo das fitas reveladas pela imprensa, deixando de ir atrás das responsabilidades destes 
ex-Deputados. Caso contrário seria sujeitar-se à vontade unilateral daqueles que, 
confessadamente, praticaram crime de corrupção. Fazer isso é desprezar as prerrogativas e 
deveres constitucionais do Congresso Nacional, dando margem para que a sociedade, a 
qualquer momento, questione sua legitimidade e razão de existir. Para tanto, só uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, agora mais ainda, terá poderes para chama-los à 
responsabilidade, bem como para esclarecer tudo o que está ainda em suspeito e não 
respondido. Em síntese, manifestamo-nos pela concordância parcial com o voto de relator, 
porém entendermos não ser ele suficiente para enfrentar a amplitude dos fatos e não atende 
a vontade da maioria na Nação, que espera da Câmara dos Deputados do Brasil coragem cívica 
para defender as instituições públicas de forma ampla, e, em especial, a sua autonomia, sem 
aceitar pressões e cerceamentos. Bem por isso, entendemos que as conclusões desta 
Comissão de Sindicância tem legitimidade para apontar a necessidade de criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito que apure, com os poderes do Juízo de Instrução (Lei n° 
1.579, de 1952) as graves denúncias de ter existindo um esquema de compra de votos para 
aprovação da reeleição.” Concluída a leitura. Sua Excelência o Senhor Presidente apresenta 
seus cumprimentos a toda a Comissão, elogiando a competência e a presteza demonstradas 
no cumprimento da missão que lhe foi confiada. E, ainda, por concordar inteiramente com o 
conteúdo do Relatório, propõe à Mesa terá tramitação assegurada, desde que cumpridos os 
requisitos regimentais. Com a palavra o Senhor Deputado Severino Cavalcanti, 2° Vice-
Presidente, Corregedor e Coordenador da Comissão de Sindicância, na qualidade de membro 
da Mesa Diretora manifesta seu apoio á proposta do Senhor Deputado Severino Cavalcanti, 2° 
Vice-Presidente, Corregedor e Coordenador da Comissão de Sindicância, na qualidade de 
membro da mesa Diretora manifesta seu apoio á proposta do Senhor Presidente. O Senhor 3° 
Secretário, Deputado Paulo Paim, solicita que se registre em Ata, que acompanha o voto em 
separado do deputado Paulo Bernardo, membro da Comissão de Sindicância. E que, por causa 
disso, o seu aval ao Relatório da Comissão é parcial. Acrescenta que a situação que a Casa está 
vivendo deixa a instituição fragilizada e que a gravidade dos fatos justifica plenamente que a 



Comissão tivesse proposto a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 
assunto. Adiz, ainda, como justificativa para o seu posicionamento em favor da CPI, o fato de 
ter o Senhor 2° Vice-Presidente e Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti, mencionado, a 
crer no noticiário da imprensa, que políticos de outros Estados estavam envolvidos com o 
problema. O Senhor 1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, tomando a palavra, manifesta 
seu apoio à proposta do Senhor Presidente, no sentido do total acolhimento do Relatório. O 
Senhor 2° Secretário, Deputado Nelson Trad, diz que, consciente dos argumentos expendidos 
pela Comissão, que considera corretos, acompanha a proposta do Senhor Presidente. 
Acrescenta que o processo a ser instaurado pela Comissão de Constituição e Justiça poderá até 
reforçar a ideia de criação da CPI, ressalvando que compreende o que chamou de “ira santa” 
do Deputado Paulo Bernardo. Depois de elogiar todos os membros, declara-se solidário, na 
convicção e na consciência, com o trabalho da Comissão de Sindicância. A seguir, o Senhor 4° 
Secretário. Deputado Efraim Morais, também elogia o trabalho da Comissão, dizendo respeitar 
o voto em separação do Deputado Paulo Bernardo, todavia manifestando o seu total apoio ao 
Relatório da Comissão e a proposta do Senhor Presidente no sentido de seu acatamento. 
Solicitando a palavra, o 1° Suplente da Mesa Diretora, Deputado José Maurício, manifesta sua 
posição que diz ser pessoal. Elogia o trabalho do Relator e da Comissão. Diz que ouviu a leitura 
do Relatório, mas que entende ser cabível à Mesa leva-lo à apreciação do Plenário para que 
este julgue sobre a proposta paralela de criação de uma CPI. Reitera que louva a atitude 
dinâmica do Senhor Presidente no encaminhamento da questão e que este tomou o caminho 
mais acertado para salvaguardar a instituição. Ressalva, entretanto, com mesmo zelo e denodo 
de todos quanto aqui se esforçaram, que o entendimento dele é de que nenhuma Assembleia 
Legislativa tomará qualquer medida contra os que ele chama de “corruptores”. Assim, diz que 
quer deixar registrado que a instalação da CPI deveria vingar para que se possa punir não 
apenas os “corrompidos”. Por sua vez, o Deputado Wagner Salustiano. 2° Suplente, parabeniza 
os membros da Comissão e elogia a conduta do Senhor Presidente, pela maneira correta, leal e 
transparente com que se conduziu neste episódio. Nada mais havendo a tratar, às 20:30 horas, 
o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, (__________), 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação.  
 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 3ª Reunião da Mesa, realizada 05.06.97 
 
Aos cinco dias do mês do junho de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 11h30min, reúne-
se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan, Aguiar, 
1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, PAULO PAIM, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° 
Secretário e Luciano Castro, 4° Suplente. Presente, a partir das 13h05min, o Senhor Deputado 
José Maurício, 1° Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos 
favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente ad referendum da Mesa nos seguintes 
expedientes: a) Ato da Mesa nº 64, de 1997, que “dispõe sobre o veículo automotores de 
transportes rodoviários da Câmara dos Deputados e dá outras providências”, o qual vai 
publicado ao final da ata. b) Reembolso de Despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
4.308/97. Deputado Roberto Campos: 2) Processo nº 11.127/97. Deputado Antônio Joaquim 
Araújo; 3) Processo nº 12.574/97. Deputado Antônio Joaquim; 4) Processo nº 100.689/97 – 
anexado: 103.929/97. Deputado Nelson Otoch; 5) Processo nº 104.211/97. Deputada Laura 
Carneiro. 6) Processo nº 104.775/97. Deputado Elias Murad; 7) Processo nº 107.581/97. 
Deputada Maria Elvira S. Ferreira; 8) Processo nº 108.421/97. Deputado Sandro Mabel A. 
Scodro; 9) Processo nº 108.684/97. Deputado Osvaldo Coelho; 10) Processo nº 109.957/97. 
Deputado Hélio César Rosas; 11) Processo nº 110.985/97. Deputado Wilson Campos; 12) 
112.044/97. Deputado Vilmar Rocha. c) Requisição: 1) Processo nº 102.832/97. Requisição, 
pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, da Servidora Myrian Gonçalves Teixeira de 
Oliveira, Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, ponto nº 5.794, a partir de 
19-3-97 até 31-12-97; 2) Processo nº 107.068/97. Requisição, para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região de Vitória – ES, do servidor Ricardo Gueiros Bernardes Dias, Técnico 
Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, ponto nº 5.403, a partir de 2-5-97, por 1 
(um) ano. d) Requerimentos de informações: 1) nº 2.263/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre o Processo Administrativo nº 08000.013002/95-97; 
2) nº 2.264/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre nomeação para a chefia da Divisão de Energia do Ministério de Minas e Energia no 
Estado de São Paulo; 3) nº 2.265/97. Deputado Alcides Modesto. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre operações de crédito no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 4) nº 2.266/97. Deputado PAULO PAIM. 
Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre providências tomadas em 
relação às dificuldades enfrentadas por cidadãos negros brasileiros para obtenção de visto de 
entrada em consulados norte-americanos; 5) nº 2.268/97. Deputado MOISÉS BENNESBY. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre despesas com publicidade 
efetuadas pela Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás; 6) nº 2.269/97. Deputado FERNANDO 
GABEIRA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre reunião realizada em 
Buenos Aires acerca da hidrovia Paraguai-Paraná; 7) nº 2.270/97. Deputado FERNANDO 
GABEIRA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre reunião realizada em Buenos Aires acerca da hidrovia Paraguai-Paraná; 
8) nº 2.271/97. Deputado FERNANDO GABEIRA. Solicita informações ao Ministério das 
Relações Exteriores sobre reunião realizada em Buenos Aires acerca da hidrovia Paraguai-
Paraná; 9) nº 2.272/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a situação dos acertos financeiros efetivados entre a União, o 
Banco do Brasil e o Grupo Mendes Júnior na questão de créditos com o Iraque; 10) nº 
2.276/97. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária sobre bens móveis rurais desapropriados por interesse social para fins de 



reforma agrária; 11) nº 2.277/97. Deputado AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre produtos rurais beneficiados pelo programa de securitização das 
dívidas agrícolas; 12) nº 2.278/97. Deputado ROBERTO ROCHA. Solicita informações ao 
Ministério da Aeronáutica sobre o resultado das investigações relativas ao acidente do Seneca 
II, prefixo PT-ELP; 13) nº 2.279/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos concedidos pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES; 14) nº 2.280/97. Deputado HERMES 
PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal sobre a Estrada do Colono, no Estado do Paraná; 15) nº 2.281/97. 
Deputado LUIZ MAINARDI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a emissão de 
debêntures pela Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE – e pela Companhia Rio-
Grandense de Telecomunicações – CRT; 16) nº 2.282/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre legislações e programas nacionais de 
políticas públicas e de transporte marítimo e fluvial; 17) nº 2.283/97. Deputado GIOVANNI 
QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre convênios assinados pela Caixa 
Econômica Federal com estados e municípios; 18) nº 2.284/97. Deputado LUIZ GUSHIKEN. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre aplicação, pelo 
INSS, dos procedimentos relativos aos benefícios excepcionais por anistia; 19) nº 2.285/97. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre a divulgação do EIA/RIMA do Empreendimento Poliduto 
São Paulo/Brasília – OSBRA; 20) nº 2.286/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre irregularidades no Caic de Jales, Estado de São 
Paulo; 21) nº 2.287/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre a fiscalização para a TV Jornal do Povo Ltda., na cidade de Limeira, Estado 
de São Paulo; 22) nº 2.289/97. Deputado HAROLDO SABÓIA. Solicita informações ao Ministério 
dos Transportes sobre recursos destinados ao Estado do Maranhão para construção e 
conservação de rodovias; 23) nº 2.290/97. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a execução da política nacional de crédito rural; 24) nº 
2.291/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre anistia a funcionários da Petrobrás; 25) nº 2.293/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o fechamento de agências do Banco do Estado de 
São Paulo – BANESPA – sob intervenção do Banco Central; 26) nº 2.294/97. Deputado 
GERALDO PASTANA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
contrato de financiamento externo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado do Pará 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; 27) nº 2.295/97. Deputada TELMA DE 
SOUZA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre atividades da Cosipa no Porto 
de Santos, Estado de São Paulo, e sobre adoção, pela empresa, de medidas prejudiciais aos 
trabalhadores; 28) nº 2.296/97. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da 
Indústria, do Comércio e do Turismo sobre adoção, pela Secretaria de Comércio Exterior, de 
medidas de proteção contra a importação de barrilha; 29) nº 2.297/97. Deputada MARTA 
SUPLICY. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
mudanças de normas do INSS; 30) nº 2.298/97. Comissão de Direitos Humanos. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a política de pessoal do Banco do Brasil; 31) nº 
2.299/97. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre os municípios do Estado do Ceará pendentes de prestação de contas dos 
recursos do programa de distribuição da merenda escolar referente ao ano de 1996; 32) nº 
2.300/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o 
servidor que menciona; 33) nº 2.301/97. Deputado CUNHA LIMA. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre arrecadação e aplicação dos recursos oriundos da CPMF; 34) nº 
2.302/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. Solicita informações ao Ministério de Minas 
e Energia sobre irregularidades apuradas por Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro referentes à evasão fiscal nas operações de 



distribuição de combustíveis; 35) nº 2.303/97. Deputado JARBAS LIMA. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre pesca 
predatória praticada no litoral do Rio Grande do Sul; 36) nº 2.304/97. Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores 
sobre o contencioso em matéria de comércio exterior entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América; 37) nº 2.305/97. Deputado 
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre providência 
administrativas adotadas no caso de cisão das atividades nucleares de Furnas; 38) nº 2.306/97. 
Deputado SÉRGIO CARNEIRO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto 
sobre venda de livros da FAE – Fundação de Assistência ao Estudante; 39) nº 2.307/97. 
Deputado ALEXANDRE CERANTO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
atendimento aos portadores de deficiência e aos idosos; 40) nº 2.308/97. Deputado 
ALEXANDRE CERANTO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre atuação da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE; 41) nº 
2.309/97. Deputado ARLINDO VARGAS. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
providências adotadas no caso dos assassinatos cometidos por índios no Município de Pontes 
e Lacerda, Estado do Mato Grosso; 42) nº 2.310/97. Deputado GILNEY VIANA. Solicita 
informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre desmatamento da Amazônia; 43) nº 
2.311/97. Deputado TILDEN SANTIAGO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre as operações de TV a cabo no País; 44) nº 2.312/97. Deputado TILDEN SANTIAGO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre fechamento de rádios 
comunitários; 45) nº 2.313/97. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre recursos repassados ao Governo do Estado do Tocantins; 46) nº 2.314/97. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
arrecadação e gastos efetuados pelo Governo Federal nos anos de 1995 e 1996; 47) nº 
2.315/97. CFFC. Solicita informações ao Ministério da Fazenda a respeito dos repasses de 
verbas federais para o Estado do Amazonas; 48) nº 2.316/97. CFFC. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça a respeito do repasse de verbas, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais), para o Estado do Amazonas – aprovado; 49) nº 2.317/97. Deputado ADEMIR 
CUNHA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a conclusão 
das obras do Corredor de Transportes Coletivos em Olinda Paulista, Estado de Pernambuco; 
50) nº 2.318/97. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério do Exército 
sobre a interdição parcial da Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar, Rio de Janeiro; 51) nº 
2.319/97. Deputado ROGÉRIO SILVA. Solicita informações à Companhia Vale do Rio Doce sobre 
minérios produzidos e exportados e contratos de exportações vigentes, principalmente os 
assinados com o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos; 52) nº 2.320/97. Deputado EDINHO 
ARAÚJO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a entrega de recursos previstos 
no art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 1996, aos municípios do Estado de São Paulo; 53) nº 
2.321/97. Deputado PAULO LIMA. Solicita informação ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação de recursos para calamidades públicas; 54) nº 2.322/97. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre ocorrência de 
fraudes em operações de câmbio e ilicitudes em guias de importação; 55) nº 2.323/97. 
Deputado JOSÉ PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da Educação sobre a suspensão 
do envio de recursos para aquisição da merenda escolar para os municípios que não prestaram 
contas das verbas para essa finalidade no ano de 1996; 56) nº 2.324/97. Deputado LUCIANO 
ZICA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre providências 
administrativas adotadas no caso de cisão das atividades nucleares de Furnas; 57) nº 2.325/97, 
Deputada MARIA VALADÃO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre 
cobrança de seguro facultativo de vida e acidentes pessoais dos passageiros de transportes 
rodoviários interestaduais; 58) nº 2.326/97. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações 
ao Ministério de Minas e Energia sobre repasse de verba à Prefeitura Municipal de Praia 
Grande, Estado de São Paulo; nº 2.327/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações 



ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre guarda de imóveis recuperados de 
fraudadores da Previdência no Estado do Rio de Janeiro; 60) nº 2.328/97, Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre seguradoras autorizadas para 
operações no País; 61) nº 2.329/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre o registro nas carteiras de identidade por parte das pessoas não 
doadoras de órgãos; 62) nº 2.330/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre licitação realizada pelo Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, 
para contratação de serviços ambulatoriais; 63) nº 2.331/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre seguro realizado pela Petrobrás 
relativo à conversão de navios e plataformas; 64) nº 2.332/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre títulos públicos adquiridos pela Previrb, 
fundação vinculada ao Instituto de Resseguros do Brasil – IRB; 65) nº 2.333/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre alterações nos balanços 
publicados pelas seguradoras; 66) nº 2.334/97. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a atuação da American Express Insurance Services no mercado 
como empresa seguradora; 67) nº 2.335/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Aeronáutica sobre normas a serem observadas pela tripulação de aeronaves 
comerciais em operação no País; 68) nº 2.336/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o recadastramento de endereços na 
Internet promovido pelo Governo Federal; 69) nº 2.337/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a atuação da BB – Corretora de Seguros e 
Administradora de Bens S.A; 70) nº 2.338/97. Deputado NEDSON MICHELETI. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação da PREVHAB (fundo de previdência dos 
servidores do extinto BNH); 71) nº 2.339/97. Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre processo licitatório para aquisição 
de microcomputadores para instalação em escolas públicas; 72) nº 2.340/97. Deputado 
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre intoxicação causas por 
medicamentos; 73) nº 2.341/97. Deputado IVO MAINARDI. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre corte e destinação final de recursos financeiros previstos no Orçamento 
Geral da União, exercício de 1996, para implantação de redes de eletrificação rural no interior 
dos Municípios de Restinga Seca e Tupanciretã, no Estado do Rio Grande do Sul; 74) nº 
2.342/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária sobre adoção de providências para assistência aos assentos no Projeto São 
Salvador, no Município de Minaçu, Estado de Goiás; 75) nº 2.343/97. Deputado VALDIR 
COLATTO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos provenientes da 
exigibilidade do depósito à vista; 76) nº 2.344/97. Deputado ALDO ARANTES. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a política do Governo Federal 
relativa ao programa de Crédito Educativo; 77) nº 2.345/97. Deputado GERALDO PASTANA. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o projeto de construção da 
Barragem Volta Grande, no Município de Altamira, Estado do Pará; 78) nº 2.346/97, Deputado 
GERALDO PASTANA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
convênios firmados entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e a 
Prefeitura de Capitão Poço, Estado do Pará; 79) nº 2.347/97. Deputado GERALDO PASTANA. 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre assentamentos de 
famílias no Estado do Pará; 80) nº 2.348/97. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações 
ao Ministério das Comunicações sobre documento denominado “Transformando o Setor de 
Telecomunicações do Brasil Rumo ao Século 21”, produzido pela consultoria Mckinsey & Co., 
Inc., datado de novembro de 1996; 81) nº 2.349/97. Deputado  ROBERTO PESSOA. Solicita 
informações ao Ministério da Administração e Reforma do Estado sobre a reestruturação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS; 82) nº 2.350/97. Deputado 
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal sobre a reestruturação do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas – 



DNOCS; 83) nº 2.351/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre avaliação econômico-financeira do projeto do Porto de 
Sepetiba; 84) nº 2.352/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre os recentes lucros anunciados pelo Banco do Brasil e sobre o anúncio de 
pagamento de dividendos; 85) nº 2.353/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre os recentes lucros anunciados pelo Banco do Brasil e sobre o 
anúncio de pagamento de dividendos; 85) nº 2.353/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos do FGTS depositados pelas empresas e 
entidades relativamente a trabalhadores não-optantes; 86) nº 2.354/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre a manutenção e compra de 
aviões de guerra; 87) nº 2.355/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre contratação, pelo BNDES, de serviços de 
advogados para defesa de posições durante o leilão da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD; 
88) nº 2.356/97. Deputado CUNHA LIMA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento sobre projetos agrícolas em áreas indígenas; 89) nº 2.357/97. Deputado 
CUNHA LIMA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre hidrovias e/ou 
rodovias em áreas indígenas; 90) nº 2.358/97. Deputado CUNHA LIMA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre usinas hidrelétricas em áreas indígenas; 91) nº 2.359/97. 
Deputado SEVERINO CAVALCANTE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
liberação de recursos para a Sudene; 92) nº 2.363/97. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre irregularidades na 
execução de obras de eletrificação rural liberadas mediante a apresentação de emendas de 
parlamentares; 93) nº 2.364/97. Deputado JAQUES WAGNER. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre processo de contratação, pelo BNDES, de 
advogados para defesa da privatização da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD; 94) nº 
2.365/97. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
repasses de recursos ao Estado de Alagoas; 95) nº 2.366/97. Deputado NILMÁRIO MIRANDA. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre autorização do seguro All Risks pelo 
Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, contratado pela Usiminas; 96) nº 2.367/97. Deputado 
FERNANDO FERRO. Solicita informações ao Secretário de Assuntos Estratégicos sobre o 
contrato com a empresa Raytheon para fornecimento de equipamentos eletrônicos para o 
Projeto Sivam; 97) nº 2.369/97. Deputado MAURÍCIO REQUIÃO. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre convênios firmados pelo órgão com o Governo do Estado do 
Paraná; 98) nº 2.370/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a contratação da Casa da Moeda para confecção das novas Carteiras de 
Trabalho; 99) nº 2.372/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre assinatura do protocolo de intenções entre a Petrobrás e a Copene para 
implantação de Unidade de Nafta e Óleo Combustível (UPN) no Polo Petroquímico de 
Camaçari, Estado da Bahia; 100) nº 2.373/97. CEPEC449-A. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre o Fundo de Estabilização Fiscal; 101) nº 2.374/97. 
CEPEC449-A. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o Fundo de Estabilização 
Fiscal. A Mesa ratifica o parecer pelo arquivamento do Requerimento de Informação nº 
2.267/97, da autoria do Deputado José Aldemir, ao Ministério da Administração sobre a 
tramitação do Processo nº 10467.000535/97-44. Dando seguimento, a Mesa resolve ratificar 
os despachos favoráveis proferidos pelo então Senhor Presidente, Deputado Luís Eduardo, ad 
referendum da Mesa, nos seguintes processos referentes a reembolso de despesas médico-
hospitalares: 1) Processo nº 125.797/96. Deputado Adauto Pereira Lima; 2) Processo nº 
126.643/96. Deputado João Natal de Almeida.  II – PAUTA DO SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE. A 
Mesa resolve aprovar os pareceres proferidos pelo Senhor 1º Vice-Presidente nos seguintes 
expedientes: a) Requerimento de Informação nº 1.308/96, do Senhor Deputado Renan Kurtz, 
que “solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social a respeito das 
providências administrativas tomadas para o pagamento de complementação de 



aposentadoria e de vantagens adicionais a ex-empregados da Rede Ferroviária Federal S.A. – 
RFFSA” – pelo não encaminhamento; b) Projetos de Resolução: 1) nº 1/97, do Senhor 
Sebastião Rocha, que “institui a Comissão Mista Permanente de Constituição e Justiça do 
Congresso Nacional” – pela rejeição; 2) nº 127/97, do Deputado Aracely de Paula, que “cria o 
Grupo Brasil-Indonésia” – pela aprovação na forma do substitutivo apresentado pelo Relator; 
3) nº 129/97, do Deputado Abelardo Lupion, que “cria o Grupo Brasil-índia” – pela aprovação. 
Prosseguindo, o Senhor 1º Vice-Presidente relata os seguintes pareceres aos expedientes: 1) 
Representação s/nº, de 14-12-95, da Deputada Zulaiê Cobra, referente à falta de ética em 
pronunciamento do Deputado Beto Mansur “A nobre Deputada ZULAIÊ COBRA ofereceu esta 
representação contra então Deputado BETO MANSUR, que à época exercia a segunda Vice-
Presidência da Casa, (sendo o Corregedor), pelos seguintes motivos: 1. O parlamentar em 
questão, incumbido exatamente de manter o decoro, a ordem e a disciplina neste sodalício, 
em declarações publicadas na edição de hoje do Estado de S. Paulo, ofendeu moralmente a 
requerente, injuriando-a e, assim, causando danos gravíssimos ao seu conceito no meio social 
e político. 2. Segundo a matéria anexada à presente, em chamada de primeira página “Mansur 
diz que Zulaiê truncou a CPI do Bingo” e em manchete na abertura  do caderno “Cidades”, a 
requerente “atrapalhou as investigações e deu a CPI do Bingo por encerrada sem que 
houvesse autorização para o Corregedor” levar adiante providências contra os Deputados 
Marquinhos Chedid (PSD-SP) e Eurico Miranda (PPB-RJ) que teriam recebido propinas de 
empresários do mesmo jogo (ESP, pág. A-1). 3. Na matéria principal, assinada pela jornalista 
Cláudia Carneiro, o Deputado Beto Mansur declarou: “Foi uma má vontade da Presidência da 
CPI em querer elucidar os fatos; a Zulaiê deveria ajudar em vez de atrapalhar” (ESP, Cidades, 
pág. C-1). É o relatório. VOTO DO RELATOR. Tendo o Sr. Deputado BETO MANSUR renunciado 
ao mandato de Deputado Federal, para assumir a Prefeitura de Santos, no Estado de São 
Paulo, a matéria perdeu o seu objeto.  VOTO, POIS PELO ARQUIVAMENTO DESTA 
REPRESENTAÇÃO. “Discutida a matéria, a Mesa aprova o parecer”; 2) Processo nº 102.618/96, 
do Deputado Albérico Filho pedido de reconsideração da decisão tornada pela Mesa no dia 25 
de outubro de 1995. “O nobre deputado ALBÉRICO FILHHO apresentou o presente pedido de 
RECONSIDERAÇÃO da decisão tomada pela Mesa no dia 25 de outubro de 1995. Recolho, do 
próprio recurso, o histórico inicial dos fatos:” 02. Em 8 de janeiro de 1993, o requerente 
encaminhou ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, requerimento no qual pleiteava 
sua convocação para assumir mandato eletivo, em decorrência da vacância da cadeira do 
então Deputado Ricardo Murad, visto que este fora eleito e diplomado no cargo de Prefeito do 
Município de Coroatá-MA. 3. Consultada a douta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação (Consulta nº 6/93), esta pronunciou-se pela “incompatibilidade na titularidade de 
mais de um mandato eletivo, nos termos do Parecer do Relator” (grifamos). 4. Diante da 
ausência de resposta desta Casa à solicitação datada de 8 de janeiro de 1993, e do total 
desacato ao parecer da CCJR, o requerente interpôs no dia 31 de janeiro de 1995, 
representação contra o Deputado Ricardo Murda. 5. Em resposta à representação interposta, 
respondeu o Presidente desta Casa, Deputado Luís Eduardo, em 25 de fevereiro de 1995, que 
o oferecimento da representação estaria prejudicado, eis que o mandato do Senhor Ricardo 
Murad encerrou-se em 31 de janeiro de 1995. 6. Em face do término do mandato foi 
interposto – 30 de junho de 1995 – pedido de ressarcimento. 7. Em 25 de outubro de 1995, 
quatro meses após a solicitação, reuniu-se a Mesa e esta decidiu pelo indeferimento do 
requerimento de ressarcimento. O parlamentar maranhense, irresignado, apresentou esta 
RECONSIDERAÇÃO em que, analisando o teor da decisão tomada pela Mesa, apresentou o 
seguinte: “IV – Do Pedido 16. O ilustre Relator, na Mesa, Deputado Ronaldo Perim, em seu 
voto, diz que: “A Comissão de Justiça reconheceu ter ocorrido a hipótese de perda de 
mandato, por infringência ao disposto no art. 55, inciso I do caput, da Constituição Federal... A 
Mesa da Câmara não se definiu sobre a representação oferecida pelo nobre Deputado Albérico 
Filho. O Regimento Interno não fixa prazo para tanto.... Assim, entendo que no episódio 
nenhuma responsabilidade cabe à Mesa da Câmara, pois não estava ela obrigada a oferecer a 



necessária Representação”. (grifamos) 17. Em face das conclusões expostas no Parecer do 
Relator pergunta-se: a) diante da aprovação feita pelo requerente em 8 de janeiro de 1993 e 
do parecer da CCJR, a Mesa não tinha suficientes subsídios para encaminhar àquela Comissão, 
a representação contra o ex-Deputado Ricardo Murad? b) já que a Mesa não se definiu sobre a 
representação oferecida, pelo requerente porque só agora o faz diretamente sobre o pedido 
de ressarcimento? Ambas as questões não estão interligadas? c) ora, mesmo sendo necessário 
o oferecimento da representação pela Mesa, conforme consta no voto do Relator, a Mesa por 
cautela e visando resguardar sua imagem – nos termos do art. 15, VIII, do Regimento Interno – 
não deveria tê-la oferecido? 18. Diante dos fatos ora narrados, fica demonstrado que: a) 
ocorreu a perda de mandato por infringência do art. 55, inciso I da Constituição Federal; b) a 
Mesa, mesmo tendo sido provocada há mais de dois anos, ainda não tomou providências 
sobre tal fato – como explanado no voto do relator; c) a conduta omissiva da Mesa, sem 
dúvida converteu-se em abuso de poder, acarretando prejuízo ao requerente e ensejando a 
devida indenização. Assim, já que todas as solicitações anteriormente efetuadas não 
ensejaram nenhuma medida coerente por parte da Mesa desta Casa, a qual tem dever de 
preservar sua imagem perante a opinião pública, roga o requerente que a decisão tomada pela 
Mesa, no dia 25 de outubro de 1995, seja reapreciada”. É o relatório. VOTO DO RELATOR. O 
Regimento Interno da Casa é omisso quanto a prazos para o oferecimento de pedido de 
reconsideração, relativamente a processos decididos pela Mesa. Assim sendo e tendo em vista 
que toda a matéria deve ser objeto da mais ampla transparência, admito este recurso. Quanto 
ao mérito, entendo que a matéria, por envolver aspectos singulares e relevantes, merece 
análise mais aprofundada. Até mesmo por se tratar de fato que poderá ser erigido em 
precedente. Diante do exposto, voto preliminarmente para que o Presidente da Casa consulte 
a douta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (art. 32, inciso III do caput letra c, do 
Regimento Interno) sobre os aspectos jurídicos do presente Pedido de Reconsideração”. A 
Mesa aprova o parecer, enviando consulta à referida Comissão. III – PAUTA DO SENHOR 2º 
VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes 
expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
105.351/96. Ex-Deputado Eduardo Mascarenhas. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 2) Processo nº 10.507/97. Deputada Laura Carneiro. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 3) Processo nº 
12.568/97. Deputada Laura Carneiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 4) Processo nº 13.682/97. Deputado Magno Bacelar. “Li  o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 5) Processo nº 14.118/97. 
Deputado Ezídio Pinheiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 6) Processo nº 15.019/97. Deputado Inocêncio Oliveira. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 7) Processo nº 15.926/97. Deputada Laura 
Carneiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 8) 
Processo nº 18.189/97. Deputada Laura Carneiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 9) Processo nº 102.405/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 10) Processo nº 
103.151/97. Deputado Paulo Nascimento. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 



da Mesa nº 24/83. De acordo”; 11) Processo nº 103.187/97. Deputado Sílvio Pessoa. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 12) Processo nº 
106.745/97. Deputado André Franco Montoro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 13) Processo nº 106.760/97. Deputado Carlos Alberto. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 14) Processo nº 
107.615/97. Deputado Álvaro Valle. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 15) Processo nº 107.752/97. Deputada Maria Elvira. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 16) Processo nº 107.832/97. 
Deputado João Maia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 17) Processo nº 108.281/97. Deputada Alzira Éwerton. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 18) Processo nº 108.316/97. Deputado Luiz 
Durão. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 19) 
Processo nº 108.419/97. Deputado Odílio Balbinotti. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 20) Processo nº 108.425/97. Deputada Marisa Serrano. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 21) Processo nº 
108.742/97. Deputado Waldomiro Fioravante. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 22) Processo nº 108.782/97. Deputado Márcio Reinaldo 
Moreira. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 23) 
Processo nº 108.838/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 24) Processo nº 109.282/97. Deputado 
Nárcio Rodrigues. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 25) Processo nº 109.399/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo”; 26) Processo nº 109.451/97. 
Deputado Israel Pinheiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 27) Processo nº 109.512/97. Deputado LUIZ MAINARDI. “L i o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 28) Processo nº 109.565/97. Deputado 
Olávio Silva Rocha. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 29) Processo nº 109.569/97. Deputada Joana D’Arc. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 30) Processo nº 109.573/97. Deputado Luiz 
Fernando. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 
31)Processo nº 109.598/97. Deputado João Alberto Sousa. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 



disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 32) Processo nº 109.661/97. Deputado 
Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo”; 33) 
Processo nº 109.827/97 e 111.349/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 34) Processo nº 109.846/97. 
Deputada Cidinha Campos. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 35) Processo nº 109.945/97. Deputado Jaques Wagner. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 36) Processo nº 109.958/97. Deputado 
Simão Sessim. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 37) 
Processo nº 109.993/97. Deputado Fausto Martello. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 38) Processo nº 110.000/97. Deputado Anivaldo Vale. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 39) Processo nº 
110.150/97. Deputado Alberto Silva. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 40) Processo nº 110.214/97. Deputado Carlos Alberto. Valor R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 41) Processo nº 110.403/97. Deputado Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 42) Processo nº 110.438/97. Deputado 
Jaques Wagner. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 43) 
Processo nº 110.632/97. Deputado Alberto Silva. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 44) Processo nº 110.637/97. Deputado Bosco França. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 45) Processo nº 
110.713/97. Deputado Israel Pinheiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 46) Processo nº 110.758/97. Deputado Paulo Paim. “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 47) Processo nº 110.775/97. Deputado 
Jorge Wilson. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 48) 
Processo nº 110.847/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 49) Processo nº 110.928/97. Deputado 
Paulo Paim. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 50) 
Processo nº 111.604/97. Deputado Dércio Knop. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa informando que foram observadas as disposições do Ato da 
Mesa nº 24/83. De acordo”; 51) Processo nº 111.835/97. Deputado Osmânio Pereira. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 52) Processo nº 
112.124/97. Deputado Rubens Cosac. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 



24/83. De acordo”; 53) Processo nº 113.501/97. Deputado João Natal. “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 54) Processo nº 113.544/97. Deputado 
Domingos Leonelli. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 55) Processo nº 113.516/97. Deputado Álvaro Gaudêncio Neto. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 56) Processo nº 112.397/97. 
Deputado Alberto Silva. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 57) Processo nº 14.292/97. Deputada Laura Carneiro. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 58) Processo nº 16.322/97. Deputado 
Eraldo Tinoco. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 59) 
Processo nº 107.528/97. Deputado Serafim Venzon. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 60) Processo nº 111.606/97. Deputado Benedito 
Domingos. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 61) 
Processo nº 111.652/97. Deputado Severino Cavalcanti. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 62) Processo nº 111.862/97. Deputado Carlos Alberto. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 63) Processo nº 
111.878/97. Deputado Hélio César Rosas. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 64) Processo nº 111.938/97. Deputado Basilio Villani. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; “Ainda com a palavra, 
Sua Excelência relata o Processo nº 116.092/96, do Deputado Roland Lavigne, referente a 
reembolso de despesas médico-hospitalares, a qual inclui fretamento de aeronave, tendo o 
seguinte parecer: “A exigência contida na alínea a do art. 3º do Ato da Mesa nº 24/83. Não 
contempla o ressarcimento de despesas com o transporte constante no presente processo do 
Senhor Deputado Roland Lavigne, porém o Departamento Médico desta Casa julgou justificado 
o fretamento da aeronave em função do diagnostico inicial de insuficiência coronária aguda e 
quadro clínico de caráter emergencial. Assim sendo, submetida a questão ao exame da Mesa, 
foi aprovado o ressarcimento integral”. Discutido o assunto, a Mesa aprova o parecer. Em 
continuação, o Senhor 2º Vice-Presidente, apresenta proposta de consolidação dos Atos da 
Mesa que regulam o ingresso e a circulação de pessoas nos edifícios da Câmara dos Deputados 
para análise pelos membros da Mesa e posterior deliberação, no seguinte teor: “Ato da Mesa 
nº, de 1997. Dispõe sobre o ingressoxmina outras providências. A Mesa da Câmara dos 
Deputados, no uso de suas atribuições, resolve: Do Ingresso de pessoas, em geral, nos edifícios 
da Câmara dos Deputados. Art. 1º. É obrigatório, nas dependências da Câmara dos Deputadas, 
o uso visível do cartão de identificação por servidores da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, jornalistas credenciados, assessores parlamentares dos órgãos públicos, das entidades 
da administração pública indireta e das entidades sindicais credenciadas junto à Mesa e dos 
empregados das empresas com atividades permanentes na Câmara dos Deputados. § 1º Além 
do nome e da qualidade do credenciado, o cartão de identificação deverá conter sua 
fotografia, quando se tratar de jornalista, de assessor parlamentar de órgão público, das 
entidades referidas no caput deste artigo ou de outros credenciados junto à Câmara dos 
Deputados. § 2º As exigências constantes do parágrafo anterior se estendem aos servidores da 



Câmara dos Deputados e aos integrantes do secretariado parlamentar. § 3º O servidor do 
órgão ou entidade credenciada que deixar de portar a devida credencial enquanto em 
circulação pelas dependências da Câmara estará sujeito à perda da mesa. Se a infração for 
cometida por servidor integrante das classes referidas no parágrafo anterior, ficará o 
respectivo infrator sujeito às penalidades do art. 200 da Resolução nº 67, de 1962. § 4º Não se 
dispensa às pessoas obrigadas ao uso de uniforme o uso de identificação visível, consoante o 
padrão respectivo fixado no Regulamento referido no art. 18. § 5º Os participantes de 
conferências, exposições, palestras, seminários, simpósios, convenções e atividades 
congêneres, realizados nas dependências da Câmara dos Deputados, portarão identificação 
própria, com referência expressa, visível, e, quando for o caso, de permissão para ingresso e 
circulação nas dependências privativas dos Senhores Deputados. § 6º Os organizadores desses 
eventos submeterão, previamente, ao Diretor-Geral, para efeito de aprovação, o modelo da 
identificação a ser utilizada pelos respectivos participantes. Art. 2º. Os órgãos e entidades 
credenciados, inclusive as empresas com atividades oficial e permanente na Câmara dos 
Deputados, são responsáveis, perante a Mesa, pela conduta dos respectivos servidores ou 
empregados e, posteriormente, pela devolução dos cartões de identificação, quando houver 
desligamentos do órgão, da entidade credenciada ou da empresa prestadora do serviço junto 
à Casa. § 1º Os órgãos e empresas mencionados neste artigo atualizarão, anualmente, até 31 
de março, a solicitação de credenciamento, junto à Primeira Secretaria, mediante relação dos 
servidores que deverão exercer suas atividades na Câmara dos Deputados. § 2º Compete, 
subsidiariamente, ao chefe imediato dos órgãos e empresas de que trata o caput deste artigo 
o controle da identificação dos respectivos servidores ou empregados e do cumprimento, 
pelos mesmos, do disposto no art. 9º. Art. 3º. Os cartões de identificação dos jornalistas 
credenciados, obtidos mediante requerimento do Comitê de Imprensa à Primeira Secretaria, 
deverão ser sempre renovados logo após a eleição da Mesa da Câmara dos Deputados. Art. 4º. 
Para efeito da fiscalização quanto à observância do prazo de validade das credenciais de que 
tratam o § 1º do art. 2º e o art. 3º, os cartões de identificações deverão conter bem visível a 
data do respectivo credenciamento, cabendo à Coordenação de Segurança Legislativa 
denunciar, junto à Primeira Secretaria, para os devidos fins, a ocorrência de uso de credencial 
com o prazo de validade expirado. Art. 5º. As pessoas não referidas no caput do art. 1º, 
nomeadamente os visitantes, após identificação pelo sistema eletrônico das portarias de 
acesso aos edifícios da Câmara dos Deputados, receberão, portando-o, preso à lapela ou gola, 
adesivo identificativo, que deverá ser restituído à saída. Quando se tratar de grupo de 
visitantes-turistas, (em visita fora do horário de expediente ou de funcionamento da Câmara?) 
o ingresso e circulação dos mesmos serão feitos mediante o acompanhamento de guia e de 
um servidor do serviço de segurança. Art. 6º. Somente será permitido o ingresso de visitantes 
nos edifícios da Câmara dos Deputados das 9h às 18h30min. Art. 7º. A entrada nas 
dependências onde se localizam os gabinetes parlamentares, nos Anexos III e IV, somente será 
permitida mediante autorização do gabinete a ser visitado. Art. 8º. O acesso às dependências 
da Câmara dos Deputados por pessoas portando volumes fica condicionado à prévia inspeção 
realizada mediante equipamentos (detentores de metais? Ou dotados de raios-X?) instalado 
nas portarias. Parágrafo único. O funcionamento dos equipamentos de que trata o caput deste 
artigo deverá estar associado ao do sistema de identificação de visitantes das portarias. Art. 
9º. Não será permitido, sob qualquer pretexto, nos dias em que houver sessão ou nos 
destinados a trabalhados das comissões, inclusive nos horários de expediente da Secretaria da 
Câmara dos Deputados, o ingresso nas suas dependências de pessoas que não estejam 
convenientemente trajadas, sendo obrigatório o uso de traje de passeio completo ou uniforme 
dos que, na forma deste ato, estejam autorizados a ingressarem no plenário. Art. 10. É 
permitido a qualquer pessoa, desde que convenientemente trajada, assistir, das galerias, às 
sessões públicas, e, ainda, às reuniões públicas das comissões, no espaço não-privativo dos 
Deputados, desde que desarmada e enquanto guarde silêncio, vedada qualquer manifestação 
de aplauso ou de reprovação ao que se passar no respectivo recinto ou fora dele. § 1º. 



Entende-se como espaço privativo dos Deputados, nas salas de reunião das comissões, as 
bancadas contendo microfones de debates, além da mesa onde têm assento o Presidente, 
Relatores e depoentes em geral. § 2º. Em caso de manifestação das galerias ou de assistentes 
na sala de comissão durante reunião, o Presidente dos trabalhos determinará a evacuação de 
quem estiver provocando distúrbio. § 3º. É proibido fumar nas galerias e na sala de reunião 
comissão durante os trabalhos. Art. 11. Entende-se como não atendendo à condição de 
ingresso fixada no art. 9º e no caput do art. 10 a pessoa do sexo masculino vestida com 
bermuda ou camisa tipo regata ou calçada com sandálias e a do sexo feminino portando 
bermuda ou bustier. Do acesso às dependências de uso privativo dos Deputados. Art. 12. São 
dependências de uso privativo dos Deputados, com amplo acesso aos Senadores e aos ex-
parlamentares, o plenário, a sala do café contígua ao mesmo, o salão verde que o circunda, as 
salas de reunião das comissões na parte reservada aos parlamentares e as tribunas de 
imprensa e especiais. Art. 13. Além dos congressistas, somente terão ingresso no plenário e à 
sala do café, durante o funcionamento das sessões, os ex-parlamentares, os funcionários em 
serviço, os jornalistas credenciados, exigindo de todos, exceto dos ex-parlamentares, o uso 
visível de credencial específica de acesso. § 1º. Têm acesso ao Plenário, igualmente, os 
Ministros de Estado quando convidados ou convocados, as pessoas convidadas pela Câmara 
dos Deputados para as sessões solenes e, conforme a previsão do art. 91, § 2º c.c o art. 252, 
VII, ambos do Regimento Interno, o autor de projeto de lei de iniciativa popular ou a pessoa 
pelo mesmo designada para defendê-lo. § 2º. Terão ingresso na parte destinada aos 
deputados nas salas de reunião das comissões, no salão verde que circunda o plenário bem 
como nas tribunas de imprensa e especial as pessoas referidas no caput deste artigo, os 
assessores das assessorias parlamentares dos órgãos e entidades públicas e das organizações 
sindicais credenciados junto à Mesa, e os servidores da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, exigido de todos, para esse fim, o uso de credencial indicativa da respectiva 
qualidade. § 3º. O credenciamento com direito a acesso ao plenário e à sala do café contígua 
somente será concedido sob a responsabilidade dos gabinetes da Presidência, dos membros 
da Mesa, das Lideranças Partidárias, do Diretor-Geral e do Secretário-Geral da Mesa, 
observado o disposto no artigo seguinte. Art. 14. O credenciamento que trata o parágrafo 
anterior efetivar-se-á com o fornecimento, pelo Serviço de Segurança da Câmara dos 
Deputados, de credencial específica, confeccionada exclusivamente no caso de determinação 
expressa dos seguintes órgãos e limitado o número de crachás a que cada qual tem direito, 
conforme especificado no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Terão direito a 2 
(dois) crachás cada um dos seguintes Gabinetes: Do Presidente, do Primeiro Vice-Presidente, 
do Segundo Vice-Presidente, do Primeiro Secretário, do Segundo Secretário, do Terceiro 
Secretário, do Quarto Secretário, da Liderança do Governo e das Lideranças do PFL, do PMDB, 
do PSDB, do PPB, do PT, do PDT, PTB e PL; terão direito a 1 (um) crachá, os Gabinetes das 
Lideranças do PSD, do PCdoB, do PSB, do PMN, do PPS, do PSL, e do PV. Cada um dos 
Suplentes da Mesa terá também direito a 1 (um) crachá. Art. 15. A Secretária-Geral da Mesa, o 
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação e a Assessoria de Divulgação e Relações 
Públicas (ADIRP) disporão de tantos crachás quantos forem necessários, mediante solicitações 
expressa ao Secretário-Geral da Mesa, para utilização do pessoal em serviço de caráter 
permanente no Plenário, devendo tais credenciais conterem, além da referência Plenário, o 
nome e o número de ponto do servidor. Disposições Gerais. Art. 16. Os que estiverem 
transitando pelas dependências da Câmara dos Deputados sem a devida e visível identificação, 
ou portando credencial que inabilite para o acesso a determinada dependência, salvo os 
convidados para as sessões solenes, Governadores, Ministros de Estado e Ministros dos 
Tribunais Superiores, serão convidados a comparecer a um Posto de Identificação da 
Segurança para que tenham regularizada sua permanência. Parágrafo único. Se a infração de 
que trata este artigo for cometida por servidor da Câmara dos Deputados, ficará o mesmo 
sujeito às penalidades do art. 200 da Resolução nº 67, de 1962, salvo no caso de extravio da 
identificação, oportunamente comunicado à Coordenação de Segurança Legislativa, para 



efeito da emissão de nova credencial. Art. 17. Ocorrendo irregularidade quanto ao uso, ou 
não, da identificação, inclusive quanto à circulação em local de acesso vedado ao portador em 
razão do tipo de credencial portada, o Serviço de Segurança Legislativo, através da respectiva 
Chefia, dará conhecimento do fato à Diretoria-Geral, salvo quando a ocorrência se verificar em 
Plenário, caso em que a comunicação deverá ser feita ao Secretário-Geral da Mesa. § 1º. Para 
efeito da identificação eletrônica dos visitantes e da inspeção dos volumes portadores pelas 
pessoas que ingressarem nos Edifícios da Câmara dos Deputados, a Administração da Câmara 
providenciará a aquisição de moderno sistema de identificação que permita fotocopiar as 
carteiras de identidade e fazer o registro do nome, hora e destino do visitante, bem como de 
equipamento para a detecção de metais em geral, a serem instalados nos locais definidos no 
Anexo deste Ato. Art. 18. Compete ao Primeiro Secretário baixar, mediante Portaria, o 
regulamento do uso do cartão de ingresso e circulação e as respectivas especificações 
identificativas de cada categoria de pessoa que venha a transitar pelas dependências da 
Câmara dos Deputados. Art. 19. Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação. Art. 20. 
Ficam revogados todos os Atos anteriores dispondo sobre o ingresso e circulação nas 
dependências da Câmara dos Deputados. Justificação. Ao tomar conhecimento, na última 
reunião deste Colegiado, de minuta de ato regulamentando a questão do ingresso e circulação 
de pessoas pelas dependências da Casa e sabedor de que existem em vigor vários atos 
regulamentando particularidades ligadas ao assunto, veio-me de imediato à lembrança a 
providência tomada pelo Presidente, por toda a Câmara louvada e estou certo também 
gratamente recepcionada pela sociedade brasileira, de constituição de uma Comissão 
encarregada de estudos visando à consolidação do direito legislado em nível federal. Entendo 
que, face a essa iniciativa e diante da existência de diversos atos baixados pela Mesa 
regulando o assunto acima referido, nos caberia dar o exemplo, consolidando, em texto único, 
as normas que, neste colegiado, têm sido editadas ao mesmo fim. Sem a preocupação 
imediata de interferir no mérito das disposições vigentes, procuramos, neste primeiro passo, 
apenas reuni-las em texto único que, em forma de minuta, permitindo-nos oferecer à análise 
dos demais membros, a fim de colher sugestões de modificações para um melhor exame 
ulterior. Eis a razão que nos levou a propor o presente textos, que, ora submeto à análise da 
Mesa, abraçando assim, objetivamente, o ideário lançado pelo Presidente Michel Temer, de 
nos lançarmos à grave e importante empreitada da consolidação do nosso direito legislado, 
cujo emaranhado, em razão da multiplicação de disposições paralelas tratando, em textos 
diversificados, de um mesmo assunto, constitui elemento altamente complicador das relações 
entre administradores e administrados, e entrave sério para a celeridade dos 
pronunciamentos do Poder Judiciário.  IV – PAUTA DO SENHOR 1º SECRETÁRIO. Sua 
Excelência profere os seguintes expedientes, submetendo seus pareceres à apreciação da 
Mesa: a) Processo nº 29.413/96. Cegraf. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa dispondo sobre 
a confecção de trabalhos gráficos legislativos relativos à atividade parlamentar. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa: “A presente 
proposta, elaborada com o indispensável concurso do Centro de Documentação e da 
Secretaria de Controle Interno, tem por escopo atender aos seguintes parâmetros 
regulamentares da matéria: a) consolidação e atualização das normas relativas à impressão de 
trabalhos gráficos de interesse dos Senhores Deputados, de forma a ajustá-las aos imperativos 
de modernização dos métodos e procedimentos administrados da Casa, bem como às 
exigências da legislação eleitoral; b) responsabilização expressa do Parlamentar pelo conteúdo 
e utilização dos documentos impressos, em face das normas tutelares da propaganda eleitoral; 
c) fixação de limites quantitativos adequados à necessidade do Parlamentar, dentro das 
possibilidades orçamentárias da Câmara dos Deputados; d) suprimento de lacuna 
regulamentar existente nos Atos da Mesa nº 56, de 1974, 18 de 1975, e 118, de 1982, 
presentemente com sua revogação proposta, de forma a restabelecer o fluxo normal dos 
procedimentos administrativos, liberando-se as autoridades da Casa, que, doravante, 
intervirão, tão somente, naqueles casos de fato excepcionais”. Esta Secretaria, à vista das 



informações processadas, e considerando que a proposta em comento, a par de favorecer o 
exercício da atividade parlamentar, imprime um melhor disciplinamento administrativo à 
matéria, submete-a ao exame e à deliberação da douta Mesa, com vista à sua aprovação. “A 
Mesa aprova o parecer e, em consequência, resolve baixar o Ato da Mesa nº 65, de 1997, que 
dispõe sobre a confecção de trabalhos gráficos relativos à atividade parlamentar e dá outras 
providências, o qual vai publicado ao final da ata; b) Processo nº 11.306/97. Normas para a 
utilização da Internet. “Trata-se de propostas do Centro de Informática relativamente ao 
Projeto de atualização tecnológica do correio eletrônico desta Casa e de conexão à rede 
mundial de computadores Internet. Informa o Diretor-Geral que, para a citada conexão, 
fazem-se necessárias ainda providências do tipo definir 1) a nomenclatura das contas de 
correio eletrônico (e-mail), 2) o número de usuários por unidade administrativa e por 
gabinete, 3) a elaboração da página institucional da Câmara dos Deputados e o seu respectivo 
padrão de apresentação e, 4) a cobertura dos custos com a comunicação de dados. Para tanto, 
propõe, em síntese, que: - no caso das nomenclaturas, em se tratando de parlamentares ou 
servidores, o e-mail seja composto do nome do usuário; tratando-se de órgão administrativo, 
seja utilizada uma abreviatura, conforme exemplo da tabela de fls. 3; - quanto ao número de 
usuários, sejam habilitados um total de 965 utentes, distribuídos em três grupos, conforme 
tabela de usuários de fls. 3; - no tocante à home-page da Câmara, seja utilizada a estrutura 
descentralização de provedores, semelhante à do atual Videotexto, em que o órgão gerador da 
informação é responsável pelo seu provimento e atualização; - no particular da tarifação, a 
inclusão dos custos de comunicação de dados na cota de serviços de telefonia. Por último, 
ressalta o Diretor-Geral que, “por questões de segurança, torna-se imprescindível ao controle 
estabelecer uma única porta de comunicação com o ambiente exterior, e neste sentido a Casa 
tem mantido contatos com a Telebrasília, com vista a utilização da Rede Metropolitana de Alta 
Velocidade – REMAV”. Esta Secretaria, considerando a imprescindibilidade das providências 
supra, como medidas preliminares à conexão da Casa à rede mundial Internet, submete as 
propostas dos órgãos técnicos da Casa ao exame e à deliberação da douta Mesa. “A Mesa 
aprova o parecer supra. c) Processo nº 102.188/97. Ressarcimento de despesa (Internet). 
“Trata-se de solicitação do Deputado FERNANDO GABEIRA, no sentido de que as despesas com 
serviços de acesso a rede mundial Internet sejam debitadas à sua cota telefônica. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral reporta-se às informações dos 
órgãos técnicos da Casa, e manifesta-se, assim: “O Ato da Mesa nº 14, de 1991, fixa apenas, o 
valor das cotas da despesa telefônica do gabinete e da residência do parlamentar. Porém, a 
Mesa, em reunião do dia 7 de dezembro de 1995, aprovou a utilização de serviço substituto do 
fax, denominado STM-400, devendo o valor correspondente ser abatido da cota de telefone 
dos Senhores Deputados (processo nº 126.545/95). Posteriormente, segundo informa a 
Coordenação de Movimentação Financeira, em pleito análogo, formulado pela Deputada 
Cidinha Campos (processo nº 142.379/96), foi autorizada, também, a inclusão do serviço de 
Informação de Videotexto, devendo o valor correspondente ser abatido da cota telefônica. 
Instado a manifestar-se, o Centro de Informática esclarece que foi autorizado e está em fase 
de execução o projeto de atualização tecnológica do Correio Eletrônico da Câmara com 
conexão à Internet e, a curto prazo, os senhores parlamentares terão estabelecido pela Casa o 
acesso à rede, assim como a prestação do serviço de caixas postais (e-mail), quando não mais 
se justificará a cobertura de despesas com a execução dos mesmos em Brasília. Por sua vez, a 
Diretoria Administrativa propõe que seja autorizado, em caráter excepcional, o pagamento das 
despesas solicitadas pelo Deputado FERNANDO GABEIRA, dentro da sua cota telefônica, até 
que esteja disponível para os parlamentares o acesso à Internet, através do Correio Eletrônico. 
Diante do exposto, submeto o assunto à superior consideração a Vossa Excelência, 
manifestando-me, em caráter excepcional, favoravelmente ao atendimento do pleito em tela, 
até que se concluam os procedimento necessários para acesso à internet através do Correio 
Eletrônico. Esta Secretaria, ante o exposto, e acompanhando o entendimento dos órgãos 
técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa”. Analisando o 



processo, a Mesa aprova o referido parecer. d) Processo nº 14.126/97. Jornal do Congresso 
Nacional. Edição Especial. “Trata-se de proposta do Diretor-Editor do Jornal do Congresso 
Nacional, no sentido de que sejam adquiridos por esta Casa 15 (quinze) mil exemplares 
daquele periódico, relativos à edição especial denominada CONHEÇA MELHOR A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ao preço unitário de R$ 2,00 (dois reais), a serem distribuídos nos 5.507 
municípios do país e às principais autoridades brasileiras. Ao manifestar-se, a Assessoria de 
Divulgação e Relações Públicas – ADIRP informa que “o Ato da Mesa nº 5, de 1991, que 
disciplina o fornecimento de publicações aos Senhores Deputados, não prevê a aquisição de 
edições especiais”, razão por que sugere seja ouvida a Mesa. Esta Secretaria, à vista das 
informações processadas, e com parecer contrário à proposta em exame, posto que não 
contemplada pelo Ato da Mesa referido, submete a matéria ao exame e à deliberação do 
doutro Colegiado”. Com a palavra, o Senhor 4º Secretário, Deputado Efraim Morais, manifesta 
sua preocupação com o conteúdo da edição. Após discussão, a Mesa resolve aprovar a 
aquisição de 15.000 (quinze mil) exemplares do Jornal do Congresso Nacional, edição especial 
denominada CONHEÇA MELHOR A CÂMARA DOS DEPUTADOS, ao preço unitário de R$ 2,00 
(dois reais), exigindo apenas que, antes de materializar-se a referida aquisição, seja colhido o 
“de acordo” dos Senhores membros da Mesa em relação ao conteúdo da edição, após 
avaliação a ser feita com o assessoramento da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas – 
ADIRP. e) Processo nº 12.295/97. Auxílio-alimentação. “Trata-se de solicitação do Presidente 
do Sindilegis no sentido de que seja atualizado o valor de auxílio-alimentação dos servidores 
desta Casa, igualando-o com o valor pago no Senado Federal, a saber R$ 255,64 (duzentos e 
cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Informa o Departamento de Pessoal 
(Coordenação de Legislação de Pessoal Estatutário) que, nos termos do Ato da Mesa nº 49/96 
(art. 4º), o valor do auxílio será reajustado mensalmente pelo Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, mediante portaria do Diretor-Geral, 
cabendo à Administração da Casa decidir quanto à conveniência e oportunidade de rever o 
valor do benefício em exame (fls. 13). Ao manifestar-se, o órgão de finanças informa haver 
disponibilidade orçamentária para o atendimento do pedido, tendo inclusive, no final do 
exercício passado, apresentado idêntica proposta de reajustamento (R$ 255,64), sugerindo a 
inclusão em folha a partir de dezembro de 1996 (fls. 4 e 5). O Diretor-Geral manifesta-se pelo 
acolhimento do pedido. Esta Secretaria, ante o exposto, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos 
da Casa”. A Mesa aprova o parecer supracitado. f) Processo nº 11.935/97. Auxílio-
alimentação/refeição. “Trata-se de solicitação do Sindilegis no sentido de que a Câmara dos 
Deputados providencie o ressarcimento, aos seus servidores, dos tíquetes-
alimentação/refeição referentes aos meses anteriores a novembro de 1996, até então 
fornecidos pela empresa Comabem. Revela a instrução do processo que o ressarcimento 
relativo apenas aos tíquetes distribuídos em novembro/96 obedeceu a orientação da 
Diretoria-Geral, pautada na explicação seguinte: “(...) Em virtude dos termos da garantia do 
contrato assinado com a referida administradora, a Câmara somente reembolsará os tíquetes 
distribuídos em novembro e que não tenham sido utilizados, razão pela qual não serão aceitas 
folhas com sequencia numérica incompatível com a do talonário originalmente fornecido ou 
em quantidade superior à recebida pelo servidor no presente mês”. A essa justificativa, o 
Diretor-Geral, reportando-se a pleito de idêntica natureza (processo nº 3.464/97), aduz os 
seguintes esclarecimentos: “Ainda sobre este aspecto, mister se faz esclarecer que tal prazo 
não foi fixado de forma aleatória. Sem embargo, havia imperiosa necessidade de se 
estabelecer uma data final de recebimento desses tíquetes, de tal forma a permitir que se 
procedesse a uma auditoria dos mesmos, e, consequentemente, de se viabilizar, 
financeiramente, a cobrança do valor correspondente junto à Sasse-CEF (esta a seguradora do 
Contrato firmado entre a Câmara dos Deputados e a Empresa Comabem). Destarte, a Sasse-
CEF Seguradora já foi devidamente notificada do valor final da contabilização dos tíquetes em 
poder desta Casa, sendo que a mesma já se obrigou em devolver o valor correspondente ao 



que foi informado, razão por que não temos como adicionar outros talonários, sob pena de 
comprometermos a restituição do dinheiro assegurado e de apenarmos os demais servidores 
da Câmara que já se encontram deveras prejudicados pela ‘quebra’ da Empresa Comabem”. 
Com essa argumentação, o Diretor-Geral manifesta-se pelo indeferimento do pleito, “uma vez 
que, também, a esta altura, nenhuma possibilidade há de a Casa utilizar o Seguro do Contrato 
e nem justificar a destinação de recursos públicos para pagamento de tíquetes anteriores a 
novembro de 1996”. Esta Secretaria, à vista do exposto, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa”. Discutida a matéria, a Mesa resolve indeferir o pleito. g) 
Concursos: 1) Processo nº 111.681/97. “Trata-se de pedido de autorização, formulado pela 
Coordenação de Seleção e Treinamento, para as providências  relativas à abertura de Concurso 
Público para Técnico Legislativo, atribuição Operador de Máquinas, dirigido ao provimento de 
25 (vinte e cinco) vagas. Revela a instrução do processo que a douta Mesa, na reunião de 10-4-
97, aprovou a realização de diferentes concursos públicos (fls. 3 e 4), estabelecendo que, em 
cada caso, a proposta ser-lhe-ia submetida, para deliberação em separado. Esta Secretaria, à 
vista das informações processadas, e acompanhando as manifestações favoráveis dos órgãos 
técnicos da Casa, submete o pedido ao exame do douto Colegiado, nos termos da decisão 
supra referida”. A Mesa aprova o parecer supra. 2) Processo nº 111.677/97. “Trata-se de 
pedido de autorização, formulado pela Coordenação de Seleção e Treinamento, para as 
providências relativas à abertura de Concurso Público para Assessor de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, dirigido ao provimento de 6 (seis) vagas. Revela a instrução do 
processo que a douta Mesa, na reunião de 10-4-97, aprovou a realização de diferentes 
concursos públicos (fls. 3 e 4), estabelecendo que, em cada caso, a proposta ser-lhe-ia 
submetida, para deliberação em separado. Esta Secretaria, à vista das informações 
processadas, e acompanhando as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, 
submete o pedido ao exame do douto Colegiado, nos termos da decisão supra referida”. A 
Mesa aprova o parecer supra. 3) Processo nº 111.904/97. “Trata-se de pedido de autorização, 
formulado pela Coordenação de Seleção e Treinamento, para as providências relativas à 
abertura de Concurso Público para Analista Legislativo – Área de Informática, dirigido ao 
provimento de 48 (quarenta e oito) vagas. Revela a instrução do processo que a douta Mesa, 
na reunião de 10-4-97, aprovou a realização de diferentes concursos públicos (fls. 3 e 4), 
estabelecendo que, em cada caso, a proposta ser-lhe-ia submetida, para deliberação em 
separado. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e acompanhando as 
manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, submete o pedido ao exame do douto 
Colegiado, nos termos da decisão supra referida”. A Mesa aprova o parecer supra. 4) Processo 
nº 115.159/97. Diretoria-Geral. Aproveitamento de concursados da Câmara dos Deputados. 
“Trata o presente processo de Concurso Público para Analista Legislativo-Técnico em 
Documentação e Informação Legislativa (áreas de Biblioteconomia e Arquivologia), realizado 
pela Câmara dos Deputados no ano de 1995, em cujo edital foram acrescidas, às 39 (trinta e 
nove) previstas para a Câmara dos Deputados 03 (três) vagas destinadas à Secretaria do 
Tribunal de Contas da União, em atendimento à solicitação formulada pelo Secretário-Geral de 
Administração daquela Casa. No encaminhamento do processo, a Diretoria-Geral informa que, 
de acordo com o ajuste celebrado, “as vagas destinadas à Secretaria do Tribunal de Contas da 
União só seriam ocupadas após o preenchimento das vagas do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, conforme opção dos candidatos subsequentes na relação da classificação 
final”. Ademais, comunica que já foram nomeados 15 (quinze) candidatos aprovados no 
mencionado concurso, remanescendo um quantum de 24 (vinte e quatro) concursados para 
completar o preenchimento de cargos vagos na lotação da Câmara dos Deputados, cuja 
nomeação, que depende de autorização da Mesa Diretora, viabilizará o aproveitamento dos 
outros 3 (três) reservados ao Tribunal de Contas da União. Outrossim, verifica-se que o Centro 
de Documentação e Informação encontra-se com evidente carência de pessoal, tanto na área 
de arquivologia como na de biblioteconomia, em virtude do elevado número de 
aposentadorias ocorridas e por ser recente a carreira de arquivista no Quadro de Pessoal da 



Casa. Ante o exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à deliberação da douta 
Mesa, opinando favoravelmente à nomeação dos concursados remanescentes”. Apreciado o 
assunto, a Mesa aprova o parecer supra. O Senhor 1º Vice-Presidente externa sua 
preocupação com as propostas de concurso público supracitadas no sentido de que cada uma 
possa parecer aumento do quadro funcional da Câmara dos Deputados. Porém o Senhor 
Diretor-Geral esclarece que são criteriosas as propostas, que não há aumento de vagas no 
quadro da Casa, mas, sim, reposição deste em decorrência de aposentadoria, pedidos de 
demissão e outras. O Senhor 1º Vice-Presidente diz concordar com os processos, apenas 
entende que deve-se fazer acompanhar as propostas de uma justificativa clara. Com a palavra, 
o Senhor 1º Secretário diz que só da parecer favorável depois de analisar bem cada assunto e 
ter convicção da proposta. Todavia, diz que entende e compartilha das preocupações do 
Senhor 1º Vice-Presidente, dada a forma em que o assunto pode ser explorado. Assim, o 
Senhor Presidente diz que compreende que a preocupação do Deputado Heráclito Fortes é 
política e não administrativa  e considera a necessidade de se explicitar melhor os motivos. h) 
Processo nº 28.451/96. Eletroclima Engenharia Ltda. Concorrência nº 6/96. “Trata-se de 
Representação oferecida pela empresa Eletroclima Engenharia Ltda., na qual solicita a 
suspensão dos procedimentos administrativos da Concorrência nº 6/96, destinada à 
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e de operação de sistemas de 
ar condicionado e exaustão mecânica do Edifício Principal da Câmara dos Deputados e seus 
anexos I, II, III e IV. Sobretudo, a imprensa objetiva a inabilitação de nove licitantes, quais 
sejam, Normatel, Emac, Termoeste, Conbrás, Diagrama, Arclima, Servtec, Liga e Cetest, por 
identificar irregularidades formais na documentação apresentada por suas concorrentes acima 
nominadas. No exame das impugnações apresentadas, a Comissão Permanente da Licitação 
verifica que a representação exige formalismo excessivo e inócuo na análise daqueles 
documentos, contrariando, dessa forma, os princípios elementares do direito, uma vez que 
não evidencia qualquer afronta à lei. Contata, ainda, a Comissão, que as irregularidades 
indicadas, por sua irrelevância, não causam prejuízo á Administração nem aos demais 
concorrentes. Em seu parecer, a Comissão Permanente de Licitação da Casa, corroborada pela 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, rechaça todos os itens postulados pela representante, 
concluindo que o presente recurso não trouxe ao exame qualquer fato novo que pudesse 
interferir no julgamento da habilitação já proferido. Nesse sentido, com intuito de reforçar a 
defesa a referida Comissão faz referência ao parágrafo 5º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, que 
determina que “ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, 
não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento”. Cabe registrar, por oportuno, que 
consoante o Estatuto Federal Licitatório (Lei 8.666/93), o recurso do tipo representação, 
diante das considerações acima expostas, não tem efeito suspensivo, possuindo apenas efeito 
devolutivo. Ante o exposto, esta Secretaria submete o assunto à douta Mesa, opinando pelo 
indeferimento do recurso, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da 
Casa. “A Mesa aprova o parecer supra. i) Processo nº 12.202/97. Recurso na Tomada de Preço 
nº 4/97. “Trata-se de recurso interposto pela empresa  Sociplan Engenharia, Comércio e 
Indústria S/A contra decisão da Comissão Permanente  de Licitação desta Casa, que denegou 
impugnação aos termos do Edital da Tomada de Preços nº 4/97. A recorrente alega que o 
disposto no subitem 3.3.1 do referido edital, ao exigir a apresentação de dois ou mais 
atestados emitidos por diferentes pessoas jurídicas de direito público ou privado, contraria o 
parágrafo 1º, do art. 30, da Lei 8.666/93, o qual “não prevê que os atestados a serem 
apresentados devam ser emitidos por diferentes pessoas jurídicas”. O parágrafo 1º, do art. 30, 
da Lei de Licitações, estabelece que a comprovação de aptidão da empresa”.... será feita por 
atestados fornecidos por empresas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes”, o que permite inferir não haver 
impedimento legal na exigência  de dois atestados emitidos por diferentes pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, precaução que visa reduzir o risco da Administração de contratar 



com empresa que venha revelar-se incapaz tecnicamente de executar o objeto da licitação. Ao 
manifestar-se, a Comissão Permanente de Licitação denegou provimento ao recurso 
impetrado, com acolhimento pelo Senhor Diretor-Geral, sob a argumentação de que “as 
disposições editalícias contestadas visam assegurar a necessária experiência dos participantes  
na execução de contratos com objeto similar ao licitado e, por isso, foram mantidos no 
instrumento convocatório recentemente republicado, estando amparado nas normas legais”. 
Ainda em seu parecer, a referida Comissão verifica que, no presente caso, a recorrente fere o 
princípio hierárquico do encaminhamento do recurso, o que prejudica o seu reconhecimento 
como representação, porquanto foi dirigido à Presidência da Câmara e não à Primeira-
Secretaria, conforme determina o parágrafo 4º, do art. 109, da Lei 8.666/93. Não obstante o 
exposto, entende-se que o recurso do tipo representação, obrigado no inciso II, do art. 109, da 
Legislação mencionada, é uma modalidade do exercício constitucional de petição (inciso XXXIV 
do art. 5º c/c o inciso LV do mesmo artigo), não precisando forma nem quesitos específicos, 
além daqueles deduzidos nos mencionados dispositivos constitucionais, razão pela qual esta 
Secretaria submete o assunto à consideração da douta Mesa diretoria, opinando pelo 
indeferimento do pleito, nos termos dos esclarecimentos apresentados pela Comissão 
Permanente de Licitação desta Casa”. Apreciada a matéria, a Mesa aprova o parecer supra. j) 
Doação. Processo nº 109.005/97. Departamento de Material e Patrimônio. Doação de bens. 
“Trata-se de proposta do Departamento de Material e Patrimônio no sentido de ser doado à 
Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados – ASCADE o material discriminado às fls. 
2, não mais utilizado pelo Departamento Médico, e estocando no Almoxarifado de Material de 
Consumo I. Revela a instrução do processo que a Ascade compete providências com vistas à 
alienação e destruição de material por reciclagem, e que, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria (art. 17, da Lei 8.666/93, e art. 148, do Ato da Mesa nº 44/96), o material 
foi devidamente avaliado, conforme laudo de fls. 6, somando a importância total de R$ 152,24 
(cento e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Os órgãos técnicos da Casa 
manifestam-se favoravelmente à doação em apreço. Esta Secretaria, com base nas 
informações processadas, e com parecer favorável, submete o pleito ao exame e à deliberação 
da douta Mesa”. A Mesa aprova o parecer supra. I) Requisição: 1) Processos nº 34.275/90, 
100.192/95 e 117.537/95. Sandra Mara Xavier Matos e outros. “Alguns processos que cuidam 
da cessão de servidores da Câmara dos Deputados para outros órgãos públicos da União e dos 
Estados foram instruídos antes do advento do Ato da Mesa nº 56, de 20 de março de 1997, 
que regula a matéria. constatou-se que as hipóteses de cessão dos servidores versadas nos 
processos em epígrafe, objeto da decisão da douta Mesa já na vigência do diploma legal em 
causa, contemplam unicamente a espécie prevista no parágrafo único do art. 1º do Ato da 
Mesa nº 56, de 1997, ou seja, as “requisições poderão ser atendidas desde que sem ônus para 
a Câmara dos Deputados”. À vista do exposto, esta Secretaria propõe a ratificação e retificação 
das decisões, operando-se os efeitos ex tunc, na forma que se segue: 1) Sandra Mara Xavier 
Matos, ponto 3.873. Fica deferida a cessão para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 
até 31-12-97, sem ônus para a Câmara dos Deputados; 2) James Lewis Gorman Júnior, ponto 
3.893. Fica deferida a cessão ao Governo do Distrito Federal, até 31-12-97, com ônus para a 
Câmara dos Deputados, mediante ressarcimento pelo órgão cessionário, em conformidade 
com a instrução constante do processo nº 112.749/97; 3) Carlos Henrique Sá de Ferrante, 
ponto 4.649. Fica deferida a cessão ao Governo do Estado do Paraná, até 31-12-97, com ônus 
para a Câmara dos Deputados, mediante ressarcimento pelo órgão cessionário, conforme 
instrução contida no ofício nº 104/97-GAB.GOV, encaminhada pelo Excelentíssimo Senhor 
Governo do Estado do Paraná”. A Mesa aprova o parecer supra. 2) Processo nº 102.979/95. 
Eleutério Rodrigues Neto. “Trata-se de solicitação do Magnifico Reitor da Universidade de 
Brasília, no sentido de que seja prorrogado o prazo de requisição do servidor Eleutério 
Rodrigues Neto, Analista Legislativo – atribuição Assistente Técnico, ponto nº 5.957, para 
continuar exercendo o cargo de Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. 
Revela a instrução do processo que o servidor encontra-se à disposição daquela Universidade 



desde 30-8-95, com todos os direitos e vantagens a que faz jus e que nos termos do disposto 
no art. 19, parágrafo único do Ato da Mesa nº 56/97, o servidor poderá continuar cedido 
àquela Universidade, desde que sem ônus para a Câmara dos Deputados. Estabelece o art. 1º 
do referido Ato: “Art. 1º O servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser 
cedido para ter exercício em outro órgão nas seguintes hipóteses: I – na Presidência da 
República e no Supremo Tribunal Federal, para exercício nos setores  diretamente 
subordinados ao respectivo Presidente; II – na Administração federal direta, autárquica e 
fundacional, para o exercício de cargo de Ministro de Estado, cargo em comissão ou função de 
confiança de níveis DAS-5 ou DAS-6 e cargo de Natureza Especial ou equivalentes; III – na 
administração direta, estadual, distrital, de prefeitura de capital e cidades com mais de 
200.000 (duzentos mil) habitantes, para o exercício de cargo de Secretário de Estado, Distrital 
e Municipal; e IV – nos casos previstos em lei específica; Parágrafo único. Outras requisições 
poderão ser atendidas, desde que sem ônus para a Câmara dos Deputados”. Os Órgãos 
técnicos da Casa manifestam-se pelo deferimento da solicitação, nos termos do dispositivo 
citado, a saber, sem ônus para a Câmara dos Deputados. Ocorre que pelo Ofício O.FUB Nº 
300/97, de 14-5-97 (fls. 39), encaminhando a esta Secretaria, a Universidade de Brasília ratifica 
a solicitação anterior, porém, mediante ressarcimento mensal dos encargos e vencimentos 
que o servidor faz jus. Esta Secretaria, ante o exposto, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa, nos termos das informações e manifestações dos órgãos 
competentes da Administração da Casa e do constante do Ofício de fls. 39 da Universidade de 
Brasília”. A Mesa aprova o parecer supracitado. 3) Processo nº 108.697/97. Sérgio Lyrio da 
Cunha. “Trata-se de solicitação do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais no sentido de que o servidor Sérgio Lyrio da Cunha, ponto nº 4.729, Técnico 
Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, seja colocado à disposição daquele Tribunal, com 
ônus para esta Casa. Revela a instrução do processo que o servidor encontra-se cedido ao 
citado Tribunal desde 18-3-91, sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados. Os órgãos 
técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente ao pleito, até 31-12-97, de acordo com a 
legislação vigente e nas mesmas condições anteriores, ou seja, sem ônus para Câmara dos 
Deputados. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento da solicitação, nos termos 
das informações e manifestações dos órgãos competentes da Casa”. A Mesa aprova o parecer 
supra. Prosseguindo a Mesa ratifica os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor 
Presidente, ad referendum da Mesa, nos seguintes processos; a) Congressos: 1) Processo nº 
102.005/97. Lúcio Reiner. Participação em Seminário. “Encaminho à douta Mesa, para 
conhecimento, relatório apresentado pelo servidor Lúcio Reiner, ponto nº 5.655, referente à 
sua participação no XX Congresso Internacional da Latin American Studies Association – LASA, 
ocorrido no período de 17 a 19 de abril do corrente ano, em Guadalajara – México. 
Considerando que a autorização para o servidor participar do citado evento deu-se ad 
referendum da Mesa (fls. 13), importa também seja ratificada, pelo douto colegiado, aquela 
autorização”. 2) Processo nº 109.247/97. Departamento de Administração. Participação em 
feira internacional. “Encaminho à douta Mesa, para conhecimento, relatório apresentado 
pelos servidores Ronaldo Paixão Ribeiro, ponto nº 2.049, José Carlos Simões Duarte, ponto nº 
3.874 e Sérgio Chacon, referente à participação dos mesmos na Conferência Mundial a 
National Association of Broadcaster, realizada no período de 5 a 10-4-97, em Las Vegas – EUA. 
Considerando que a autorização para os servidores participarem do citado evento deu-se ad 
referendum da Mesa (fls. 13), importa também seja ratificada, pelo douto Colegiado, aquela 
autorização”. b) Requisição: 1) Processo nº 13.701/97. João Carlos Feichas Martins. “Trata-se 
de solicitação do Senhor Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, no 
sentido de que o servidor desta Casa, João Carlos Feichas Martins, ponto nº 2.048, seja 
colocado à disposição daquele Ministério, para integrar o Corpo Permanente da Escola 
Superior de Guerra – ESG, sem prejuízo do salário e demais vantagens a que faz jus. Com base 
nas informações e manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, e nos termos do 
disposto no art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno, o Senhor Presidente da Câmara 



deferiu o pedido ad referendum da Mesa (fls. 7), razão por que esta Secretaria, acolhendo 
manifestação do Diretor-Geral (fls. 11), submete o processo ao douto Colegiado, para 
ratificação da decisão referida”. Em continuação, a Mesa resolve: a) aprovar o Projeto de 
Resolução que “dispõe sobre a estrutura da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos 
Deputados e dá outras providências”. b) aprovar o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos  nos casos 
de enriquecimento ilícito no exterior de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”, e a Lei nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993, que “estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o 
exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá 
outras providências”. c) considerar rejeitada a Indicação nº 422/95, do Deputado Leonel 
Pavan, em razão do parecer do Senhor 1º Secretário, nos seguintes termos: “Trata-se de 
proposição de autoria do Deputado Leonel Pavan, tornando facultativo o uso de traje passeio 
completo por parte dos Deputados Federais e servidores da Câmara dos Deputados durante o 
período de seca na capital Federal. Alega o proponente, em síntese, que a medida constitui-se 
em providência de extremo bom senso, porque, devido ao período de seca, o clima de Brasília 
torna o traje formal inadequado e causador de frequentes casos de mal estar. Os órgãos 
técnicos da Casa informam que a matéria é regulamentada pelo Ato nº 12, de 1976, desta 
Primeira-Secretaria, baixado por delegação da Mesa em 17-3-76, nos termos da cópia anexa. 
Esta Secretaria, à vista das informações processadas, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa”. d) considerar prejudicado o Processo nº 119.614/95, referente a 
prorrogação de requisição da servidora Gladys Pessoa de Vasconcellos Buarque pelo Governo 
do Distrito Federal, face ao retorno às suas atividades nesta Casa. Por esta razão, o Senhor 
Diretor-Geral comunica à Mesa que foi procurado pelo responsável pela segurança do Senhor 
Governador do Distrito Federal a respeito da proteção especial a ser dada à referida servidora, 
esposa do Senhor Governador do Distrito Federal. Discutido o assunto, a Mesa resolve propor 
que o Senhor Governador formalize o pedido. Aproveitando o ensejo, o Senhor 1º Vice-
Presidente manifesta a sua preocupação com a segurança dos senhores parlamentares, 
citando fatos ocorridos com os mesmos. O Senhor 4º Secretário, em aparte, externa sua 
preocupação com a segurança dos blocos de apartamentos funcionais destinados à Câmara 
dos Deputados, onde vários incidentes desagradáveis já ocorreram. O Senhor Presidente 
sugere que se contate o Governo do DF para solucionar estes problemas de segurança. Ainda 
com a palavra, o Senhor  1º Secretário propõe a criação de um centro de treinamento para os 
servidores da Casa. Ao justificar a sua proposta, aproveita a oportunidade para elogiar o 
desempenho dos servidores da Casa, em especialidade, dos Assessores Legislativos. Acha que, 
com a criação do centro de treinamento, os servidores da Câmara continuarão mantendo seu 
alto nível de competência. Em discussão a matéria, a Mesa determina a elaboração de 
proposta de Ato da Mesa sobre o assunto, ficando a sua consecução a ser examinada pelos 
membros da Mesa. Em seguida, a Mesa resolve conceder vista ao Senhor 3º Secretário dos 
seguintes expedientes: 1) Processo nº 112.051/97. Projeto de Resolução que “dispõe sobre a 
extinção da categoria funcional de Técnico Legislativo, atribuição Agente de Transporte 
Legislativo, área condução de Veículos”. 2) Processo nº 109.965/97. Proposta de Plano de 
Aplicação do Fundo Rotativo da Casa para 1997. 3) Processo nº 15.184/96. Departamento de 
Finanças. Associação Nacional dos Aposentados em Atividade – ANAPA. Solicita 
reconsideração de Ato da Mesa nº 122/95 – opção para os servidores em acumulação de 
proventos de aposentadoria com vencimentos de cargos efetivos. VI – PAUTA DO SENHOR 3º 
SECRETÁRIO. Sua Excelência externa sua preocupação com os roubos e com os extravios de 
requisição de passagens áreas, colocando que deve haver uma solução a isto. O Senhor 4º 
Secretário, Deputado Efraim Morais, coloca que quando o Deputado é roubado, ele o é por um 
de seus funcionários, cuja designação é de sua responsabilidade. Porém, o Senhor 3º 
Secretário acha que o sistema atualmente em vigor torna fácil a fraude, sendo esta a questão 
que lhe traz mais preocupações. Pretende encontrar uma solução, talvez através de cartão, 



incluindo um estudo para obtenção de desconto nas passagens. O Senhor Diretor-Geral diz 
que os Deputados não se cercam das necessárias cautelas e que já solicitou às companhias 
aéreas a enviar um extrato mensal a cada parlamentar, as quais estão verificando a 
possibilidade da operacionalização de tal solicitação. Entretanto, esclarece que não há um 
funcionário da Casa envolvido nisto, somente funcionários contratados pelos gabinetes, sob a 
responsabilidade do Parlamentar. O Senhor 3º Secretário propõe a verificação da necessidade 
de licitação para o fornecimento de cartão de crédito para a aquisição das passagens. O 
deputado José Maurício, 1º Suplente, esclarece que lhe parece que a ideia do Deputado 
PAULO PAIM é fazer que, mediante licitação, um pool de empresas possa fornecer as 
passagens através de cartão de crédito. Com a palavra, o Senhor Presidente, coloca que há de 
se sistematizar a discussão na seguinte ordem: 1º) a atuação dos funcionários é de 
responsabilidade do deputado; 2º) a solução para os descontos nas passagens onde o Diretor-
Geral examinará o nível de desconto em cada companhia; 3º) a busca de uma solução para se 
minimizar o problema. O Senhor 4º Secretário, Deputado Efraim Morais, sugere que a Mesa 
delegue ao 3º Secretário competência para examinar o estabelecimento deste pool. O Senhor 
Diretor-Geral solicita a palavra para se posicionar na questão dizendo que se conseguir um 
desconto na licitação, este desconto é para a Câmara dos Deputados e não para o Deputado e, 
no entanto, a Casa não compra passagens, mas fornece uma cota de transporte aéreo ao 
Deputado, tornando independente a escolha do parlamentar quanto à companhia aérea. 
Todavia, o Deputado PAULO PAIM acha que se a Câmara dos Deputados obtiver um desconto, 
melhor para a instituição e para o dinheiro público, e diz que estudará a possibilidade de uma 
proposta para esta questão trazendo para a apreciação posterior pela Mesa. Em continuação, 
Suas Excelências, os Senhores 2º e 3º Secretários, apresentam propostas de Ato da Mesa 
referentes à justificativa de faltas no seguinte teor, respectivamente: 1) “Ato da Mesa nº... de 
1997. Dispõe sobre concessão de licença a Deputado, nos casos que especifica, para os fins do 
Decreto Legislativo nº 7, de 1995. A Mesa da Câmara dos Deputados no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista os arts. 235, inciso II e seus §§ 1º a 4º, e 236 do Regimento 
Interno, e para efeito do disposto no § 4º do art. 4º do Decreto Legislativo nº 7, de 1995, 
Resolve: Art. 1º. A licença para tratamento de saúde ou à gestante será concedida ou 
prorrogada mediante atestado médico que a recomende, ou documento que comprove a 
internação hospitalar, quando solicitada por período de até 15 (quinze) dias e, acima deste 
prazo, dependerá de atestado de junta médica oficial ou laudo de inspeção de saúde, firmado 
por três integrantes do corpo médico da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente 
não pode continuar no exercício de seu mandato. Art. 2º. Considerar-se-á, também, licença a 
ausência justificada do Deputado: I – por motivo de doença grave ou falecimento de pessoa da 
família, até o segundo grau de parentesco civil; II – para tratamento odontológico; III – para 
atender a convocação judicial. § 1º. O afastamento referido no inciso I, quando por período 
superior a 5 (cinco) dias, dependerá de decisão da Mesa. § 2º. No caso do inciso II, se superior 
a 1 (um) dia a ausência, o atestado será encaminhado ao serviço médico da Câmara dos 
Deputados para manifestação. Art. 3º. Os afastamentos previstos neste ato serão objeto de 
requerimento dirigido ao Presidente da Casa, acompanhado da documentação comprobatória 
dos motivos justificadores da ausência, para exame preliminar do 3º Secretário. Parágrafo 
único. Não se concederá a licença no caso de requerimento apresentado após 60 (sessenta) 
dias do registro da falta. Art. 4º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente. Art. 5º. 
Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º. Revogam-se as disposições em 
contrário, especificamente o art. 2º e seu parágrafo único do Ato da Mesa nº 100, de 1994”. 2) 
“Ato da Mesa nº..., de 1997. Dispõe sobre justificativas de faltas dos Deputados. A Mesa da 
Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, resolve: Art. 1º. A licença à gestante será 
concedida, a seu pedido, instruída com a certidão de nascimento, por prazo não superior a 120 
dias. Art. 2º. Considerar-se-á em ausência justificada o Deputado que se afastar por motivo de 
falecimento de pessoa da família, de parentesco até 2º grau. Parágrafo único. O prazo previsto 
neste artigo não poderá exceder a 3 dias. Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua 



publicação”. A Mesa resolve aprovar as referidas propostas de Ato da Mesa quanto ao mérito, 
dependendo de forma final a ser dada pela Mesa em outra reunião. Prosseguindo, o Senhor 3º 
Secretário, Deputado PAULO PAIM, traz à Mesa minuta de Projeto de Resolução a respeito da 
transformação das sessões plenárias das segundas e sextas em Comissão Geral, tendo o 
seguinte teor: “Projeto de Resolução nº..., de 1997. Altera os arts. 66 e 91, do Regimento 
Interno, dispondo sobre Comissão Geral na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados 
resolve: Art. 1º. O art. 66 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: “Art. 66...§ 6º. Nas sessões das segundas e sextas-feiras o Grande Expediente 
poderá ser transformado em Comissão Geral, para debater assuntos previamente 
determinados, desde que requerido por um décimo da totalidade dos membros da Câmara”. 
Art. 2º. O art. 91 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 
“Art. 91.... IV – Debate de assunto pré-estabelecido, obedecendo o disposto no § 6º do art. 66. 
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O Projeto de 
Resolução pretende dinamizar as sessões das segundas e sextas-feiras hoje circunscritas a 
pronunciamento sobre temas os mais variados, via de regra regionalizados. O esvaziamento 
dessas sessões tem resultado em críticas sobre o desempenho do legislativo, não sendo raras 
as vezes em que são mostradas para ilustrar um parlamento que só funciona três dias por 
semana. A exigência de quórum mínimo para requerer a transformação do Grande Expediente 
das segundas e sextas-feiras, visa garantir a participação parlamentar nos debates com a 
sociedade civil. Ao garantir, nessas sessões, o Pequeno Expediente e as Comunicações de 
Lideranças preservam o espaço institucional para que os parlamentares registrem as 
considerações que seus mandatos exigem conciliando com debates que possam envolver 
parcelas expressivas da sociedade brasileira”. A mesa resolve enviar cópia da referida minuta 
aos Senhores membros para análise e posterior deliberação. Continuando, a Mesa toma 
conhecimento do Relatório de justificativa de faltas apresentado pelo Senhor 3º Secretário: 
“Relatório dos Despachos da 3ª Secretaria. Senhor Presidente, Apresentamos a Vossa 
Excelência e à Douta Mesa, relatório dos processos despachados pela 3ª Secretaria, no período 
de 11-4-97 e 5-6-97 conforme segue: a) Justificativas de Faltas – Atestado de Junta Médica 
Oficial. De acordo com o DL nº 7/95, art. 4º, § 4º e do art. 236 do Regimento Interno, com 
ressarcimento financeiro: (Deputado – Período): Adelaide Neri – 20-5 a 3-6-97; Adelson Ribeiro 
– 27 e 28-5-97; Albérico Filho – 28-4 a 2-5-97; Alberto Silva – 4-4 a 3-5-97; Alberto Silva – 5-5 a 
3-6-97; Alcides Modesto – 2 a 16-5-997; Álvaro Gaudêncio Neto – 19-5 a 2-6-97; Alzira Ewerton 
– 22 a 30-4-97; Antônio Balhmann – 19, 27-2 e 1º-4-97; Antônio Carlos Pannunzio – 26-5 a 1º-
6-97; Antônio dos Santos – 14 a 17-4-97; Antônio Joaquim Araújo – 29 e 30-4-97; Arnon 
Bezerra – 1º-4-97; Ary Kara – 25 e 26-3-97; Ary Kara – 22 a 24-4-97; Adrúbal Bentes – 21 a 23-
4-97; Barbosa Neto – 27 e 28-2-97; Basílio Villani – 22-4 a 5-5-97; Benedito Guimarães – 28-4 a 
2-5-97; Benedito de Lira – 29-4 a 2-5-97; Benedito de Lira – 26 a 28-5-97; Betinho Rosado – 31-
3 a 4-4-97; Bonifácio de Andrade – 22-4-97; Carlos Alberto – 26-4 a 26-5-97; Carlos Nelson 
Bueno – 25-4 a 1º-5-97; Carlos Santana – 20-3, 29 e 30-4-97; César Bandeira – 22 a 25-4-97; 
Célia Mendes – 25 e 26-3-97; Célia Mendes – 4 a 6-3-97; Célia Mendes – 20-2-97; Cláudio 
Cajado – 29-4 a 1º-5-97; Cleonâncio da Fonseca – 4 a 6-3-97 e 18-3 a 4-4-97; Cleonâncio da 
Fonseca – 24 a 29-4-97; Chicão Brígido – 24 a 26-3-97; Dolores Nunes – 10-4-97; Dolores 
Nunes – 29 e 30-4-97; Eduardo Mascarenhas – 1º a 29-4-97; Edson Andrino – 28-4 a 2-5-97; 
Eliseu Moura – 25 a 27-3-97; Eliseu Moura – 4 a 6-3-97; Eliseu Moura – 18 a 20-3-97; Eliseu 
Moura – 29 e 30-4-97; Eliseu 13-5-97; Eliseu Moura – 6-5-97; Enivaldo Ribeiro – 28-4 a 2-5-97; 
Ester Grossi – 27-2-97; Euler Ribeiro – 28-4 a 2-5-97; Ester Grossi – 27-2-97; Euler Ribeiro – 15-
4-97; Euler Ribeiro – 16 a 23-4-97; Euler Ribeiro – 29 e 30-4-97; Euler Ribeiro – 22, 27 e 28-5-
97; Fátima Pelaes – 20-4-97; Feu Rosa – 26-2-97; Fernando Lyra – 6,25 e 26-3-97; Fernando 
Torres – 21-4 a 5-5-97; Flávio Arns – 25 e 26-3-97; Flávio Arns – 29-4 a 30-4-97; Francisco Horta 
– 16 e 17-4-97; Franco Montoro – 15-4 a 14-5-97; Franco Montoro – 20-5 a 18-6-97; Freire 
Júnior – 22 a 24-4-97; Gerson Peres – 24 a 26-3-97; Gervásio Oliveira – 19 e 20-2-97; e 20 a 26-
3-97; Gervásio Oliveira – 13 a 15-5-97; Gonzaga Mota – 28-4 a 2-5-97; Gonzaga Patriota – 25 e 



26-3, 22 e 23-4-97; Haroldo Sabóia – 27-2-97; Haroldo Sabóia – 1º e 29-4-97; Herculano 
Anghinetti – 10 a 24-4-97; Herculano Anghinetti – 29 e 30-4-97; Iberê Ferreira – 21 e 22-4-97; 
Iberê Ferreira – 29 e 30-4-97; Israel Pinheiro – 25 e 26-3-97; Itamar Serpa – 5 e 6-3-97; Itamar 
Serpa – 19 e 20-3-97; Ivo Mainardi – 23-4 e 2-5-97; Ivo Mainardi – 19-5 a 2-6-97; Ivandro 
Cunha Lima – 11-4 e 14-5-97; Jaime Martins – 21 a 23-4-97; João Carlos Bacelar – 25, 26-3-97; 
Jonival Lucas – 28 a 30-4-97; Jorge Maluly Netto – 22-1, 20 e 27-2-97; Jorge Maluly Netto – 20 
e 25-3-97; Jorge Wilson – 20-2-97; Jorge Wilson de Matos – 20, 25 e 26-3-97; José de Abreu – 
29-4 a 1º-5-97; José Aldemir – 15 a 18-4-97; José Aldemir – 25 e 26-3-97; José Aldemir – 28 a 
30-4-97; José Chaves – 29-4 a 9-5-97; José Egydio – 14 a 28-4-97; José Janene – 19 a 28-5-97; 
José Lourenço – 29 e 30-4-97; José Luiz Clerot – 28 a 30-4-97; José Santana de Vasconcelos – 
29 e 30-4-97; Lael Varela – 29 e 30-4-97; Lamartine Posella – 25 a 27-3-97; Laprovita Vieira – 
25 e 26-3-97; Leopoldo Bessone – 30-4 a 7-5-97; Luiz Braga – 13 a 15-4-97; Luiz Buaiz – 29 e 
30-497; Maria da Conceição Tavares – 7-5 a 5-7-97; Marilu Guimarães – 25 e 26-3-97; Mário 
Martins 24 a 26-3-97; Marcelo Teixeira – 1º a 3-4-97; Marcelo Teixeira – 22 a 30-4-97; Márcia 
Marinho – 25 e 26-3-97; Márcia Marinho – 29 e 30-4-97; Marcus Vicente – 26 a 30-5-97; Maria 
Valadão – 25 e 23-3-97; Mário Cavallazzi – 28 a 30-4-97 e 20-3-97; Mariza Serrano – 29 e 30-4-
97; Mauro Fecury – 25 e 26-3-97; Murilo Pinheiro – 28 a 30-4-97; Murilo Domingo – 24 a 30-4-
97; Nair Xavier Lobo – 22 a 29-4-97; Nan Souza – 22-4-97; Nan Souza -29 e 30-4-97; Nan Souza 
– 13 a 23-5-97; Neif Jabur – 27-4 a 2-5-97; Nelson otoch – 24 a 26-3-97; Nelson Trad – 22 a 24-
4-97; Neuto de Conto – 24-4 a 1º-5-97; Nícias Ribeiro – 11-3-97; Nícias Ribeiro – 18 a 26-3-97; 
Nícias Ribeiro – 4 a 6-3-97; Nícia Ribeiro – 15, 22, 29 e 30-4-97; Oscar Leitão – 28-4 a 2-5-97; 
Osmar Leitão – 25 e 26-3-97; Osmar Leitão – 24-4 a 5-5-97; Olávio Rocha – 28-4 a 2-5-97; 
Osvaldo Coelho – 6 a 17-4-97; Paulo Lima – 27-2-97; Paulo Lima – 29 e 30-4-97; Paulo Mourão 
– 29 e 30-4-97; Paulo Paim – 14 e 15-4-97; Pedro Henry – 20 e 27-4-97; Pedro Henry – 24 e 27-
3-97; Pedro Henry – 3-4-97; Pedro Yves – 29 e 30-4-97; Pimentel Gomes – 12 e 13-3-97; Prisco 
Viana – 18 a 30-4-97; Raul Bélem – 29 e 30-4-97; Raquel Capiberibe – 5 a 9-5-97; Regina Lino – 
29 a 30-4-97; Remi Trinta – 24-3 a 1º-4-97; Remi Trinta – 14-4 a 18-4-97; Renato Johnsson – 29 
e 30-4-97; Ricardo Izar – 25 e 26-3-97; Ricardo Rique – 6-3-97; Ricardo Rique – 18-3-97; 
Ricardo Rique – 29 e 30-4-97; Remi Trinta -28-4 a 02-5-97; Robério Araújo – 21-1, 19 e 20-2 e 
6-3-97; Roberto Pessoa – 6-25 e 26-3-97; Rolando Lavigne – 26-3, 8-4 e 29-4 a 1º-5-97; 
Ronaldo Perim – 26 e 27-3-97; Ronivon Santiago – 11-3-97; Ronivon Santiago – 22-4-97; 
Ronaldo Santos – 10 e 11-3-97; Rubens Cosac – 29 e 30-4-97; Salomão Cruz – 28-4 a 2-5-97; 
Sandra Starling – 29 e 30-4-97; Simão Sessim – 29-4 a 1º-5-97; Talvane Albuquerque – 29-4 a 
15-5-97; Telma de Souza – 8 a 12-4-97; Udson Bandeira – 26-3 e 3-4-97; Ushitaro Kamia – 20 e 
26-3-97; Valdeci Oliveira – 20 a 22-5-97; Vicente André Gomes – 29-1, 25 e 26-3 e 15 a 18-4-
97; Wilson Campos – 5 a 24-5-97; Wilson Campos – 3 a 25-5-97; Wilson Cunha – 28 a 30-4-97; 
b) Justificativa de Faltas – Missão Oficial. De acordo com o DL nº 7/95, art. 4º, § 4º e do art. 
226, inciso IV do RI, com ressarcimento financeiro: (Deputado – Período – Local) AUGUSTO 
NARDES – 28-5 a 6-6-97 – EUA; CUNHA BUENO – 1º a 6-4-97 – Japão; CUNHA BUENO – 7 a 17-
4-97 – Seul, Edson Queiroz – 6 a 11-3-97 – Lisboa Portugal; Hugo R. da Cunha – 29 e 30-4-97 – 
Uberaba-MG; José Janene – 29 e 30-4-97 – São Paulo-SP; Maria Elvira – 25 e 26-3-97 – Belo 
Horizonte; Max Rosenmann – 22 a 29-4-97 – Curitiba-PR; Moacir Micheletto – 25 e 26-3-97 – 
Curitiba-PR; Moisés Bennesby – 24-4-97 – Cuiabá-MT; Roberto Brandt – 24 a 30-5-97 – 
Alemanha; Roberto Paulino – 25 e 26-3-97 – Recife-PE; Octávio Elísio – 30-4 a 2-5-97 – 
Inglaterra; Ronivon Santiago – 25-3 a 3-4-97 – China; Sandro Mabel – 8-4-97 – Goiânia-GO; 
Sandro Mabel – 3-4-97 – Goiânia-GO; Vicente Cascione – 29 e 30-4-97 – São Paulo-SP. d) 
Justificativas de Faltas – Em atendimento ao art. 235, inciso III do Regimento Interno. LIP. 
(Deputado – Período) Arthur Virgílio Neto – 11-3-97; Arthur Virgílio Neto – 26 e 27-2-97; Ayres 
da Cunha – 25 e 26-3-97; Ayres da Cunha – 28 a 30-4-97; Ayres da Cunha – 16 a 23-5-97; Dilson 
Sperafico – 15 a 19-5-97; Edson Queiroz – 20-5 a 18-6-97; e) Justificativa de Faltas – De acordo 
com o inciso I, do art. 2º, do Ato da Mesa nº 100/94, (Deputado – Período): Eurípedes  
Miranda – 25 e 26-2-97; João Carlos Bacelar – 29 e 30-4-97; Márcia Cibilis Viana – 1º a 5-4-97; 



Pedro Correa – 22-4-97; Valdeci Oliveira – 29 e 30-4-97; f) Afastamento do País – Em 
atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: (Deputado – Período) Arthur Virgílio Neto – 
25-4 a 5-5-97; Ayres da Cunha – 18 a 26-4-97; Heráclito Fortes – 30-4 a 6-5-97; Heráclito Fortes 
– 19 a 30-5-97; Paulo Bornhausen – 1º a 5-5-97; Pedro Irujo – 10 a 13-4-97; Téte Bezerra – 30-4 
a 4-5-97; Valdenor Guedes – 3 a 5-5-97; g) Licença Maternidade – com base na decisão da 
Mesa de 10-4-97. (Deputado – Período): Laura Carneiro – 25-3 a 24-7-97;” Em seguida, a Mesa 
resolve conceder vista ao Senhor Presidente dos seguintes expedientes: 1) Proposta de Ato da 
Mesa, do Deputado PAULO PAIM, que “Dispõe sobre missão oficial” (Relatório das atividades). 
2) Emenda ao PRC nº 228/94, do Deputado Paulo Delgado, que “disciplina a indicação e a 
participação de Deputados junto as reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas”. Nada 
mais havendo a tratar, às 13:30 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente 
reunião. E, para constar eu, Mozart Viana de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a 
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. – Michel Temer, 
Presidente. 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 4ª Reunião da Mesa, realizada em 10.07.97 
 
Aos dez dias do mês do julho de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 16h30 horas, reúne-
se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan, Aguiar, 
1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° 
Secretário José Mauricio, 1° Suplente, e Zé Gomes da Rocha, 3° Suplente. Havendo número 
legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. 
A Mesa resolve: a) Ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente “ad 
referendum” da Mesa nos seguintes expedientes: a.1) Processo nº 110.282/97. Reembolso de 
despesas médico-hospitalares do Deputado Paulo Paim; a.2) Processo nº 110.376/97 (anexos 
110.792/97 e 115.538/97). Requisição, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da 
servidora Mariza Vasques de Abreu, Analista Legislativo, atribuição de Assistente Técnico, 
ponto nº 5082, para sem ônus para a Câmara dos Deputados, exercer o cargo de Diretor-Geral 
da Secretaria de Cultura, na forma das informações dos órgãos administrativos desta Casa; a.3) 
Requerimentos de Informação: 1) nº 2217/97. Deputado FERNANDO GABEIRA. Solicita 
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre emenda à Convenção da Basiléia, 
proibitiva da exportação de resíduos perigosos para países menos industrializados; 2) nº 
2360/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre taxas 
referenciadas de prêmios de seguros; 3) nº 2361/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre auditoria atuarial independente nas seguradoras, 
entidades de previdência privada e sociedade de capitalização: 4) nº 2362/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre seguradoras que operam 
com seguro saúde; 5) nº 2368/97. Deputado KOYU IHA. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre Prefeituras Municipais que não prestam contas referentes às 
verbas repassadas pelo Governo Federal relativas ao programa de merenda escolar; 6) nº 
2371/97. Deputado SERGIO CARNEIRO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a dívida do Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia – DESEMBANCO – 
junto ao BNDES; 7) nº 2375/97. Deputado MILTON MENDES. Solicita informações ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social sobre os benefícios previdenciários pagos aos índios dos 
Estados do Sul; 8) nº 2376/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre emissão de títulos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do 
Brasil; 9) nº 2377/97. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre contratação, pela Universidade Federal de Santa Maria, Estado 
do Rio Grande do Sul, de empresa prestadora de serviços de fotocópia; 10) nº 2378/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a 
política nacional de distribuição de linhas telefônicas ao preço de 300 reais; 11) nº 2379/97. 
Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre laudo 
pericial, sob responsabilidade do Departamento de Aviação Comercial – DAC – atinente à 
queda de aeronave no voo 402 da TAM; 12) nº 2380/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre política salarial aplicada pela INFRAERO no 
exercício de 1997; 13) nº 2381/97. Deputada DALILA FIGUEIREDO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre conteúdos de livros didáticos do catálogo do 
FNDE, referente às questões do gênero e à mulher; 14) nº 2382/97. Deputada DALILA 
FIGUEIREDO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre procedência das notícias 
acerca da falta de controle de qualidade dos testes laboratoriais; 15) nº 2383/97. Deputado 
LUCIANO PIZZATTO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre os Planos de Manejo Florestal no Estado do Paraná; 16) nº 
2384/97. Deputado WAGNER DO NASCIMENTO. Solicita informações ao Ministério 



Extraordinário de Política Fundiária sobre modificações nos índices usados para avaliação do 
grau de eficiência e utilização da terra; 17) nº 2385/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre antecipações de receita efetuadas por 
Municípios brasileiros; 18) nº 2386/97. Deputado WERNER WANDERER. Solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre AIH’s dos hospitais paranaenses conveniados ao Sistema único 
de Saúde – SUS; 19) nº 2387/97. Deputado JOSE CARLOS VIEIRA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a empresa Encol S/A; 20) nº 2388/97. Deputado LUCIANO ZICA. 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre o projeto de 
assentamento da Fazenda Ipanema, Município de Ipero, Estado de São Paulo; 21) nº 2389/97. 
Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
permissões para retransmissão de canais de TV no País; 22) nº 2390/97. Deputado NILMARIO 
MIRANDA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre demarcação das terras dos 
índios Guarani Kaiowa e Guarani Nandeva; 23) nº 2391/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre funcionamento da telefonia celular na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; 24) nº 2392/97. Deputado BENEDITO GUIMARÃES. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre penhora dos bens 
da Fundação Esperança, no Município de Santarém, Estado do Pará; 25) nº 2393/97. Deputado 
HERMES PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre a aplicação dos 
recursos do Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER; 26) nº 2394/97. Deputado 
JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
contratação, pelo BNDES, de advogados para defesa da instituição no leilão da Companhia 
Vale do Rio Doce; 27) nº 2395/97. Deputado ALEXANDRE SANTOS. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a Fundação Instituto Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; 28) nº 2396/97. 
Deputado ALEXANDRE SANTOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
operações com títulos do Município do Rio de Janeiro; 29) nº 2397/97. Deputado PAULO 
ROCHA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre construção de rodovia em área indígena; 30) nº 2398/97. Deputado 
PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre construção de 
rodovia em área indígena; 31) nº 2399/97. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre construção de rodovia em área indígena; 32) nº 2400/97. Deputado 
MIRO TEIXEIRA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
alienação de ações do capital social da Companhia Vale do Rio Doce; 33) nº 2401/97. Deputada 
FATIMA PELAES. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre repasse de recursos 
referentes ao pagamento do abono de 25% das AIHs ao Estado do Amapá; 34) nº 2402/97. 
Deputada FATIMA PELAES. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre convênios e 
prestações de contas de recursos liberados ao Governo do Estado do Amapá; 35) nº 2403/97. 
Deputada MARISA SERRANO. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre 
execução do Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, 
celebrado entre o Brasil e o Paraguai; 36) nº 2404/97. Deputado INACIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre renegociação de débito de 
estudantes com o Programa de Crédito Educativo; 37) nº 2405/97. Deputado INACIO ARRUDA. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações de crédito no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, realizadas no Estado 
do Ceará; 38) nº 2406/97. Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre a desativação do Curso de Estatística da Escola Técnica Federal 
do Piauí; 39) nº 2407/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério 
Extraordinário de Política Fundiária sobre direito de posse no bairro Barro Branco, Município 
de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo; 40) nº 2408/97. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as dívidas contraídas pelo Estado de Tocantins, 
junto à caixa Econômica Federal e outros órgãos do Governo Federal; 41) nº 2409/97. 
Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre programa de 
formação de candidatos classificados em concursos públicos para o cargo de Auditor Fiscal do 



Tesouro Nacional (AFTN); 42) nº 2410/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre remessas à SUSEP, pelas empresas de seguros, previdência 
privada e de capitalização, dos Formulários de Informações Periódicas – FIP; 43) nº 2411/97. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre empréstimos efetuados pelo BNDES às empresas Nova Dutra e CRT – 
Concessionário Rio-Teresópolis; 44) nº 2412/97. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre o andamento da campanha contra o turismo 
sexual; 45) nº 2413/97. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre providências adotadas relativamente a denúncias de possíveis abusos no reajuste 
de mensalidades escolares; 46) nº 2414/97. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações 
ao Ministério da Educação e do Desporto sobre existência de bibliotecas nas escolas públicas; 
47) nº 2415/97. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Cultura 
sobre existência de bibliotecas nos municípios brasileiros; 48) nº 2416/97. Deputado 
LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
serviços de consultoria contratados pelo órgão; 49) nº 2417/97. Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre resultados das ações da 
Polícia Federal no combate a drogas, referidos no Relatório Trimestral da Divisão de Repressão 
a Entorpecentes; 50) nº 2418/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre dados estatísticos relativos a incidência de AIDS na população afro-brasileira; 
51) nº 2419/97. Deputado DILSO SPERAFICO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre a equalização dos preços de álcool combustíveis nos Estados de Mato Grosso do Sul e de 
Mato Grosso; 52) nº 2420/97. Deputado DILSO SPERAFICO. Solicita informações ao Ministério 
da Industria, do Comércio e do Turismo sobre a equalização dos preços de álcool combustível 
nos Estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso; 53) nº 2421/97. Deputado HERMES 
PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os montantes de recursos 
destinados pela União aos Municípios do Estado do Paraná; 54) nº 2422/97. Deputado NEY 
LOPES. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a epidemia de dengue no Estado do 
Rio Grande do Norte; 55) nº 2423/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o Programa Nacional de Desestatização; 56) nº 
2424/97. Deputado JOÃO THOME MESTRINHO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre recursos oriundos das privatizações; 57) nº 2425/97. 
Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre pedido de financiamento do Estado de Mato Grosso ao Banco Mundial; 58) nº 2426/97. 
Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre pedido de 
financiamento do Estado do Mato Grosso ao Banco Mundial; 59) nº 2427/97. Deputado 
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre a situação dos 
terminais de cargas, no tocante às instalações de recebimento, armazenagem e liberação de 
materiais radioativos e demais cargas corrosivas, e sobre situação de segurança do trabalho e 
ambiental nos aeroportos administrados pela INFRAERO; 60) nº 2428/97. Deputado ALDO 
REBELO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o processo de privatização do 
Banco Meridional Brasil S/A; 61) nº 2429/97. Deputado ADÃO PRETTO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o desempenho do PROGER; 62) nº 2430/97. Deputado ADHEMAR 
DE BARROS FILHO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre pagamentos as Santas 
Casas e hospitais filantrópicos por serviços prestados ao Sistema Único de Saúde; 63) nº 
2431/97. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
andamento da liquidação extrajudicial do BANCESA; 64) nº 2432/97. Deputado CARLOS 
ALBERTO CAMPISTA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre pagamento do 
abono salarial aos trabalhadores rurais; 65) nº 2433/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre pesquisas realizadas na Amazônia na área 
biotecnológica para fabricação de fármacos; 66) nº 2434/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre convênios firmados pelo órgão para 
desenvolvimento de pesquisas na área biotecnológica na Amazônia; 67) nº 2435/97. Deputado 



ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre denúncias de exploração e 
comercialização ilegal de plantas e material genético na Amazônia; 68) nº 2436/97. Deputado 
ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre autorizações da FUNAI para 
pesquisas em comunidades indígenas; 69) nº 2437/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre denúncias de 
exploração e comercialização ilegal de plantas e material genético na Amazônia; 70) nº 
2438/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre denúncias de exploração e comercialização ilegal de 
plantas e material genético na Amazônia; 71) nº 2440/97. Deputado NILMARIO MIRANDA. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre aplicação das verbas destinadas ao Fundo 
Penitenciário Nacional, relativas aos anos de 1996 e 1997; 72) nº 2441/97. CFFC. Solicita 
informações à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre gestos do 
Governo Federal com campanhas publicitárias institucionais; 73) nº 2442/97. Deputado ADÃO 
PRETTO. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre desempenho do PROGER; 74) nº 
2443/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre operações com o Banco Mundial; 75) nº 2444/97. Deputado IVAN VALENTE. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre exploração das florestas nacionais; 76) nº 2445/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos destinados para o desporto; 77) 
nº 2446/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre classificação de produtos de origem vegetal; 78) nº 2447/97. Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre o desaparecimento de 
Maura Moreira da Cunha e Renato Moreira da Cunha; 79) nº 2448/97. Deputada CIDINHA 
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre servidora 
que menciona; 80) nº 2449/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre celebração de acordo por servidores da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 81) nº 2450/97. Deputado AIRTON 
DIPP. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre as diferenças salariais pagas 
aos pensionistas e aposentados ligados ao órgão; 82) nº 2451/97. Deputado LUCIANO ZICA. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
sobre extração de pedras na Pedreira do Sueste utilizando dinamite para a desagregação das 
pedras, pela Construtora Queiroz Galvão; 83) nº 2452/97. Deputado PEDRO WILSON. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o acidente ocorrido com a aeronave Learjet 
25, PT-KBC; 84) nº 2453/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre acordo salarial da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA – com seus servidores; 85) nº 2454/97. CEIC. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça, acerca das investigações empreendidas pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE quanto à evolução dos preços do aço; 86) nº 2455/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação da constituição 
e das coberturas das provisões técnicas das seguradoras, empresas de capitalização e 
entidades abertas de previdência privada; 87) nº 2456/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre deficiências no programa de vacinação pública; 88) 
nº 2457/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre a denúncia de venda de vistos em Xangai; 89) nº 2458/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre associação da TELEBR-S 
com o World Partner, Concert, Global e Portugal Telecom; 90) nº 2459/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação sobre o término das obras do CAIC na 
cidade de Lorena, Estado de São Paulo; 91) nº 2460/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre compra e venda de títulos municipais na gestão 
do Sr. Celso Pitta na Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo; 92) nº 2461/97. 
Deputado CARLOS SANTANA. Solicita informações ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social -  BNDES – sobre empréstimos para o setor ferroviário; 93) nº 2462/97. 



Deputado CARLOS SANTANA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre 
relatório elaborados pela RFFSA; 94) nº 2463/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre atas de reuniões da diretoria da TELEBR-S 
a partir de 1992; 95) nº 2464/97. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério 
Extraordinário de Política Fundiária sobre fraudes em desapropriação; 96) nº 2465/97. 
Deputado JOSE MAURICIO. Solicita informações ao Ministério de Planejamento e Orçamento 
sobre denúncias referentes às privatizações; 97) nº 2466/97. Deputado LUCIANO CASTRO. 
Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre existência da “tropa verde” 
norte-americana; 98) nº 2467/97. Deputado LUCIANO CASTRO. Solicita informações ao 
Ministério do Exército sobre existência de tropa norte-americana destinada à defesa da 
floresta amazônica; 99) nº 2468/97. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério 
das Comunicações sobre o concurso público promovido pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, disciplinado pelo Edital de Concurso Público nº 22/94; 100) nº 2469/97. Deputado 
JORGE TADEU MUDALEN. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações de 
antecipação de receita orçamentária do Município de Guarulhos, Estado de São Paulo; 101) nº 
2470/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
Social sobre os cem maiores devedores do INSS no Estado de São Paulo; 102) nº 2471/97. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre as subestações de Furnas em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; 103) nº 2472/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre gastos do Governo Federal com aquisição de seguros; 104) nº 2473/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre convênio assinado com o 
Banco do Brasil relativo à fiscalização de obras realizadas em presídios; 105) nº 2475/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à Casa Militar da Presidência da República 
sobre uso indevido da Bandeira com as Armas Nacionais durante viagem do Presidente da 
República; 106) nº 2476/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre remuneração das cadernetas de poupança por ocasião do bloqueio de recursos 
pelo Plano Collor; 107) nº 2477/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre concessões pela BR Distribuidora para instalação de 
postos de gasolina; 108) nº 2478/97. Deputado ALEXANDRE CERANTO. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre armazenagem dos estoques 
governamentais de produtos agrícolas; 109) nº 2479/97. Deputada SOCORRO GOMES. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a desestatização da 
Companhia Vale do Rio Doce; 110) nº 2480/97. Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre investigações realizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM; 111) nº 2481/97. Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre operação de compra de debentures realizada 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, às empresas que 
menciona; 112) nº 2482/97. Deputado SEVERINO CAVALCANTI. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a fiscalização de corretoras de seguros no País; 113) nº 2483/97. 
Deputado SEVERINO CAVALCANTI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
Tomada de Preços realizada pela SUSEP para aquisição de mobiliários; 114) nº 2484/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República sobre 
licitações para contratação de seguros; 115) nº 2485/97. Deputada MARIA VALADÃO. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre estabelecimentos de recuperação de menores; 
116) nº 2486/97. Deputado ALVARO GAUDENCIO NETO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a entrega de recursos do FPM; 117) nº 2487/97. Deputado PAULO PAIM. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a contratação da 
Fundação Instituto de Administração para prestação de serviços de consultoria; 118) nº 
2488/97. Deputado NEDSON MICHELETTI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
contratos entre a Caixa Econômica Federal e companhias seguradoras, em operações fora do 
Seguro Habitacional; 119) nº 2489/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 



Ministério da Previdência e Assistência Social sobre alienação de imóveis pelo INSS na 
jurisdição do Estado do Rio de Janeiro; 120) nº 2490/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre alienações de 
imóveis pelo INSS na jurisdição do Estado de São Paulo; 121) nº 2491/97. Deputado ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
imóveis objeto de contratos de aluguel, cessões de uso e ociosos do patrimônio do INSS na 
jurisdição do Estado de São Paulo; 122) nº 2492/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre imóveis objeto de 
contratos de aluguel, cessões de uso e ociosos do patrimônio do INSS na jurisdição do Estado 
do Rio de Janeiro; 123) nº 2493/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre acordo assinado entre o Estado de São Paulo e a 
União relativo à renegociação da dívida do referido Estado; 124) nº 2494/97. Deputado PRISCO 
VIANA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre bônus da República Federal da 
Alemanha lançados no Brasil a partir de 1920; 125) nº 2495/97. Deputado ARNALDO FARIA DE 
SÁ. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre não liberação pelo Tesouro Nacional 
de recursos para complementação de pagamento de aposentadorias a ex-ferroviários e 
anistiados; 126) nº 2496/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
Extraordinário dos Esportes sobre irregularidades no INDESP – Instituto Nacional do 
Desenvolvimento do Desporto; 127) nº 2497/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre gastos do Governo Federal 
com campanhas publicitárias; 128) nº 2498/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a venda do Grupo BAMERINDUS para o grupo inglês HSBC; 
129) nº 2499/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre campanha publicitária em homenagem ao aniversário do Real, por conta do Banco 
Central do Brasil; 130) nº 2500/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia sobre problemas no repasse de recursos para o Programa 
de Apoio a Núcleos e Excelência – PRONEX; 131) nº 2502/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as reuniões ordinárias do Conselho 
Nacional de Seguros Privados – CNSP; 132) nº 2503/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre irregularidades na construção do Hospital do 
Paranoá, em Brasília; 133) nº 2504/97. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o Programa Lavouras Comunitárias; 134) 
nº 2505/97. Deputado SOCORRO GOMES. Solicita informações ao Estado-Maior das Forças 
Armadas sobre presença de tropas estrangeiras em território nacional; 135) nº 2506/97. 
Deputado JOSÉ GENOINO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre os critérios de 
concessão de nacionalidade brasileira para Antonio Salomene e Pedro Domenico Verde; 136) 
nº 2507/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
providências tomadas pela Polícia Federal em decorrência de denúncias de discriminação 
racial contra o povo judeu; 137) nº 2510/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre denúncia de discriminação racial contra o povo judeu praticada por 
professora da Universidade Federal Fluminense – UFF; 138) nº 2511/97. Deputado MIGUEL 
ROSSETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
financiamento concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES – a empresa que menciona; 139) nº 2512/97. Deputado MIGUEL ROSSETO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos entregues pela União aos Estados e 
Municípios, na forma da Lei Complementar  nº 87, de 1996; 140) nº 2513/97. Deputado 
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
melhoramento genético do caju anão; 141) nº 2514/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS 
FILHO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a dispensa de licitações 
internacionais para a compra de vacinas; 142) nº 2515/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre comercialização de 
combustíveis; 143) nº 2516/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de 



Minas e Energia sobre aplicabilidade da Portaria MME nº 008, de 1997; 144) nº 2517/97. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre financiamento do BNDES á EMBRAER; 145) nº 2518/97. Deputado LUCIANO ZICA. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre comercialização de combustíveis; 
146) nº 2519/97. CFFC. Solicita esclarecimentos ao Ministério das Comunicações, sobre 
denúncia de irregularidades na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, no âmbito 
da Rede Postal Noturna – RPN; 147) nº 2520/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre destinação dos recursos arrecadados com a 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira  - CPMF; 148) nº 2521/97. Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
o servidor que menciona; 149) nº 2522/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o Processo de Permuta nº 
35301.125385/93-61 – Rio de Janeiro; 150) nº 2523/97. Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre colônias, associações e cooperativas de pescadores com filiados atendidos pelo seguro-
desemprego, de acordo com a Lei nº 8.287, de 1991, e sobre procedimento para requisição do 
referido beneficio para a categoria de trabalhadores na pesca; 151) nº 2524/97. Deputado 
FERNANDO ZUPPO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
situação das escolas técnicas e agro técnicas federais existentes no Estado de São Paulo; 152) 
nº 2525/97. Deputado GERALDO PASTANA. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre participação do Governo do Estado do Pará no programa de 
modernização do setor de saneamento do Governo Federal; 153) nº 2526/97. Deputado 
PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
condições de estocagem e conservação dos estoques de alimentos para doação nos termos da 
Lei nº 9461, de 1997; 154) nº 2527/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o Instituto de Resseguros do Brasil – IRB; 155) nº 2528/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a criação de 
empresas de capitalização; 156) nº 2529/97. Deputado JOSE AUGUSTO. Solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre compra de lote de vacina Euvax B para Hepatite; b) Conceder 
vista ao Senhor 1º Vice-Presidente do Ato da Mesa nº 67, de 1997, que “regula a aplicação do 
disposto no art. 4º, caput do Decreto Legislativo nº 7, de 1995”. II – PAUTA DO SENHOR 2º 
VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por sua Excelência nos seguintes 
expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
126.031/96. Deputada Marta Suplicy. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 2) Processo nº 17.938/97. Deputado Carlos Nelson Bueno. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 3) Processo nº 19.263/97. 
Deputado Moreira Franco. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 4) Processo nº 19.418/97. Deputado José Carlos Aleluia. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 5) Processo nº 20.942/97. Deputada Cidinha 
Campos. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 6) 
Processo nº 21.046/97. Deputado Paulo Feijó. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 7) Processo nº 22.789/97. Deputado Orcino Gonçalves. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 8) Processo nº 
105.169/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 



da Mesa nº 24/83. De acordo”. 9) Processo nº 107.832/97. Deputado João Maria. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 10) Processo nº 109.358/97. 
Deputado Adylson Motta. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 11) Processo nº 109.396/97. Deputada Maria Conceição Tavares. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 12) Processo nº 111.616/97. 
Deputado Roland Lavigne. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 13) Processo nº 111.783/97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 14) Processo nº 112.291/97 e 
21.070/97. Deputado Narcio Rodrigues. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 15) Processo nº 112.828/97. Deputado Osvaldo Coelho. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 16) Processo nº 
113.686/97. Deputado Valdomiro Meger. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 17) Processo nº 114.086/97. Deputada Maria da Conceição 
Tavares. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 18) 
Processo nº 114.207/97. Deputado Zaire Rezende. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 19) Processo nº 114.257/97. Deputado Eduardo Mascarenhas. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 20) Processo nº 
114.581.97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 21) Processo nº 114.591/97. Deputado Carlos Alberto. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 22) Processo nº 
114.671/97. Deputada Regina Lino. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 23) Processo nº 114.778/97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 24) Processo nº 
114.975/97. Deputado José Carlos Aleluia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 25) Processo nº 115.296/97. Deputada Cidinha Campos. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 26) Processo nº 
115.297/97 e 24.390/97. Deputada Raquel Capiberibe. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 27) Processo nº 115.298/97. Deputado Marcus Vicente. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 28) Processo nº 
115.376/97. Deputado Roberto Pessoa. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 29) Processo nº 115.632/97. Deputado José Mendonça 
Bezerra. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 



informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 30) 
Processo nº 115.668/97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 31) Processo nº 115.807/97. Deputado 
Nelson Meurer. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 32) 
Processo nº 116.011/97. Deputado Renato Johnsson. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. Ainda com a palavra o Senhor 2º Vice-Presidente relata 
os processos de nºs 115.291/97 e 115.530/97, de interesse do Deputado Nelson Meurer, 
referentes  a reembolso de despesas: 1) médico-hospitalares; 2) de remoção, em avião 
fretado. Apreciada a matéria, a Mesa resolve aprovar o ressarcimento das despesas 
supracitadas.  III – PAUTA DO SENHOR 1º SECRETÁRIO. A Mesa aprova os pareceres 
proferidos pelo Senhor 1º Secretário nos seguintes expedientes: a) Ato da Mesa: 1) Processo 
nº 117.072/97. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa que dá estrutura temporária de suporte 
administrativo ao Grupo de Trabalho constituído pelo Ato da Presidência de 25 de março de 
1997, para a consolidação das normas jurídicas brasileiras. Informa o Diretor-Geral que para 
executar suas atividades o Grupo necessita de suporte técnico-administrativo adequado, para 
o que se propõe uma estrutura composta de 1 (um) Assessor Técnico (CNE-7), 1 (um) 
Assistente de Gabinete (FC-5), 1 (um) Assistente Técnico de Gabinete (CNE-9), 4 (quatro) 
digitadores (CNE-13) e a assistência especial prestada por 4 (quatro) estagiários dos cursos de 
Biblioteconomia, Direito ou Informática, com remuneração equivalente a 60% do Padrão 45, 
do Nível Superior da tabela de vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados. Esta 
Secretaria, ante as informações processadas, e considerando a necessidade premente de 
consolidação das normas jurídicas brasileiras, submete a proposta ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, com vistas a sua aprovação”. A Mesa, em consequência, resolve baixar o Ato da 
Mesa nº 68, de 1997, o qual vai publicado ao final da ata, b) Requisição: 1) Processo nº 
115.861/97. Onofre Dantas dos Santos. “Trata-se de solicitação do Senhor Ministro de Estado 
dos Transportes, no sentido de que o servidor Onofre Dantas dos Santos, ponto nº 4.673, 
Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, seja colocado à disposição daquele 
Ministério, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens a que faz jus, para exercer o 
cargo de Assessor de Gabinete – DAS-102.4. Revela a instrução do processo que o servidor 
esteve à disposição do Ministério da Justiça até o dia 10.06.97, quando foi apresentado a esta 
Casa, e que presentemente não há servidor da Câmara dos Deputados cedido ao Ministério 
dos Transportes. Informa o Departamento de Pessoal (fls. 3) que “nos termos do artigo 1º, 
parágrafo único, do Ato da Mesa nº 56, de 1997, o servidor poderá ser cedido, desde que sem 
ônus para a Câmara dos Deputados”. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se pelo 
deferimento da solicitação, até 21.12.97, nos termos da legislação vigente, a saber, sem ônus 
para a Câmara dos Deputados. Esta Secretaria, ante o exposto, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa, nos termos das informações e manifestações dos órgãos 
competentes da Administração da Casa”. 2) Processo nº 116.934/97. Theo Pereira da Silva. 
“Trata-se de solicitação do Senhor Ministro de Estado da Cultura no sentido de que seja 
prorrogado o prazo de cessão, àquele Ministério, do servidor Theo Pereira da Silva, ponto nº 
5.720, a partir de 01.01.97, para continuar exercendo o cargo de Consultor Jurídico, nível DAS-
101.5. Revela a instrução do processo que o servidor encontra-se cedido ao citado Ministério 
desde junho de 1995, sem ônus para a Câmara dos Deputados. Os órgãos técnicos da Casa 
manifestam-se favoravelmente ao pleito, até 31.12.97, de acordo com a legislação vigente e 
nas mesmas condições anteriores, ou seja, sem ônus para esta Casa. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo deferimento da solicitação, nos termos das informações e manifestações 
dos órgãos competentes da Casa”. Ainda com a palavra, o Senhor 1º Secretário traz à 
apreciação da Mesa a Indicação nº 190/95, de iniciativa do Deputado Antônio Jorge, sugerindo 
à Mesa Diretora da Casa a elaboração de projeto de resolução criando a Escola de Formação 



do Servidor Público do Poder Legislativo. Depois de exaustivamente discutido o assunto, a 
Mesa decide pela apresentação de Ato da Mesa que recebe o nº 69, de 1997, que 
“regulamenta o art. 58 da Resolução nº 21, de 04 de novembro de 1997, e dá outras 
providências”, o qual vai publicado ao final da ata. Prosseguindo, a Mesa resolve: 1) Aprovar o 
Projeto de Resolução que “dispõe sobre criação de cargos e dá outras providências”. 2) 
Conceder vista ao Senhor 3º Secretário do Processo nº 2.034/97, de interesse de Cornélia 
Jéssica Moreira Manes e outros, referente à solicitação de revisão de vantagem pessoal a que 
se refere a Resolução nº 70/94; 3) Conceder vista conjunta aos Senhores 2º Secretário e 1º 
Suplente do Processo nº 50.388/94, de interesse de Samuel Malheiros, referente ao Recurso á 
Mesa Diretora de decisão do Diretor-Geral contrária ao pedido de averbação de tempo de 
exercício das funções de Secretário de Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados e de 
Secretário de CPI; 4) Aprovar a assinatura das publicações “Revista Ecologia e 
Desenvolvimento”, “Cadernos de Terceiro Mundo” e “Revista do Mercosul”, editadas pela 
Editora Terceiro Mundo Ltda., na forma das informações do Senhor Diretor-Geral. Em seguida, 
o Senhor 3º Secretário devolve de vista, com votos favoráveis ao do relator, Senhor 1º 
Secretário, os seguintes processos de nºs: 1) 15.184/96, de interesse da Associação Nacional 
dos Aposentados em Atividade; 2) 112.051/97, Projeto de Resolução referente á extinção de 
cargos; 3) 109.965/97, sobre o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. Discutidas as 
matérias, o Senhor 2º Vice-Presidente solicita vista dos referidos processos. Nada mais 
havendo a tratar, ás 18:10 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, _________, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que após 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  
 

 



MESA 
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Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Mesa realizada em 12.08.97 
 
Aos doze dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 11h15min., 
reúne-se na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário e Luciano Castro, 4° 
Suplente. Ausentes, por motivo justificado, o Senhor Deputado Nelson Trad, 2° Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe o motivo de sua 
convocação, que no seu entender, já é do conhecimento de todos, a saber os fatos noticiados 
na imprensa brasileira, nas edições de ontem e de hoje, envolvendo os nomes dos Senhores 
Deputados Chicão Brígido e Adelaide Neri. Refere que, os fatos são graves, especialmente em 
razão da entrevista dada ao jornal Folha de S. Paulo, na data de hoje, quando o Deputado 
Chicão Brígido confirma os fatos. Acrescenta que, em sua opinião, deve a Mesa diretora 
oferecer à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação Representação para perda de 
mandato do Deputado Chicão Brígido, mas para tanto, quer ouvir os demais membros da 
Mesa. Concedida a palavra ao Sr. Severino Cavalcanti, este na qualidade de membro da Mesa e 
Corregedor, profere seu parecer, dizendo que, à vista da matéria publicada e das degravações 
das entrevistas dadas pelo Deputado Chicão Brígido à Rádio CBN e ao Jornal Folha de S. Paulo, 
entende que os fatos são da maior gravidade, ensejando à Mesa Diretora oferecer à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação Representação para perda de mandato dos dois 
Deputados, Chicão Brígido e Adelaide Neri. Justifica incluir também a Deputada porque, no seu 
entender, ela então estava no exercício do mandato e foi co-participante em todos os 
episódios. A seguir, o Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, manifesta-se 
inteiramente de acordo com o parecer do Sr. 2° Vice-Presidente e Corregedor, inclusive quanto 
à inclusão na Representação também da Deputada Adelaide Neri. Solicitando a palavra, o 
Deputado Paulo Paim manifesta sua concorrência com o parecer do Sr. Vice-Presidente e 
Corregedor, entendendo também que a representação se aplique aos dois Deputados. 
Concedida a palavra ao Deputado Ubiratan Aguiar, este diz concordar com o parecer do 2° 
Vice-Presidente, enfatizando que, no caso da Deputada Adelaide Neri, os fatos ocorreram 
quando a mesma estava no exercício do mandato. Retomando a palavra, o Sr. Deputado Paulo 
Paim externa sua preocupação com fato de ter ouvido aqui e acolá observações no sentido 
que esta é uma prática que vem sendo praticada por outras pessoas, além dos Deputados 
contra os quais ora a Mesa oferece Representação. O Presidente Michel Temer esclarece a 
respeito que para a Presidência a presunção é a da legalidade absoluta dos atos praticados 
pelos Senhores Parlamentares. Sendo assim, somente em caso de denúncia formal e 
fundamentada, e caso a caso, poderá a Presidência e a Mesa Diretora atuarem em eventuais 
novos episódios. Encerrada a discussão, submetido a votos o parecer do 2° Vice-Presidente e 
Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti é o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes. Em decorrência é oferecida à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
Representação nos seguintes termos: “A Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 
55, II e seu § 2°, da Constituição Federal, em combinação com o art. 240, II e seu § 1°, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista os fatos divulgados pelo Jornal A 
Folha de S. Paulo nas edições dos dias 11 e 12 de agosto corrente, e conteúdo de fitas com 
gravação de entrevistas concedidas à imprensa, vem oferecer a presente Representação a) 
contra o Deputado Chicão Brígido (PMDB/AC), como incurso na sanção do art. 55, inciso II da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 240, II e 244, § 2° incisos II e III do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados; b) contra a Suplente de Deputado Adelaide Neri 
(PMDB/AC), como incursa na sanção do art. 55, inciso II da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 240, II e 244, § 2°, incisos II e III do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 



na condição de Suplente no exercício do mandato ao tempo dos fatos mencionados. 
Acompanha esta Representação as matérias jornalísticas mencionadas e a degravação de fitas 
encaminhadas à Mesa.” nada mais havendo a tratar, às 12h30min., o Senhor Presidente 
declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu ______________ Secretário-Geral da 
Mesa, lavrei a presente ata, após assinada pelo Senhor Presidente, vai á publicação. – Michel 
Temer – Presidente.  
PORTARIA N° 45/97 
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o Ar. 259 do Regimento 
Interno, combinado com o inciso II do Art. 1° do Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, renovar 
o credenciamento da Senhora NÉLIA CRUVINEL RESENDE como Representante do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal/Unafisco Sindical.  
Câmara dos Deputados, 12 de agosto de 1997. – Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro 
Secretário.  
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 2.582/97 
(Do Sr. Ivan Valente)  
Solicita informações ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento sobre operações com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento.  
Senhor Presidente,  
Com fundamento no artigo 50, §  2°, da Constituição Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2°, e 
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex.ª seja encaminhado ao Sr. Ministro do 
Planejamento e Orçamento, o seguinte Pedido e Informações:  
O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID submete anualmente a seus diretores o 
documento de assistência aos países mutuários, estabelecendo as diretrizes que orientam as 
políticas e as linhas de empréstimos do banco (Country Paper).  
Este documento é de transcendental importância para o País, visto que nele são traçadas as 
diretrizes para as políticas públicas beneficiárias de empréstimos do BID.  
Nada obstante, até então, não sabemos da publicidade desse documento, fato que justifica 
plenamente o presente. Requerimento de Informações, para que a autoridade apontada 
informe o inteiro teor do documento referido, na língua portuguesa.   
A publicidade desse documento atende a um anseio do Parlamento brasileiro de conhecer, 
discutir e opinar sobre as políticas acertadas entre bancos multilaterais e o governo brasileiro, 
que têm as definições desses organismos para as diretrizes de governo.  
Informação sobre matéria desta envergadura deve fluir para a sociedade civil para seus 
representantes neste Parlamento. Assim é que, com base nos dispositivos constitucionais e 
regimentais citados, requeiro cópias do Country Paper, submetido à apreciação da diretoria do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, na qual o Brasil mantém assento.  
Sala das Sessões, de julho de 1997. – Ivan Valente, Deputado Federal PT/SP. 
Voto  
Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.  
Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. – Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-
Presidente, Relator.  
Defiro, ad referendum da Mesa.  
Em 12-8-97. – Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência.  
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N° 2.583/97 
Requer informações ao Exm° Sr. Ministro de Estado das Comunicações, sobre a 
retransmissora TV Jornal do Povo Ltda.  
Senhor Presidente: 



Requerimento, de conformidade com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e art. 116, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro das 
Comunicações, as seguintes informações: 
1. Sob quais condições e base jurídicas foi concedida outorga à TV Jornal do Povo Ltda.? 
2. O contrato decorrente dessa concessão obedece a quais clausulas? 
3. A TV Jornal do Povo Ltda. é uma retransmissora educativa? 
4. A TV Jornal do Povo Ltda. está autorizada a manter estúdios próprios para a geração de 
programação local? 
5. A TV Jornal do Povo Ltda. pode vender espaço publicitário?  
6. Qual a justificativa apresentada para o pedido de outorga e qual a área temática que seria 
suprida? 
7. Quem a representa jurídica e administrativamente? 
Requeiro, ainda, que as informações prestadas se façam acompanhar de toda a documentação 
comprobatória.  
Sala das Sessões, 23 de junho de 1997. – Ivan Valente, PT/SP.  
Voto  
Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.  
Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. – Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-
Presidente, Relator.  
Defiro, ad referendum da Mesa.  
Em 12-8-97. – Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência.  
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 2.584/97  
(Do Sr. Paulo Paim)  
Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre valores de CPMF recolhidos, de janeiro 
a junho de 1997, no município de Alvorada, Rio Grande do Sul, e sobre os recursos dessa 
origem repassados para o próprio município.  
Senhor Presidente: 
Requeiro a V. Ex.ª, com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma do art. 115, I, do 
Regimento Interno desta Casa que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. 
Ministro da Fazenda que discriminem, para o período de janeiro a junho de 1997, mês a mês, o 
valor do recolhimento da CPMF feito pelas agências do Banco do Brasil S/A, da Caixa 
Econômica Federal da Caixa Econômica Estadual, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e 
do Banco Meridional situadas no município de Alvorada – RS, bem como o percentual desses 
recursos que será repassado para o referido município, para aplicação nos programas 
municipais de saúde.  
Justificação 
A CPMF – Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira – foi instituída com a 
finalidade de carrear recursos para os programas de atendimento à saúde do povo brasileiro. 
Como em muitos municípios tais programas estão passando para o controle municipal, parece-
nos importante ter dados que nos permitam verificar se o montante dos recursos postos à 
disposição de cada município para essa finalidade guarda alguma relação com o valor 
arrecadado no mesmo.  
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. – Deputado Paulo Paim, PT/RS.  
Voto 
Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.  
Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. – Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-
Presidente, Relator.  
Defiro, ad referendum da Mesa.  
Em 12-8-97. – Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência. 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  



N° 2.585/97 
(Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)  
Requer a relação discriminada dos gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no 
período de agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e por 
servidor, no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento.  
Senhor Presidente,  
Requeremos a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 50 da Constituição federal, bem 
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no inciso VIII, 
do art. 7°, a Resolução n° 3, de 1990, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, a que se refere o § 4° do art. 58 da Constituição 
Federal, que, ouvida a Mesa ou a referida Comissão Representativa do Congresso Nacional, 
sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento as seguintes 
informações.  
1) A relação discriminada dos gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no período de 
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e por servidor, no âmbito 
do referido Ministério;  
2) A indicação em cada caso individualizado, do período da viagem; roteiro e destino; motivo 
ou justificação da viagem (com cópia de relatório se houver); nome e cargo do servidor (na 
época do deslocamento) despesas com diárias realizadas em cada deslocamento e despesas 
com passagens aéreas realizadas em cada deslocamento.  
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. – Dep. Paulo Paim – Dep. Arlindo Chinaglia.  
Voto  
Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.  
Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. – Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.  
Defiro, ad referendum da Mesa. 
Em 12 de agosto de 1997 – Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente em exercício da 
Presidência.  
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 2.586/97  
(Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)  
Requer a relação discriminada dos gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no 
período de agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e por 
servidor, no âmbito do Banco Central do Brasil.  
Senhor Presidente,  
Requeremos a Vossa Excelência com fundamento no artigo 50 da Constituição Federal, bem 
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no inciso VIII do 
art. 7°, da Resolução n° 3, de 1990, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, a que se refere o § 4° do art. 58 da Constituição 
Federal, que, ouvida a Mesa ou a referida Comissão representativa do Congresso Nacional, 
sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro da fazenda as seguintes informações sobre o Banco 
Central do Brasil: 
1) A relação discriminada dos gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no período de 
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgãos e por servidor, no âmbito 
da referida Autarquia;  
2) A indicação, em cada caso individualizado, no período da viagem; roteiro e destino, motivo 
ou justificação da viagem (com cópia de relatório se houver); nome e cargo do servidor (na 
época do deslocamento); despesas com diárias realizadas em cada deslocamento e despesas 
com passagens aéreas realizadas em cada deslocamento.  
Sala das Sessões 23 de julho de 1997. – Dep. Paulo Paim – Dep. Arlindo Chinaglia 
Voto 



Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.  
Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. – Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator. 
Defiro ad referendum da Mesa.  
Em 12 de agosto de 1997. – Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente no exercício da 
Presidência.  
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 2.587/97 
(Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)  
Requer a relação discriminada dos gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no 
período de agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e por 
servidor, no âmbito do Ministério da Fazenda.  
Senhor Presidente,  
Requeremos a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 50 da Constituição Federal, bem 
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no inciso VIII, 
do art. 7°, da Resolução n° 3, de 1990, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, a que se refere o § 4° do art. 58 da Constituição 
Federal, que, ouvida a Mesa ou a referida Comissão Representativa do Congresso Nacional, 
sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro da Fazenda as seguintes informações: 
1) A relação discriminada dos gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no período de 
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgãos e por servidor, no âmbito 
do referido Ministério;  
2) A indicação em cada caso individualizada, por período da viagem, roteiro e destino; motivo 
ou justificação da viagem (com cópia de relatório se houver); nome e cargo do servidor (na 
época do deslocamento); despesas com diárias realizadas em cada deslocamento e despesas 
com passagens aéreas realizadas em cada deslocamento.  
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. – Dep. Paulo Paim – Dep. Arlindo Chinaglia.  
Voto  
Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.  
Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997 – Heráclito Fortes Primeiro Vice-Presidente Relator.  
Defiro, ad referendum da Mesa. 
Em 12 de agosto de 1997 – Heráclito fortes Primeiro Vice-Presidente no exercício da 
Presidência.  



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura  

Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 19.08.97 
 
Aos dezenove dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 14:00 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, José Maurício, 1° Suplente, 
Luciano Castro, 4ª Suplente, e o Senhor Procurador Geral Parlamentar, Deputado Fernando 
Lyra. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Efraim Morais, 4° Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe o motivo de sua 
convocação, que tem por objetivo examinar os últimos acontecimentos. Sugere, desde logo, 
iniciar pelos casos pontuais, a saber os episódios relacionados ao Ministro Luiz Carlos Santos e 
ao Deputado Alceste Almeida, para, em seguida, examinar os outros assuntos: auxílio-moradia, 
suplente e apartamentos funcionais. E sugere que já nesta reunião se estabeleçam algumas 
definições e critérios. Comunica, ainda, que o Deputado Alceste Almeida entregou um 
arrazoado explicando a situação de suas funcionárias e propõe que o assunto vá ao 
Corregedor. Com palavra, o Senhor Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, sugere, dada à 
ausência do Deputado Efraim Morais, 4° Secretário, que se discute o assunto de apartamentos 
funcionais e auxílio-moradia somente após ouvi-lo. Sobre o Deputado Alceste Almeida, 
concorda com o Presidente que se deva encaminhar a matéria ao Corregedor para examinar o 
assunto. Sobre o Ministro Luiz Carlos Santos, manifesta a opinião de que o Ministro e o seu 
Suplente já deram suas explicações e que estas são suficientes, não havendo nada que aponte 
no sentido de que houvesse alguma irregularidade. Diz que, inclusive, endossa a tese de que 
está havendo uma campanha de desmoralização do poder. O Senhor Presidente interrompe 
para dizer que o próprio Deputado Pedro Ives esclareceu, em telefonema a ele, que o 
escritório é tocado em conjunto com o Ministro Luiz Carlos Santos no Estado, não havendo 
irregularidade alguma. O Senhor 2° Vice-Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, toma a 
palavra e menciona telefonema da Deputada Cidinha Campos em que esta indagou que se está 
punido o Deputado Chicão Brígido, porque não se faz nada contra o Deputado Wigberto 
Tartuce que “confessou” desviar verba para gastos em sua residência pessoal. Lamenta o 
Senhor 2° Vice-Presidente que a Deputada tenha levantado esta questão, no ar, durante 
entrevista, já que ela poderia ter provocado a Mesa, e não através de entrevista. Com relação 
à entrevista do Deputado Luís Eduardo no Jornal “Diário de Pernambuco”, protesta contra 
afirmação daquele Deputado de que a Corregedoria não é atuante, estando com acúmulo de 
matérias a examinar. O Senhor Presidente, retomando a palavra, recapitula todo o episódio do 
Ministro Luiz Carlos Santos e do Deputado Pedro Ives. A seguir, o Senhor 2° Vice-Presidente, 
Deputado Severino Cavalcanti, manifesta-se de acordo com o Deputado Heráclito e com o 
Presidente, no sentido de que não há irregularidade em relação aos procedimentos adotados 
relacionados ao gabinete do Deputado e Ministro Luís Carlos Santos. Com a palavra o Senhor 
2° Secretário, Deputado Nelson Trad, endossa a posição dos que o antecederam, o que 
também ocorre com o 1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar. Este acrescenta que cabe ao 
Deputado definir seus funcionários e onde coloca-los. O Senhor 3° Secretário, Deputado Paulo 
Paim, por sua vez, menciona que não vê problema algum em o funcionário ficar no Estado. É 
um trabalho de assessoramento e apoio político. Acrescenta que para o futuro se deva 
reexaminar o assunto, inclusive à vista da legislação de outros países. Retomando a palavra, o 
Senhor Presidente diz que, em conclusão, entende não haver como prosperar medida alguma 
contra o Deputado, pois não há nenhuma irregularidade no assunto. Propõe a seguir o exame 
do episódio relacionado ao deputado Alceste Almeida. Solicitando a palavra, o Deputado 
Luciano Castro diz que, como coestaduano, conhece bem a realidade de seu Estado. Está bem 
a par do que acontece com o Deputado Alceste Almeida. Diz que o Deputado é médico, tem 



clínica, e sua atividade política e profissional estão interligadas. Diz que o Deputado tem um 
comportamento correto no Estado, desconhecendo qualquer atividade que o desabone. 
Conclui, reafirmando ser o Deputado Alceste Almeida um homem correto, íntegro, político 
atuante e digno. Interrompendo, o Presidente informa que o Deputado Alceste Almeida o 
procurou no gabinete, ocasião em que esclareceu que as funcionárias desenvolvem as duas 
atividades de forma compatível. O Deputado Luciano Castro, em confirmação, reitera o que 
disse e lembra que, embora sendo seu concorrente político, faz questão de registrar a absoluta 
lisura dos procedimentos do Deputado Alceste Almeida. O Presidente acrescenta que só não 
propõe desde já o arquivamento da matéria porque o Deputado lhe encaminhou um 
arrazoado e terá que encaminhá-lo ao Corregedor para exame. E atendendo ponderação do 
Senhor 3° Secretário, Deputado Paulo Paim, reitera que o encaminhamento é só para exame 
do arrazoado, porque, de antemão, o Presidente e a Mesa não veem qualquer indício de 
irregularidade na atitude do Deputado Alceste Almeida. Solicitando a palavra o Senhor 
Procurador, Deputado Fernando Lyra, sugere à Mesa que estude uma compatibilização entre a 
atuação do titular e a do suplente que assume, no caso de afastamento temporário do titular, 
no que diz respeito aos funcionários e ao gabinete. Entende que a Mesa deva definir critérios 
claros em relação a isso. O Senhor Presidente, a seguir, atento à proposta do Senhor 
Procurador, delega ao Senhor 1° Secretário estudar e propor medidas no sentido de 
regulamentar o assunto. História o episódio relacionado às declarações do Senhor Presidente 
do Senado Federal sobre o assunto. Achou que a crítica devesse ter uma resposta firme para 
demonstrar que o aumento de verba em si não é gerador de corrupção no seu emprego. Pode 
haver desvio, aqui e acolá, distorção no uso. Mas são casos isolados, e a Mesa não se tem 
limitado e examiná-los um a um. Relembra que não houve denúncia apresentada à Mesa que 
não tenha sido solucionada rapidamente. Diz que reagiu em defesa da Instituição e da Mesa 
Diretora. Diz se o Senador quiser oferecer sugestões, as receberá de bom grado. Registra que a 
verba de gabinete dos senadores relacionada a pessoal é da ordem de R$ 75.000,00. O Senhor 
1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, registra que todos os deputados que se pronunciam s 
obre o assunto, fizeram-no em total apoio à conduta que a Presidência e a Mesa vem 
adotando. E que esse apoio é consenso entre os diversos partidos. O Senhor Procurador, 
Deputado Fernando Lyra, refere apreciar o estilo do Presidente do Senado Federal. Acha que 
ele diz o que pensa, mas que também, neste caso, o Presidente da Câmara dos Deputados 
tinha que dizer o que pensava. Entende que o Presidente Michel agiu com presteza, com 
propriedade, e que foi muito feliz na defesa da Instituição. Acrescenta o Senhor Presidente, 
Deputado Michel Temer, que sobre a questão das circunstâncias que envolvem o titular que se 
afasta e suplente que assume, há consulta da Mesa à Comissão de Constituição, Justiça e de 
Redação. E que, tão logo, este parecer esteja pronto, virá a exame da Mesa para decidir se o 
adota ou não. O Senhor Procurador, acha correto esperar o parecer, mas alerta desde já que o 
assunto é complexo e que deva ser examinado com cautela. Solicitando a palavra, o Senhor 3° 
Secretário, Deputado Paulo Paim, manifesta a opinião de que a Mesa, após dirimir o assunto, 
deverá baixar algumas recomendações. Mas que, desde já, deixa ao exame dos pares algumas 
questões, tais como: 1) Pode-se alocar funcionários no Estado?; 2) O suplente pode manter 
funcionários onde queira?; 3) Pode-se compartilhar a ocupação do apartamento?. Diz que faz 
questão de já deixar, em relação aos dois primeiros quesitos, sua opinião favorável. Sobre 
venda de apartamentos, o Senhor Procurador diz que, se tomar decisão em favor da venda, é 
melhor esperar o final da legislatura. Sugere, desde já, que seja com licitação pública. O Senhor 
1° Suplente, Deputado José Maurício, externa a opinião de que e Lei 8.666 é rigorosa quanto a 
isto. E que o ritual é entre 3 a 6 meses, não se podendo nem dar preferência ao ocupante, pois 
é caso de alienação pública. Aproveita para mencionar discurso feito por ele na 6ª feira, a 
respeito da atuação do presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa Diretora. E manifesta 
sua opinião de que esta havendo ingerência da Presidência do Senado Federal nos assuntos 
internos da Câmara dos Deputados e que isto reclama resposta do Presidente. O Senhor 
Presidente e redarguiu dizendo que já deu a resposta adequada e que este episódio e para um 



só dia, nada justifica estendê-lo por mais tempo. O Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado 
Heráclito Fortes, diz está de acordo com a manifestação do Presidente Michel Temer, todavia 
acha que deram ao assunto o que, no jargão jornalístico, se chama “esquentar a matéria”. Até 
onde ele sabe, o Presidente do Senado Federal teceu um comentário no corredor de que o 
aumento da verba inibiu o aumento da remuneração dos parlamentares. Assim, reafirma que 
o tratamento dado á matéria é que não corresponde à realidade dos fatos. O Senhor 
Presidente, em conclusão, diz que já se manifestou na medida certa, não sendo necessário 
qualquer outra medida de sua parte, propondo que seja encerrado o assunto. Nada mais 
havendo a tratar, às 15:30 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, (_________) Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 5ª Reunião da Mesa, realizada 28.08.97 
 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 11:00 
horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, 
sob a Presidência do Senhor Deputados Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, 
Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário, José 
Maurício, 1° Suplente, Wagner Salustiano, 2° Suplente, e Zé Gomes da Rocha, 3° Suplente. 
Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Paulo Paim, 3° Secretário. Havendo 
número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos.  I – PAUTA DO SENHOR 
PRESIDENTE. O Senhor Presidente apresenta à Mesa parecer formulado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e de Redação em resposta à Consulta nº 01/95, da Presidência da Câmara, 
que solicita o pronunciamento da referida Comissão “sobre a possibilidade de o Suplente de 
Deputado afastar-se do exercício do mandato nos termos do art. 56, I da Constituição, fazendo 
a opção prevista no § 3º do mesmo dispositivo”, cujo parecer foi aprovado parcialmente, na 
Comissão, excluída a alínea “c” da conclusão. Discutido o assunto, a Mesa resolve aprovar e 
adotar, por unanimidade, o parecer da Comissão, com efeitos a partir de 1º de setembro do 
corrente ano. Em seguida, a Mesa resolve; a) baixar o Ato da Mesa nº 70, que “disciplina a 
venda de avulsos e regula os procedimentos para o ressarcimento dos custos de fornecimento 
de cópias de documentos, e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata; b) 
ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente, “ad referendum” da 
Mesa, nos seguintes requerimentos de informações; 1) nº 2439/97. Deputado IVAN VALENTE. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações com o Banco Mundial; 2) nº 
2508/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre denúncia de discriminação racial contra o povo judeu praticada por 
funcionária do IBGE; 3) nº 2509/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação sobre denúncia de discriminação racial contra o povo judeu praticada 
por professora da Universidade Federal Fluminense – UFF; 4) nº 2530/97. Deputado NILSON 
GIBSON. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre denúncia de fraude 
na criação de empresas para celebração de convênios e projetos; 5) nº 2531/97. Deputado 
ALEXANDRE CERANTO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações de 
empréstimos a pessoas jurídicas no Estado do Paraná, realizadas pelo Banco do Brasil S.A; 6) 
nº 2532/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre servidora que menciona; 7) nº 2533/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a atuação de empresas de ônibus; 8) 
nº 2534/97. Deputado JARBAS LIMA. Solicita informações ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre eventual pretensão do Governo dos Estados Unidos da América de utilização 
de tropas especializadas para promoção unilateral da guarda da floresta amazônica (“Grupo 
Verde”); 9) nº 2535/97. Deputado EULER RIBEIRO. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre entrevistas concedidas pelo 
Presidente do IBAMA á revista Veja; 10) nº 2536/97. Deputada RITA CAMATA. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre os sorteios realizados através de ligações 
telefônicas pelo 0900; 11) nº 2537/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre seguros vendidos para passageiros de ônibus; 12) nº 2538/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o 
Projeto Paste-Telecomunicações; 13) nº 2541/97. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre destinação de 
Analistas e Técnicos de Controle Interno para o exercício de atividades estranhas ao Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo; 14) nº 2542/97. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a destinação de Analistas e Técnicos de Controle 



Interno para o exercício de atividades estranhas ao Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo; 15) nº 2543/97. Deputado ROBSON TUMA. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre os dois últimos acidentes envolvendo aviões da TAM; 16) nº 2544/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o mercado 
internacional do café; 17) nº 2545/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o Projeto Teleporto; 18) nº 2546/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre procedimentos relativos à 
entrada de antiguidades no País; 19) nº 2547/97. Deputado ELIAS MURAD. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre os últimos acidentes aéreos envolvendo 
aviões da TAM – Transportes Aéreos Regionais; 20) nº 2548/97. Deputado NILMARIO 
MIRANDA. Solicita informação ao Ministério da Justiça sobre providências adotadas acerca de 
relatório relativo a atividades do Grupo de Operações da Fronteira (GOF); 21) nº 2549/97. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a 
fiscalização da TV Jornal do Povo Ltda., na cidade de Limeira, Estado de São Paulo; 22) nº 
2550/97. Deputado ADYLSON MOTTA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
euro bônus e posição do Brasil no mercado internacional de crédito; 23) nº 2551/97. Deputado 
JAQUES WAGNER. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre pedidos de entrada no 
País, com fins de exercício profissional, de estrangeiros originários de países orientais; 24) nº 
2552/97. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 25) nº 2553/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a política 
habitacional de financiamentos para aquisição de casa própria; 26) nº 2554/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o projeto Rodovia do 
MERCOSUL; 27) nº 2555/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a redução do capital da BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A., 
do Banco do Brasil; 28) nº 2556/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre devedores para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS; 29) nº 2557/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, em São Paulo; 30) nº 2558/97. Deputado 
HUMBERTO COSTA. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre marinheiro dado 
como morto; 31) nº 2559/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre empréstimos concedidos por instituições oficiais de crédito á 
Companhia Vale do Rio Doce após a privatização da empresa; 32) nº 2560/97. Deputado LUIZ 
ALBERTO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o número de 
funcionários contratados diretamente pela PETROBRÁS e por empreiteiras da referida na E&P-
Ba; 33) nº 2561/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério da Justiça 
sobre dados estatísticos relativos a prisões de africanos por tráfico de drogas no Brasil e 
situação de permanência ilegal; 34) nº 2562/97. Deputado MILTON TEMER. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a Superintendência Nacional do Abastecimento – 
SUNAB; 35) nº 2563/97. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre critérios de concessão e determinação dos valores dos 
benefícios sob a responsabilidade da PETRUS; 36) nº 2564/97. Deputado LUCIANO ZICA. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o trabalho de consultoria do 
Consórcio Coopers & Lybrand; 37) nº 2565/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações 
ao Ministério dos Transportes sobre contratos; 38) nº 2566/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre devedores para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço FGTS; 39) nº 2567/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre remessa de cartões de crédito pelos Correios a pessoas que não os 
solicitaram; 40) nº 2568/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre serviços de manutenção do edifício-sede do órgão; 41) nº 2569/97. Deputado 
OCTAVIO ELISIO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre denúncia 
veiculada na imprensa relativa a preenchimento de cargos de direção do DNPM em suas 



Regionais; 42) nº 2570/97. Deputado  INACIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre o destino dos recursos arrecadados com as privatizações; 43) nº 2571/97. 
Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre critérios de concessão e determinação dos valores dos benefícios sob responsabilidade 
da PORTUS; 44) nº 2572/97. Deputado LAPROVITA VIEIRA. Solicita informações ao Banco 
Central do Brasil sobre o Banco do Estado de São Paulo – BANESPA; 45) nº 2573/97. Deputado 
LAPROVITA VIEIRA. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a participação do órgão 
na visita do Papa João Paulo II ao Brasil; 46) nº 2574/97. Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre os provedores da INTERNET junto á 
EMBRATEL; 47) nº 2575/97. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre denúncias pela imprensa de ilicitudes e irregularidades em licitações 
realizadas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER; 48) nº 2576/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; 49) nº 2577/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre seguradoras autorizadas a operar no País; 
50) nº 2578/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento 
sobre vencimentos de policiais rodoviários federais; 51) nº 2579/97. Deputado RICARDO 
HERACLIO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a comercialização de água 
mineral no País, em face de pesquisa realizada pela UNICAMP; 52) nº 2580/97. Deputado 
MILTON TEMER. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre os 
projetos orientados para a educação especial, e volume de recursos aplicados no setor; 53) nº 
2581/97. Deputado NILTON BAIANO. Solicita informações ao Ministério da Indústria e 
Comércio, sobre denúncia vinculada no Programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, pelo 
colunista Ricardo Boechart, sobre a manipulação do preço da saca do café no mercado 
exterior; 54) nº 2582/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre operações com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento; 55) nº 2583/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre a retransmissora TV Jornal do Povo Ltda; 56) nº 2584/97. 
Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre valores da CPMF 
recolhidos de janeiro a junho de 1997 no município de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, 
e sobre repasses ao Município de recursos dessa origem; 57) nº 2585/97. Deputado PAULO 
PAIM. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento, sobre gastos com 
passagens aéreas e diárias realizados no período de agosto de 1995 da julho de 1997, no 
âmbito do órgão; 58) nº 2586/97. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no período de agosto de 
1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e por servidor, no âmbito do Banco 
Central do Brasil; 59) nº 2587/97. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre gastos com passagens aéreas e diárias realizadas no período de agosto de 
1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e por servidor, no âmbito do 
Ministério da Fazenda; 60) nº 2588/97. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao 
Ministério da Administração e Reforma do Estado sobre gastos com passagens aéreas e diárias 
realizadas no período de agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos gastos por órgão e 
por servidor, no âmbito do órgão; 61) nº 2589/97. Deputado JOVAIR ARANTES. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre a recuperação da rodovia BR-364, nos 
trechos entre Perolândia, Jataí e Mineiros, no Estado de Goiás; 62) nº 2590/97. Deputado 
JOVAIR ARANTES. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre tarifas bancárias, custo 
final do Programa de Apoio á Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
PROER, serviços bancários e fiscalização do Sistema Financeiros; 63) nº 2591/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o projeto Conclusão 
da Hidrovia Tietê-Paraná; 64) nº 2592/97. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre leilão para privatização do Terminal de Contêineres – Tecon 
1, do Porto de Santos; 65) nº 2593/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 



Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre processo administrativo de 
servidores do CTI – Campinas, Estado de São Paulo; 66) nº 2594/97. Deputado PAULO PAIM. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre gastos com 
passagens aéreas e diárias realizadas no período de agosto de 1995 a julho de 1997, com 
indicação dos gastos por órgão e por servidor, no âmbito daquele órgão; 67) nº 2595/97. 
Deputado MARCOS LIMA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o 
contrato de fornecimento de energia subsidiada firmado entre a ELETRONORTE e a ALBR-S em 
1979; 68) nº 2596/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre instituições financeiras multadas pelo Banco Central por prática de fraudes na 
especulação com dólares; 69) nº 2597/97. Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre o Programa AIDS 1; 70) nº 2598/97. Deputado 
SÉRGIO AROUCA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre programas e projetos 
financiados com recursos de organismos internacionais; 71) nº 2599/97. Deputado NILMARIO 
MIRANDA. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a veracidade das 
informações divulgadas na imprensa argentina sobre documento que cria sistema de 
segurança comum reunindo os países do MERCOSUL; 72) nº 2600/97. Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre recursos 
repassados ao Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, nos períodos de janeiro a 
julho de 1996 e de janeiro a julho de 1997, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE; 73) nº 2601/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal, a respeito de loterias; 74) nº 
2602/97. Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
apólices de seguros, por telefone, oferecidas pela seguradora American Home; 75) nº 2603/97. 
Deputado PAULO DELGADO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o Projeto 
FX e sobre o programa de modernização da Força Aérea Brasileira; 76) nº 2604/97. Deputado 
JOSE PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
processo de intervenção na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do 
Brasil – CAPEF; 77) nº 2605/97. Deputado JOSÉ PIMENTEL. Legal sobre a construção do Açude 
do Barro Preto, no Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, mediante convênio DNOCS – 
Prefeitura Municipal de Brejo Santo; 78) nº 2606/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre o repasse das AIHs para o Hospital Nossa Senhora 
da Saúde, na cidade de Maragogi, Estado da Bahia; 79) nº 2607/97. Deputado CARLOS AIRTON. 
Solicita informações ao Banco da Amazônia S/A sobre publicação na imprensa, pela instituição, 
de campanha publicitária denominada “Pegando um Peixe à Unha”; 80) nº 2608/97. Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre os cem maiores parcelamentos, amortizações e renegociações de dívidas oriundas de 
contribuições sociais e outras importâncias devidas ao INSS por parte de particularidades na 
jurisdição do Estado de São Paulo; 81) nº 2609/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado de Mato Grosso do Sul; 83) nº 2611/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os 100 maiores 
devedores do INSS no Estado do Piauí; 84) nº 2612/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Ceará; 85) nº 2613/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Maranhão; 86) nº 2614/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Rio Grande Norte; 87) nº 2615/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado do Paraíba; 88) nº 2616/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado de Pernambuco; 89) nº 2617/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 



Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado de Alagoas; 90) nº 2618/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado de Sergipe; 91) nº 2619/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado da Bahia; 92) nº 2620/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado do Amapá; 93) nº 2621/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado de Roraima; 94) nº 2622/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado do Acre; 95) nº 2623/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado de Rondônia; 96) nº 2624/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Pará; 97) nº 2625/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Amazonas; 98) nº 2626/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Tocantins; 99) nº 2627/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado de Mato Grosso; 100) nº 2628/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado de Minas Gerais; 101) nº 2629/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Espírito Santo; 102) nº 2630/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado de Santa Catarina; 103) nº 2631/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores devedores 
do INSS no Estado do Rio Grande do Sul; 104) nº 2632/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado de São Paulo; 105) nº 2633/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado do Paraná; 106) nº 2634/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado de Goiás; 107) nº 2635/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os cem maiores 
devedores do INSS no Estado do Rio de Janeiro; 108) nº 2636/97. Deputado ROBERTO PESSOA. 
Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre os 
projetos de estruturação e de concessão de gratificação aos servidores da Advocacia-Geral da 
União – AGU; 109) nº 2637/97. Deputado EMILIO ASSMAR. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre o Programa de Financiamento Individual à moradia, através de carta de 
crédito, administrado pela Caixa Econômica Federal; 110) nº 2638/97. Deputado ERALDO 
TRINDADE. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
sobre o efetivo de servidores públicos federais não-estáveis lotados no Estado do Amapá; 111) 
nº 2639/97. Deputado American Express Insurance Services no mercado como empresa 
seguradora; 112) nº 2640/97. Deputada SOCORRO GOMES. Solicita informações ao Ministério 
das Relações Exteriores sobre presença de tropas estrangeiras em território nacional; 113) nº 
2641/97. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
execução da política de securitização das dividas rurais; 114) nº 2642/97. Deputado PAULO 
ROCHA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre Agentes Comunitários da Saúde em 
Ananindeua, Estado do Pará; 115) nº 2643/97. Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita informações 



ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre programa do BNDES para financiamento à 
telefonia celular; 116) nº 2644/97. Deputado GERALDO PASTANA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre gastos e receitas do Governo com a execução da política de 
comercialização de produtos agrícolas; 117) nº 2645/97. Deputada MARTA SUPLICY. Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura sobre a aplicação de recursos do PRONAE no Estado 
de São Paulo; 118) nº 2646/97. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre gastos do Tesouro com a equalização de taxas e preços nas 
operações de crédito rural; 119) nº 2647/97. Deputado JULIO CESAR. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre auditoria realizada nas Centrais Elétricas do Piauí S.A – 
CEPISA; 120) nº 2648/97. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre convênio ou contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a Fundação Cultural e 
Ecológica Anjos do Asfalto; 121) nº 2649/97. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações 
ao Ministério das Comunicações sobre convênio ou contrato celebrado entre a EMBRATEL e a 
Fundação Cultural e Ecológica Anjos do Asfalto; 122) nº 2650/97. Deputado PAULO PAIM. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a transformação 
do INSS em agência executiva; 123) nº 2651/97. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre alojamentos e moradias 
estudantis; 124) nº 2652/97. Deputado LEONIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério 
dos Transportes sobre o Programa de Recuperação da Malha Rodoviária em 120 Dias; 125) nº 
2653/97. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo sobre a instalação de montadoras estrangeiras de veículos e tratores 
no Estado do Tocantins; 126) nº 2654/97. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita informações ao 
Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre os recursos liberados para o Estado do 
Tocantins, no período de 1994 a 1996; 127) nº 2657/97. Deputada ESTHER GROSSI. Solicita 
informações ao Ministério da Cultura sobre obrigatoriedade de exibição de curtas-metragens; 
128) nº 2658/97. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo sobre procedimentos adotados para a concessão de prazos para o 
pagamento de contratos de importação de algodão em pluma; 129) nº 2659/97. Deputado 
SALATIEL CARVALHO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
irregularidades referentes ao transporte e comercialização de combustíveis no país; 130) nº 
2660/97. Deputado JOSE PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária sobre a incongruência entre o número de famílias assentadas nos programas 
de colonização e reforma agrária do Governo Federal e dados colhidos pelo censo da reforma 
agrária, realizado pela FIBGE; 131) nº 2661/97. Deputado SEVERINO CAVALCANTI. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a liberação de recursos destinados ao 
cumprimento de decisão judicial; 132) nº 2662/97. Deputado NILMARIO MIRANDA. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre a classificação que obtiveram os programas 190 – 
Urgente (Rede Gazeta), Cidade Alerta (Rede Record), Na Rota do Crime (Rede Manchete), bem 
como sobre qual horário estão os mesmos autorizados a apresentarem-se; 133) nº 2663/97. 
Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto 
sobre o recolhimento do percentual vinculado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, 
referente aos recursos resultantes de impostos cujo pagamento tenha sido objeto de demanda 
judicial, com decisão irrecorrível determinando sua incidência e pagamento; 134) nº 2664/97. 
Deputada JOANA DARC. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre publicação, pela 
Caixa Econômica Federal, do Relatório 1996 da Caixa Econômica Federal; 135) nº 2665/97. 
CFFC. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o CPMF.  II – PAUTA DO SENHOR 1º 
VICE-PRESIDENTE.  A Mesa resolve: a) aprovar o parecer proferido pelo Senhor 1º Vice-
Presidente ao Projeto de Resolução nº 134/97, do Deputado Efraim Morais, que “dispõe sobre 
a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai” – pela aprovação, com emenda apresentada 
por Sua Excelência; b) conceder vista ao Senhor 2º Vice-Presidente do Projeto de Resolução nº 
115/96, da Deputada Marta Suplicy, que “cria o prêmio Madre Cristina de Direitos Humanos”, 
e ao Senhor Presidente do Projeto de Resolução nº 106-B/92 (emenda de plenário), que 



“institui o código de ética e decoro parlamentar”. III – PAUTA DO SENHOR 2º VICE-
PRESIDENTE. O Senhor 2º Vice-Presidente, na qualidade de Corregedoria-Geral, relata os 
seguintes expedientes: I) Requerimento-defesa do Sr. Deputado Alceste Almeida, sustentando 
a inveridicidade da denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo, em sua edição de 16.8.97, de 
que estaria utilizando funcionários pagos pela Câmara dos Deputados, para trabalharem na 
Maternidade Santa Rita, de que é sócio. Pleiteia mais o Requerente  o arquivamento da 
denúncia e, por último, “o encaminhamento de sugestões a quem de direito, no sentido de 
que seja resguardada a honorabilidade dos Deputados Federais”, quando ocorrerem denúncias 
feitas mediante “ilações irresponsáveis”. “RELATÓRIO: Em seu petitório, inicia o nobre 
Deputado ALCESTE ALMEIDA, sua defesa dizendo da sua surpresa com a denúncia, ofensiva à 
sua reputação, feita pelo jornal “Folha de São Paulo” em sua edição de 16.8.97, às fls. 4 do 
Caderno I, alegando conter a respectiva reportagem “inverdades visivelmente destinadas a 
causar danos à sua honra e à sua imagem”. Alega a seguir o Requerente que o intuito da 
reportagem foi tentar desmoralizar a Câmara dos Deputados, eis que, numa primeira tiragem 
vem ela ilustrada com fotografia do Diretor-Geral da Casa e, na segunda e de maior tiragem, a 
imagem que aparece é a do Requerente, vinculando-a “ao desgaste que o texto lhe impinge”. 
Diz, a seguir, o Requerente que os fatos narrados na reportagem não são verdadeiros, pois as 
funcionárias citadas. ANTÔNIA MARTA DA SILVA SOBRINHO e MARIA PERPÉTUA ALVES DO 
CARMO, são pagas pela Câmara por serviços que prestam ao Requerente, de assessoria 
parlamentar, que nada têm a ver com aqueles outros encargos junto à MATERNIDADE SANTA 
RITA, em horário diverso e por essa entidade remunerados, na forma de contrato de trabalho 
entre as partes firmado, com o comprovariam as guias de recolhimento do FGTS juntadas ao 
seu petitório. Após invectivar a conduta do “jornalista”, ao formular a denúncia, sem antes 
apurar a verdade do fato denunciado, o Requerente, antes de ultimar suas alegações com os 
requerimentos ao início especificados, diz ser indispensável o desagravo de sua honra afetada 
no episódio, ocorrido em razão do que afirma constituir “campanha encetada por um 
imprudente jornalista”. Eis alguns dos fatos veiculados na reportagem que suscitou o 
arrazoado e requerimentos formulados pelo nobre Deputado ALCESTE ALMEIDA. I – “que a 
Câmara dos Deputados paga o salário de pelo menos duas funcionárias da Maternidade Santa 
Rita, localizada em Boa Vista, de propriedade do deputado ALCESTE ALMEIDA (PPR-RR)”; II – 
que a partir de 1º de março, quando teria entrado em vigor a Resolução da Câmara que 
aumentou a verba para a contratação de funcionários de gabinete. ANTÔNIA MARTA SILVA 
SOBRINHO teve um aumento de R$ 150,00 para R$ 3.000,00 e MARIA PERPÉTUA ALVES DO 
CARMO teve sua remuneração aumentada de R$ 300,00 para R$ 800,00; III – que ANTÔNIA 
MARTA, teria dito “que recebe salário pela Câmara e que nada recebe da clínica” e, ainda, 
“que não repasse parte do seu salário para o deputado”; IV – que, conforme teria sido 
declarado pelo Diretor-Geral da Câmara, a) o local de trabalho do funcionário é determinado 
pelo deputado; b) entre as atribuições dos Assessores de Gabinete “estão trabalhos de 
datilografia, redação, pesquisa, acompanhamento de processos nos ministérios, atendimento 
de eleitores e outras”. (a expressão grifada assim não consta na reportagem). V – que 
funcionárias do Gabinete do Deputado ALCESTE ALMEIDA, em Brasília, declararam 
desconhecer ANTÔNIA MARTA e MARIA PERPÉTUA. É o Relatório. Como se extrai dos fatos 
retro elencados, que sucedem, na reportagem, o título “Deputado paga funcionário de clínica 
com verba pública”, centra-se, aí, a denúncia da ilicitude de que é indigitado o nobre Deputado 
ALCESTE ALMEIDA. Analisem-se os fatos que teriam levado a reportagem da “Folha” a concluir 
ocorrente o delito de desvio de recurso de natureza pública. Como se vê da reportagem cujo 
recorte acompanha o arrazoado do nobre Deputado ALCESTE ALMEIDA, comece o jornalista, 
seu ator dizendo ocorrente a ilicitude retro apontada, mas não a atribui a esse Deputado 
senão a esta Casa, pois afirma, textualmente, que “A Câmara dos Deputados paga o salário de 
pelo menos duas funcionárias da Maternidade Santa Rita”, de propriedade do Requerente. 
Indiretamente, no entanto, atribui, por igual, a comissão da irregularidade ao Deputado 
ALCESTE ALMEIDA, ao afirmar, por exemplo: a) que justamente a partir do dia em que entrou 



em vigor a resolução da Câmara que aumentou a verba de gabinete, isto é, em 1º de março 
deste ano, as funcionárias, que a reportagem afirma trabalharem para a Maternidade Santa 
Rita, ANTÔNIA MARTA SILVA SOBRINHO e MARIA PERPÉTUA ALVES DO CARMO tiveram 
expressivo aumento de remuneração; b) que funcionárias do gabinete do Deputado, em 
Brasília, afirmaram desconhecer aquelas duas servidoras. No que tange à afirmação da 
reportagem descrita na alínea “a”, retro, não vemos qualquer irregularidade no fato de haver 
o Deputado ALCESTE ALMEIDA, ao distribuir a verba destinada ao pagamento do pessoal que 
lhe assessora, da forma como o fez, segundo está veiculado na reportagem. Se em montante 
maior quisesse remunerar essas servidoras, poderia fazê-lo, pois ele é o único juiz quanto á 
aplicação da verba da remuneração do pessoal que lhe serve. Por segundo, não serve ao 
objetivo pretendido de demonstrar que essas mesmas servidoras não prestam serviços ao 
Deputado ALCESTE ALMEIDA, afirmar-se, conforme a alínea “b”, acima, que as servidoras do 
Gabinete do Deputado em Brasília, perguntadas pela reportagem, terem dito que 
desconhecem ANTÔNIA MARTA SILVA SOBRINHO e MARIA PERPÉTUA ALVES DO CARMO. 
Como é natural, aos Deputados, muitas vezes, interessa a prestação de assessoria em suas 
bases eleitorais, o que é perfeitamente legal, desde quando o Ato 23/83, da Mesa, que a 
reportagem menciona, isto implicitamente admite, ao elencar, entre as tarefas inerentes a 
assessoria dos Gabinetes dos Deputados a de “atendimento de eleitores”. Ora, onde melhor se 
prestará esse atendimento senão no Estado, no Município, nos lugares onde esses eleitores 
residem? Daí a razão de assessores dos Gabinetes em Brasília não conhecerem muitos dos 
assessores do mesmo Deputado quando alguns estejam permanentemente prestando serviços 
ao mesmo no Estado que representa nesta Casa. Quanto ao fato de as assessoras ao início 
referidas trabalharem para a Maternidade Santa Rita, de propriedade de pessoa jurídica de 
que é sócio o Deputado ALCESTE ALMEIDA, este fato, por si só, não autoriza concluir-se que 
estaria a Câmara dos Deputados sócio. A simples possibilidade de essas servidoras, 
remuneradas pela Câmara dos Deputados, trabalharem em horário diverso para outra pessoa, 
física ou jurídica, estaria a identificar como temerária a afirmação, ainda mais que acaba por 
atingir a honra alheia. A própria reportagem, aliás , deixa ver que, no caso, esse fato deixou de 
ser uma possibilidade para ser uma realidade fática, pois vem na mesma afirmado 
textualmente, referindo à pessoa de MARIA PERPÉTUA ALVES DO CARMO: “Ela é plantonista 
da clínica no período noturno”. Pode-se presumir, dessa afirmação da reportagem, que em 
horário noturno estaria também ANTÔNIA MARTA SILVA SOBRINHO, da mesma forma que 
aquela sua colega, prestando serviços á Maternidade Santa Rita, o que não prejudicaria, por 
certo, suas atividades ligadas ao “ATENDIMENTO DOS ELEITORES” desse Deputado, em horário 
diurno, até mesmo ajudando-o em área da respectiva especialidade. Em sequência às razões 
por último deduzidas tenho por oportuno chamar atenção para a afirmação atribuída ao 
Diretor-Geral desta Casa, certamente respondendo pergunta em tal sentido feita pela 
reportagem, de que “Enfermagem não está previsto” como atribuição dos assessores de 
Gabinete. Por certo que a indagação foi feita para, da resposta esperada, extrair-se ser 
irregular a prestação de serviço de tal natureza pelos assessores dos gabinetes dos deputados. 
De fato, e à primeira vista, parece certo, diante do elenco de atribuições desses assessores, 
fixado no Ato nº 23/83 da Mesa, que serviço de enfermagem não se compreende como função 
a ser exercitada pelos respectivos servidores. Mas, se a Mesa, ao editar o Ato retro apontado, 
incluiu, entre as atribuições dos assessores, “ATENDIMENTO DE ELEITORES”, por certo que 
pretendeu, com a expressão, não limitar o campo de prestação da assessoria pelas pessoas 
contratadas a esse fim, justamente para atender os eleitores dos deputados diante de 
qualquer sorte de solicitação, afastadas, obviamente, apenas aquelas que firam à moral, aos 
bons costumes, à lei. Onde, pois, o exercício de atribuição não amparada legalmente, quando 
o “atendimento de eleitores o seja mediante a prestação de serviço ligado à área paramédica 
como ocorreria in casu, conforme a denuncia? Ainda lançada, á evidência, com o objetivo de 
sustentar a denúncia de que a Câmara estaria pagando às Assessoras retro apontadas, para 
trabalharem na Maternidade Santa Rita, traz a reportagem a afirmação de que a Assessora 



ANTÔNIA MARTA SILVA SOBRINHO teria declarado “que recebe salário pela Câmara e que 
nada recebe da clínica”. Quanto a isso, temos dúvida em que haja efetivamente essa Assessora 
tanto afirmado, eis que, segundo documentos devidamente autenticados juntados pelo 
Deputado ALCESTE ALMEIDA com a sua defesa, a empresa A.M DE ALMEIDA & CIA. LTDA, vem 
recolhendo, desde junho de 1996 até julho último, na conta do Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço de ANTÔNIA MARTA DA SILVA SOBRINHO e de MARIA PERPÉTUA ALVES DO 
CARMO, a contribuição devida, o que além de comprovar a existência de relação de emprego 
no período retro apontado, deixa ver ocorrente o pagamento de salários, pela empresa 
depositante do FGTS, à respectiva empregada. Pode-se verificar, aliás, nas guias de 
recolhimento do FGTS já mencionadas, que foram depositados, em cada mês do período acima 
referido, R$ 28,80 na conta respectiva aberta em nome de ANTÔNIA MARTA DA SILVA 
SOBRINHO, o que corresponderia a uma remuneração mensal de R$ 360,00. Como aceitar-se, 
assim, verdadeiro, que essa empregada da Maternidade Santa Rita não recebia salário da 
respectiva pessoa jurídica? De todo o exposto é de concluir-se: I – ser inexato que a Câmara 
dos Deputados pagava ás assessoras por último referidas remuneração  por serviços pelas 
mesmas prestados a uma entidade privada, no caso a Maternidade Santa Rita; II – que a 
prestação de serviços a essa entidade ocorria em horário noturno e a respectiva remuneração 
era paga pela mesma; III – que o Deputado ALCESTE ALMEIDA podia ter aumentado, a seu 
talante, a remuneração de suas assessoras acima referidas por serviços de “Atendimento de 
Eleitores” prestados no Estado que representa nesta Casa; IV – que não importa que sorte de 
serviços prestem os assessores dos Gabinetes Parlamentares, desde que não infringentes da 
ética, da moral, dos bons costumes e da lei, pois quaisquer modalidades de prestação de 
serviço podem ser entendidas, quando voltadas para atender interesses legais dos eleitores, 
como “Atendimento de Eleitores”, e, pois, em consonância com o Ato 23/83 da Mesa. Com 
apoio nas conclusões retro entendo, salvo melhor juízo deste preclaro colegiado, não haver 
cometido o nobre Deputado ALCESTE ALMEIDA qualquer ilegalidade em relação aos atos 
referidos na reportagem de fls. 4 do Caderno 1, sob o titulo  “Deputado paga funcionário de 
clínica com verba pública” veiculada na edição de 16 de agosto corrente pelo jornal Folha de 
São Paulo. Muito menos cometeu qualquer atitude infringente ao decoro parlamentar. Pelas 
precedentes razões sou pelo arquivamento da denúncia ora examinada, não tendo qualquer 
objeção em que a Mesa remeta ao jornal Folha de São Paulo, conforme requerido pelo nobre 
Deputado ALCESTE ALMEIDA, cópia de seu arrazoado acompanhada dos documentos que ao 
mesmo juntou”. A Mesa aprova, por unanimidade, o parecer supra. 2) Denúncia feita por 
órgãos de comunicação apontando atitudes que seriam contrárias ao decoro parlamentar, 
atribuídas ao Senhor Deputado Laprovita Vieira. “RELATÓRIO: Conteúdo da Denúncia. No dia 
23 de dezembro de 1995, a Imprensa deu, pela primeira vez, curso a denúncia feita pelo ex-
pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Carlos Magno Miranda, contra o Chefe dessa 
instituição religiosa, o Bispo Edir Macedo, e apresentou fitas de vídeo, mais tarde exibidas pela 
televisão, mostrando cenas de que participavam o Chefe dessa Igreja, diversos pastores, 
incluindo-se, entre os participantes do evento gravado, o Senhor Deputado LAPROVITA VIEIRA. 
Segundo o noticiário, (Reportagem de “O Globo” de 23.12.95), uma das cenas gravadoras  em 
vídeo vem assim reproduzida: “A cena do caixa dois aparece logo depois: o pastor Honorilton 
Gonçalves empunha como um microfone uma garrafa de plástico diante do deputado 
Laprovita Vieira (PPB) e pergunta se a fábrica que comprou em Duque de Caxias foi paga pelo 
caixa um ou dois. Laprovita comia batatas fritas importadas e continuou comendo, entre meios 
sorrisos irônicos. Atrás dos dois, o bispo Guimarães dá boas risadas”. Examinada a gravação 
em vídeo, com ela corresponde a descrição retro, feita pelo jornal “O Globo”, salvo quanto ao 
julgamento quanto aos sorrisos flagrados pela câmara de vídeo, que “O Globo” classifica como 
“irônicos”. Em sua edição de 28 de dezembro de 1995, vem publicada pela “Folha de São 
Paulo” reportagem sob o título “PF investiga formação de quadrilha”, reportagem essa de que 
se extrai o seguinte trecho: “O inquérito aberto pela PF também investiga acusações de 
sonegação fiscal e evasão de divisas por Edir Macedo e por pastores a ele ligados, como o 



deputado Laprovita Vieira (PPB-RJ). As investigações foram pedidas pelos procuradores da 
República Artur Gueiros e Alex de Miranda. O objetivo é tentar descobrir “testas-de-ferro” de 
um suposto esquema criminoso comandado pelo bispo Macedo. Para o procurador Gueiros, 
há indícios de que a Igreja Universal estaria usando empresas “fantasmas” para “lavar” o 
dinheiro arrecadado junto aos fiéis. Uma das empresas citadas pelo procurador fica na rua 
Silva Jardim, vila São Luiz, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense). A empresa chama-se 
Usinagem Irmãos Laprovita Vieira Limitada, fechada há pelo menos três anos”. Segundo  PF, a 
empresa está registrada em nome de Enyr e Olayr Laprovita Vieria, irmãos do deputado 
federal Laprovita Vieria. “A gravidade de tais notícias levou o Corregedor a tomar a providência 
inicial de requerer cópia da fita de vídeo exibida pela emissora que a divulgou, isto é a TV 
Globo, tendo recepcionado, a seguir, ofício do Deputado Laprovita Vieira, datado de 10.01.96, 
juntando documentos comprobatórios da iniciação das atividades da empresa “Usinagem 
Irmãos Laprovita Vieira no ano de 1988 e o encerramento das respectivas atividades entre 
1991 e 1992. É o Relatório. As atitudes que o Regimento Interno define como contrárias ao 
decoro parlamentar e as sanções aplicáveis aos Deputados que infringirem esse mesmo 
decoro estão definidas nos arts. 244 a 246 do Regimento Interno. A leitura desses dispositivos 
deixa ver que os atos narrados pela imprensa e as cenas de que participou o Deputado 
Laprovita Vieira mostradas pela televisão não correspondem a qualquer das definições de 
comportamento contrário ao decoro parlamentar. Perguntar-se-á: Mas, algumas das cenas 
divulgadas não corresponderiam a atitudes que poderiam ser entendidas não-recomendáveis, 
repudiáveis em face do que é de ser exigido de quem detém um mandato político 
representativo? A indagação retro deve ser objeto de cogitação por parte da Mesa, ao objetivo 
de legislar-se alteração no Regimento Interno, de molde a enquadrar outros comportamentos 
que não apenas aqueles descritos no Capitulo V, do Título VII do Regimento Interno, que trata 
da questão do decoro parlamentar. Assim e porque, em matéria substantiva penal, inadmite-
se a aplicação da lei por analogia, não há como considerar-se, ao objetivo de sancionar o 
membro desta Casa, por atitude em princípio contrária ao decoro e à ética parlamentar, 
ocorrente infração às regras de conduta exigíveis de cada um dos senhores Deputados, pois as 
condutas reprováveis sob o ângulo da ética e do decoro parlamentar hão de estar precisadas 
e, bem assim, a sanção corresponde a elas. Fora disso a sanção só poderia ser aplicada 
arbitrariamente, com ofensa ao princípio jurídico tão bem sintetizado no brocardo latino assim 
enunciado: “Nulla poena sine crime, mulum crimen sine lege”, significando que não pode 
haver pena sem a definição do comportamento ilícito a que deve corresponder, nem ilicitude 
que não corresponda figura tipo precisada na lei penal. Assim, enquanto não se alterar o 
Regimento ou aprovar-se o Projeto de Código de Ética e Decoro Parlamentar, prevendo 
sanções para atitudes da natureza das que são imputadas ao Deputado Laprovita Vieira, não 
há como censurar comportamentos assemelhados que venham a ser adotados por qualquer 
membro desta Casa, porque, como implicitamente já assinalado, em matéria penal não se 
admite a aplicação da lei por analogia, o que quer significar – repise-se – que os fatos 
apenáveis hão de necessariamente ter definição específica e bem assim as sanções aplicáveis 
aos respectivos infratores. Pelas precedentes razões, entendo outra seleção não poder propor 
senão o arquivamento da denúncia em causa, feita por órgãos de Comunicação contra o 
Senhor Deputado LAPROVITA VIEIRA. “A Mesa aprova,  por unanimidade, o parecer supra. 
Relata, também, o Senhor 2º Vice-Presidente, já na qualidade de membro da Mesa, o processo 
administrativo de nº 119.203/97, Inquérito Policial nº 27/97. Envolvidos: JOSÉ MARIA DE 
ALMEIDA E OUTROS. “Senhor Presidente: Encaminhou V. Exa. a esta Segunda Vice-Presidência 
o “RELATÓRIO PRELIMINAR” do Inquérito acima referido, instaurado ao objeto de apurar 
responsabilidades pelos danos pessoais e materiais decorrentes de invasão de dependências 
privativas dos Deputados, ocorrida no dia 8 de julho último e da qual participaram JOSÉ MARIA 
DE ALMEIDA e OUTROS. No ofício com que encaminha esse “Relatório Preliminar” afirma o Sr. 
Diretor-Geral que as provas coligidas (fotografias, filmagens e depoimentos) permitem que se 
identifiquem os lideres da respectiva manifestação, ensejando o indiciamento dos implicados, 



ao efeito da remessa ulterior do Inquérito à Justiça Federal. Instrumentam, com outros 
documentos. O “Relatório” retro apontado dois ofícios datados de 3 de julho de 1997 sendo 
um do nobre Deputado JOSE MACHADO, solicitando a cessão do “Auditório Nereu Ramos” no 
horário das 14 às 18 horas do dia 8 imediatamente subsequente, para uma reunião de 
Prefeitos, e o outro, do nobre Deputado PAULO PAIM, solicitando para o mesmo dia 8, mas no 
período de 9 às 12 horas, destinada, à utilização dessa dependência da Câmara, nesse dia e 
horário, a uma reunião onde se discutiria o tema “Previdência Social”. Sugere o Sr. Diretor-
Geral, ao fim, que respondam pelos danos materiais de bem do patrimônio da União, 
decorrentes dos atos delituosos, os cessionários do Auditório Nereu Ramos, justificando a 
respectiva proposta no argumento de que “os mesmo tinham a obrigação de manter os 
convidados na área autorizada para o evento e dentro de perfeita ordem”. Feito o precedente 
relato, permito-me as subsequentes observações: Preliminarmente, e em face da declaração 
do Sr. Diretor-Geral constante do item 04 de sua análise das apurações feitas, de que nenhum 
Deputado participou dos atos delituosos objeto do presente Inquérito, devo registrar que  
minha atuação se cingirá a opinar, como membro da Mesa e não como Corregedor, fazendo-o 
simplesmente quanto ao seguinte aspecto. Sugere o Sr. Diretor-Geral, ao fim de sua exposição, 
que a reparação do dano causado pelos manifestantes seja feita pelos cessionários do 
Auditório Nereu Ramos, justificando tal propositura no argumento de que “os mesmo tinham 
a obrigação de manter os convidados na área autorizada para o evento e dentro de perfeita 
ordem”. Discordo dessa sugestão pelas seguintes razões: O nobre Deputado Paulo Paim 
solicitou a cessão do Auditório Nereu Ramos para o período das 9 às 12 horas do dia 8 de 
julho, para uma reunião em que se discutiria o tema “Previdência Pública” e o Sr. Deputado 
José Machado solicitou a cessão desse Auditório para esse mesmo dia, mas para o horário das 
14 às 18 horas, destinada a uma reunião de Prefeitos. De concluir, da cessão feita, pois, que 
qualquer irregularidade na utilização dessa dependência, nos horários acima especificados, 
poderia ser debitada, em parte, aos cessionários, implicitamente garantes do comportamento 
dos respectivos convidados para os eventos programados. Isto estabelecido, verifiquemos o 
que consta do depoimento prestado á Coordenação de Seguros Legislativa por MARIA RAQUEL 
GRAÇA BINAS, Diretora do SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE SÃO PAULO. Em certo trecho desse depoimento vem por ela dito o 
seguinte: “QUE, por volta das treze horas, participou de um ato próximo à rodovia com outros 
sindicatos: QUE, os sindicatos da educação dirigiram-se até a Câmara onde haveria uma 
reunião com os mesmos; QUE, ao chegar no auditório, foram informados que a reunião não 
mais ocorreria, sendo que haveria uma reunião dos prefeitos; QUE, a declarante e os demais 
sentarem-se quando foram avisados pela segurança que teriam que evacuar o plenário; QUE, a 
declarante juntamente com os demais profissionais de educação, saíram do auditório com o 
intuito de ir assistir a votação”; Deduz-se, desse depoimento, que não teria ocorrido a reunião 
programada para o horário das 9 às 12 horas, em que estaria o Auditório, conforme o 
requerimento referido no Relatório, cedido em razão do deferimento do pedido do nobre 
Deputado Paulo Paim, e nem havido encontro, a iniciar-se às 14 horas, reunindo Prefeitos. 
Admitindo que não seja verdadeiro o que diz a depoente acima referida, isto é, que, 
diferentemente do que afirmou, haja sido realizada a reunião programada para o horário das 9 
às 12 horas, terminada a reunião, a responsabilidade do nobre Deputado Paulo Paim, quanto 
ao comportamento dos respectivos participantes, terminou quando findou o respectivo 
encontro e deixaram os mesmo o Auditório Nereu Ramos. Quanto à cessão feita a pedido do 
nobre Deputado JOSÉ MACHADO, para o horário das 14 às 18 horas, sequer foi utilizado o 
Auditório Nereu Ramos para o fim a que se destinava, conforme declarado está no Relatório 
do Encarregado do Setor de Policiamento do Anexo III. Assim, porque a cessão do Auditório 
Nereu Ramos, feita a pedido dos nobres Deputados PAULO PAIM e JOSÉ MACHADO não foi o 
palco dos lamentáveis incidentes do dia 8 de julho de 1997 e nem os ensejou diretamente, não 
há como se possa atribuir, a esses nobres parlamentes, responsabilidade quanto a tão 
lamentáveis ocorrências e, muito menos, pelos prejuízos materiais delas decorrentes. É o que, 



salvo melhor juízo, devo e posso concluir, na fase atual da respectiva investigação, quanto às 
questões colocadas no “Relatório Preliminar do Inquérito Policial nº 27/97, inclusive e 
definitivamente, quanto á não-aceitação da proposta do Senhor Diretor-Geral de atribuir, aos 
nobres cessionários da utilização do Auditório Nereu Ramos no dia e horário já mencionados o 
ônus da reparação dos danos causados ao Erário”. Solicitando a palavra, o Senhor 1º Vice-
Presidente, Deputado Heráclito Fortes, refere que, antes de dar o seu voto, gostaria de ouvir o 
Senhor Diretor-Geral. Assim Sua Senhora faz explanação a respeito do teor do parecer da 
Administração da Casa, enfatizando que muitas vezes as reuniões não estão sendo destinadas 
ao objetivo solicitado, devendo, assim, ser responsável pela correta utilização do espaço 
aquele que requer sua reserva. Retomando sua posição, o Senhor 1º Vice-Presidente  sugere 
que o processo seja retirado de pauta, uma vez que um dos envolvidos, o Deputado Paulo 
Paim, membro da atual Mesa, está ausente. Mas aduz que, desde já, o assunto seja 
disciplinado. Acompanhando o Senhor 1º Vice-Presidente, o Senhor Deputado Ubiratan 
Aguiar, 1º Secretário, propõe que seja feita um termo de responsabilidade. Menciona, o 
Senhor Deputado José Maurício, 1º Suplente, estar de acordo, também, com o Senhor 1º Vice-
Presidente, sendo favorável ao estabelecimento de um critério de se fixarem 
corresponsabilidades, a fim de se preservar o patrimônio da instituição. Registra, ainda, o 
comportamento retilíneo do Senhor Diretor-Geral no exame do assunto. Com a palavra, o 
Senhor Presidente sugere que a Mesa desde já acolha o parecer do Senhor 2º Vice-Presidente 
e que, de hoje em diante, o assunto seja disciplinado rigidamente, determinando a sua 
regulamentação, inclusive com termo de responsabilidade. Colhidos os votos, a Mesa aprova a 
proposta do Senhor Presidente por unanimidade. Em seguida, Sua Excelência devolve de vista, 
com votos favoráveis ao do relator, Senhor 1º Secretário, os seguintes processos: 1) Processo 
nº 15.184/96, da Associação Nacional dos Aposentados em Atividade – ANAPA. “Trata-se de 
pedido da Associação Nacional dos Aposentados – ANAPA, no sentido de que seja 
reconsiderada a exigência de opção para os servidores em acumulação de proventos de 
aposentadoria com vencimentos de cargos efetivos, conforme prevista no Ato da Mesa nº 
122/95. A douta Mesa, na reunião de 20 de fevereiro do corrente ano, acompanhando parecer 
desta Secretaria, decidiu que “aos servidores em situação de acumulação ilícita de proventos 
da aposentadoria com vencimentos do cargo efetivo aplica-se o prazo de opção previsto na 
legislação nova supra referida, pertinente matéria”. A legislação citada é a Medida Provisória 
nº 1.522/96 (revogada pela MP nº 1.573-7, de 2.5.97), regulamentada no âmbito desta Casa 
pelos Atos da Mesa nº 46 (alterado pelo AM nº 52/97) e 48, de 1996. Embasou aquela decisão 
o argumento de que, no aguardo de resposta do Tribunal de Contas da União a consulta 
formulada por esta Casa sobre a opção, a matéria obteve tratamento legislativo próprio, 
assente nas normas referidas. Informa agora o Diretor-Geral que a Corte de Contas, 
respondendo à consulta mencionada – Decisão 819/96- Plenário/TCU (fl. 41) – excluiu da 
proibição de acumulação os servidores públicos civis que tenham sido admitidos, mediante 
concurso público, até  01/04/96, nestes termos. “O entendimento firmado no âmbito desta 
Casa, para fins de apreciação da legalidade dos atos da admissão de pessoal, é o de que os 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, que percebam, 
cumulativamente, proventos da inatividade e vencimento de cargo efetivo ou emprego 
permanente, e que tenham sido admitidos, mediante concurso público, até a publicação do 
Acórdão, transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordinário 163.204-6, ou seja, 01/04/96, não estão alcançados pela proibição de acumular 
a que se refere o § 3º do art. 118 da Lei nº 8.112/90, na redação dada pela mencionada 
Medida Provisória”. Informa ainda, que na decisão de inquéritos administrativos instaurados 
para apurar casos de acumulação ilícita de proventos e vencimentos, tem aplicado, quando 
pertinente, a mencionada Decisão 819/960-TCU, determinando o arquivamento do processo. 
Por último, informa o Diretor-Geral que “consoante o Regimento Interno do Tribunal de 
Contas da União (§ 2º do art. 1º da Lei nº 8.443/92), as consultas dirigidas àquela Corte de 
Contas têm caráter normativo e constituem prejulgamento da tese”. Esta Secretaria, à vista 



das informações processadas, sobretudo do fato novo representado pela Decisão do TCU, e 
considerando que dita Decisão foi recebida nesta Casa pelo AM nº 52/97, submete o assunto a 
novo exame da douta Mesa, com ratificação da proposta de que às situações de acumulação 
ilícita de proventos e vencimentos seja aplicada a legislação própria sobre a matéria, acrescida, 
agora da Decisão 819/96 – Plenário/TCU supratranscrita”. A Mesa aprova o parecer supra. 2) 
Processo nº 109.965/97. Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. “Cuida-se de proposta do 
Plano de Aplicação do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados para 1997. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa, em síntese, que, 
conforme disposto no art. 1º, da Resolução nº 18/71, o Fundo Rotativo foi instituído com a 
finalidade de prover recursos para o aparelhamento da Casa, dentre outras realizações que se 
fizerem necessárias ao integral cumprimento da função legislativa, informa, ainda, que a 
Receita prevista para o corrente ano é de R$ 7.937.811,00 (sete milhões, novecentos e trinta e 
sete mil oitocentos e onze reais), sendo R$ 7.831,811,00 (sete milhões, oitocentos e trinta e 
um e onze reais) a titulo de Receitas Correntes e R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) como 
receitas de capital. Por fim, esclarece o Diretor-Geral que os recursos disponíveis serão 
aplicados à medida que forem sendo disponibilizados, na aquisição de material, equipamentos, 
atendimento médico-hospitalar a parlamentares e nas demais atividades necessárias ao 
funcionamento da Casa. Esta Secretaria, ante as informações processadas, e considerando o 
disposto no inciso II, do art. 5º, da Resolução nº 18/71, submete a proposta ao exame da douta 
Mesa, com vistas a sua aprovação”. A Mesa aprova o parecer supra. 3) Processo nº 
112.051/97. Extinção de cargos. A Mesa resolve aprovar o Projeto de Resolução que “dispõe 
sobre a extinção de categoria funcional no quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências”. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes 
expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
19.761/97. Deputado Jaques Wagner. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 2) Processo nº 20.652/97. Deputado Antônio Carlos Pannunzio. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 3) Processo nº 
21.226/97. Deputado Rubens Cosac. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 4) Processo nº 22.449/97. Deputado Ronaldo Perim. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 5) Processo nº 22.591/97. 
Deputado Osório Adriano. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 6) Processo nº 22.912/97. Deputado Luiz Durão. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 7) Processo nº 24.636/97. Deputado 
Pinheiro Landim. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 8) Processo nº 24.676/97. Deputado Fernando Lyra. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 9) Processo nº 24.866/97. Deputado Oscar 
Andrade. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 10) 
Processo nº 25.422/97. Deputado Ricardo Barros. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 11) Processo nº 25.931/97. Deputado Walter Pinheiro. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 12) Processo nº 
26.089/97. Deputado Fernando Lyra. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 



a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 13) Processo nº 100.577/97. Deputado Franco Montoro. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 14) Processo nº 103.187/97. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 15) Processo nº 
104. 112/97. Deputado Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 16) Processo nº 110.282/97. Deputado Paulo Paim. “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 17)  Processo nº 112.976/97. Deputado 
Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 18) 
Processo nº 114.163/97. Deputado Ivo Mainardi. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 19) Processo nº 115.205/97. Deputado Nelson Meurer. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 20) Processo nº 
115.290/97. Deputado Nelson Meurer. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 21) Processo nº 115.387/97. Deputado Wellington Fagundes. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 22) Processo nº 
115.753/97. Deputado Hélio César Rosas. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”. 23) Processo nº 116.093/97. Deputada Maria da Conceição 
Tavares. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 24) 
Processo nº 116.275/97. Deputado Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 25) Processo nº 116.287/97. Deputado Osvaldo Reis. “Li 
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 26) Processo nº 
116.299/97. Deputado Pedro Yves. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo. 27) Processo nº 116.766/97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 28) Processo nº 
116.974/97. Deputado Ciro Nogueira. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 29) Processo nº 117.225/97. Deputado Vicente André Gomes. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo. 30) Processo nº 117.342/97. 
Deputado Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”. 31) Processo nº 117.355/97. Deputada Cidinha Campos. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 32) Processo nº 117.584/97. Deputado 
Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 33) 
Processo nº 117.814/17. Deputada Dolores Nunes. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 



do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo. 34) Processo nº 117.839/97. Deputado Augusto Nardes. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo. 35) Processo nº 
117.929/97. Deputado João Natal. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo. 36) Processo nº 118.832/97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo. 37) Processo nº 
118.971/97. Deputado João Natal. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”. 38) Processo nº 118.482/97. Deputado Benito Gama. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”. 39) Processo nº 119.030/97. 
Deputado Adauto Pereira. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”.  IV – PAUTA DO 1º SECRETÁRIO. Sua Excelência traz ao conhecimento dos seus pares 
os seguintes processos com pareceres favoráveis: a) Processo nº 118.736/97. Proposta de Ato 
da Mesa. Departamento de Pessoa. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa alterando os arts. 2º 
e 3º do Ato da Mesa nº 53, de 1997, relativo aos cargos em comissão do secretariado 
parlamentar. O Departamento de Pessoal assim justifica a proposta  em exame: “A legislação 
interna da Casa, no que tange ao pessoal vinculado ao Secretariado Parlamentar, é bastante 
flexível admitindo-se, além da livre nomeação e exoneração, típicas dos cargos em comissão, 
sua movimentação para os diversos níveis que compõem a tabela de vencimentos do grupo, 
bem como a atribuição da Gratificação de Atividade de Gabinete Parlamentar (GAP), 
pressupostas as necessidades e conveniências do respectivo gabinete. Entretanto, dita 
movimentação dos servidores vem acarretando acréscimo na despesa com pessoal, mormente 
a partir do Ato da Mesa nº 53, de 06 de fevereiro do corrente ano, que dobrou a verba 
destinada ao custeio de pessoal dos gabinetes parlamentares. Sob este aspecto é que 
sugerimos a adoção de algumas mudanças. Não se trata, evidentemente, de questionar 
procedimentos fundados no poder discricionário da Administração, mas algumas normas de 
cunho meramente administrativo, a serem admitidas para preservar o trato diário das 
questões e preservar o fluxo orçamentário das dotações para o fim alocadas. Por essas razões 
sugerimos as alterações consubstanciadas na minuta de Ato, em anexo, determinando que, ao 
alterar-se o nível do servidor, seja feito, concomitantemente, o acerto financeiro, relegando os 
custos adicionais que o procedimento atual vem ensejando, bem assim como adequação 
técnica, promover a mudança de denominação da gratificação anteriormente conhecida como 
Gratificação de Atividade de Gabinete Parlamentar”. A Diretoria Administrativa e a Diretoria-
Geral manifestam-se favoravelmente à proposta. Esta Secretaria, ante as informações 
processadas, submete a proposta ao exame e à deliberação da douta Mesa, com vistas à sua 
aprovação, na forma da minuta anexa”. Analisado o assunto, a Mesa resolve  aprovar o 
parecer supra por unanimidade e, em consequência, baixa o Ato da Mesa nº 71, de 1997, que 
vai publicado ao final da Ata. b) Processo nº 115.527/97. Assinatura de Publicação Jornal de 
Brasília. “Trata-se de proposta de 513 assinaturas do Jornal de Brasília, formulada pela 
Organização Jaime Câmara, com o objetivo de atender aos parlamentares desta Casa. Na 
instrução processual, o Departamento de Material e Patrimônio esclarece que já são 
fornecidos 26 exemplares do referido jornal, decorrentes do contrato firmado com a empresa 
Mídia Distribuidora de Jornais, vencedora da Concorrência nº 11/93, destinada à aquisição de 
publicações para fornecimento aos setores estabelecidos no Ato da Mesa nº 5/91. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa”. 
Discutido o assunto, a Mesa resolve aprovar o processo de acordo com as informações dos 
órgãos técnicos da Casa. c) Processo nº 118.659/97. Proposta Orçamentária para 1988. “Cuida-
se de proposta orçamentária desta Casa para o exercício de 1998, compreendendo as 



Unidades Orçamentárias Câmara dos Deputados e Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. 
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa, em síntese, que: - 
conforme disposto no art. 5º, da Lei nº 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a proposta 
orçamentária da Câmara dos Deputados foi encaminhada ao Órgão Central do Sistema de 
Planejamento Federal e Orçamento, no dia 30 de julho p.p., através do Sistema Integrado de 
Dados Orçamentos – SIDOR; - dado o atraso da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) em 
formalizar o teto orçamentário desta Casa, fixado em reunião realizada em 23 de julho último, 
não foi possível ouvir antecipadamente a douta Mesa; - o referido teto orçamentário totaliza o 
valor de R$ 957.594.540,00 (novecentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e noventa e 
quatro mil, quinhentos e quarenta reais), cabendo à Unidade Orçamentária Câmara dos 
Deputados R$ 949.654.298,00 (novecentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta 
e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais) e ao Fundo Rotativo R$ 7.940.242,00 (sete 
milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais) – o limite orçamentária 
obtido não e suficiente para atender às reais necessidades da Câmara dos Deputados no 
exercício vindouro, restando ainda, em termos globais, um déficit de R$ 68.357.702,00 
(sessenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dois reais), vez que a 
programação de trabalho da Casa projeta uma despesa de R$ 1.015.952.242,00 (um bilhão, 
quinze milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais); - embora 
tenha havido alterações impostas pelos cortes sofridos na proposta orçamentária 
encaminhada, caso a Mesa Diretora entenda por bem, ainda será possível restabelecer o nível 
previsto das despesas da Casa, por meio de emenda ao projeto de lei orçamentária, ou 
mesmo, mediante crédito suplementar, a ser encaminhado ao longo do próximo exercício, 
tendo por base o comportamento da despesa. Ante as informações processadas, e 
considerando o disposto no inciso XX, do art. 15, do Regimento Interno, esta Secretaria 
submete a proposta ao exame da douta Mesa, com vistas a sua aprovação”. Analisando o 
assunto, a Mesa resolve aprovar o parecer supra por unanimidade. d) Processos nºs 
112.188/97 e 112.603/97. Doação de equipamentos de informática. Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal. “Trata-se de solicitação da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no sentido 
de que sejam doados aquela entidade equipamentos de informática e outros materiais 
correlatos, destinados à implantação do Sistema de Informatização em Saúde, com o propósito 
de melhorar o atendimento à população que recorre aos seus serviços. Na instrução 
processual, o Departamento de Material e Patrimônio informa que o Centro de Informática, 
mediante processos nºs 108.966/97 e 112.188/97, solicitou a alienação de 126 
microcomputadores 386 DX e de 90 impressoras do tipo “laser”, adquiridas em 1993, sob o 
argumento de que “em razão dos vultosos investimentos aplicados ao desenvolvimento 
tecnológico no setor de informática, os equipamentos de processamento de dados vêm, de 
regra, tornando-se obsoletos em prazos cada vez mais curtos”. Informa ainda aquele Centro 
que os referidos equipamentos tiveram sua fabricação descontinuada, provocando expressiva 
dificuldade na obtenção de componentes destinados à reposição, razão pela qual o custo da 
prestação de serviços de manutenção a ser aplicado quando da assinatura de um possível 
contrato deverá ser significativamente elevado, o que torna desfavorável a relação custo-
benefício da avença. Diante das razões expedientes, o Departamento de Material e Patrimônio 
propõe o recolhimento imediato das 90 impressoras e de 100 microcomputadores 386 DX ao 
almoxarifado competente, com vistas a sua doação à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, 
alegando que a experiência tem demonstrado não compensar a abertura de processo de 
alienação para equipamentos desta natureza, diante do valor irrisório que lhes é atribuído. 
Esclarece por fim que, em função da implementação do programa de informatização dos 
gabinetes parlamentares, foram recolhidas aos depósitos da Casa 100 (cem) máquinas de 
escrever FACIT 8000, pronunciando-se favoravelmente à doação, pelos mesmos motivos acima 
apresentados. Com efeito, segundo os Laudos da Avaliação encaminhados, o conjunto dos 
bens em questão possuem reduzido valor econômico, como pode ser verificado no quadro 
demonstrativo a seguir: QUANTIDADE/EQUIPAMENTO/VALOR UNITÁRIO/VALOR TOTAL: 



100/Microcomputador 386/R$ 160,00/R$ 16.000,00; 90/Impressora Laser/ R$ 150,00/ R$ 
13.500,00; 100/Máquina de Escrever Facit/ R$ 50,00/ R$ 5.000,00; TOTAL R$ 34.500,00. A 
Diretoria-Geral, ao manifestar-se favoravelmente à proposta oferecida pelo Departamento de 
Material e Patrimônio, informa que a matéria é disciplinada pelo art. 148 do Ato da Mesa 
44/96, in verbis: “Art. 148. A Alienação de bens da Câmara dos Deputados, devidamente 
justificada, será precedida de avaliação e obedecerá ás seguintes normas: II – quando móveis 
dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: a) doação, 
permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua 
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente a escolha de outra forma de 
alienação”. Ante o exposto, e considerando que foram cumpridas as formalidades exigidas 
pelo diploma legal e, sobretudo, que está devidamente caracterizada a finalidade social da 
doação, esta Secretaria, atendendo ao disposto no art. 11, do Ato da Mesa nº 63/97, submete 
o assunto ao exame da douta Mesa, opinando favoravelmente á doação dos referidos 
equipamentos à Fundação Hospitalar do Distrito Federal”. Analisado o assunto, a Mesa resolve 
aprovar o parecer supra por unanimidade. e) Processo nº 25.498/96. Acumulação de 
Vencimentos e Proventos. Irineu Simianer. “Cuida-se de solicitação do servidor Irineu Simianer, 
ponto nº 11.239, ocupante do Cargo de Natureza Especial de Assessor Legislativo (CNE-07), no 
sentido de que seja incluído no cargo efetivo de Analista Legislativo, atribuição Assistente 
Técnico, a partir da data da sua aposentadoria no cargo de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, 
com a suspensão provisória dos proventos da inatividade, nos termos do art. 118, § 3º, da Lei 
nº 8.112/90, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.522/96. A pretensão do 
requerente é amparada pelo item 1.2 do Edital nº 01, de 1988, relativo ao concurso público 
em que logrou aprovação nesta Casa e segundo o qual dispositivo “Os habilitados serão 
também incluídos em cargos de provimento efetivo integrantes da Categoria Funcional de 
Assistente Técnico (...), salvo opção contrária ou impedimento legal”. No caso em exame, a 
inclusão não se processou por impedimento legal – acumulação ilícita de cargos públicos – eis 
que o postulante, como visto, era Auditor Fiscal, razão por que nesta Casa foi investido apenas 
no Cargo de Natureza Especial de Assessor Legislativo. Agora aposentado, pleiteia aquele 
direito, e o faz à luz da nova redação do art. 118, § 3º, da Lei nº 8.112/90, que considera 
“acumulação proibida a percepção de vencimentos de cargo ou emprego público efetivo com 
proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem 
acumuláveis na atividades”. Sobre a matéria, também dispõe o Decreto nº 2.027, de 1996: 
“Art. 1º Somente poderá tomar posse em cargo efetivo ou emprego permanente na 
Administração Pública Federal Direta, nas autarquias, nas fundações mantidas pelo Poder 
Público, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, ressalvados os cargos ou 
empregos acumuláveis na atividade, o servidor público civil aposentado, o militar reformado 
ou da reserva remunerada da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios que 
fizer a opção pela remuneração do cargo ou emprego. § 1º Até a data da sua posse, o 
nomeado deverá comunicar ao respectivo órgão de pessoal sua situação de aposentado, 
apresentando seu termo de opção. § 2º Readquirirá o direito à percepção dos proventos o 
servidor, a que se refere este artigo, exonerado do cargo efetivo ou emprego permanente”. 
Art. 2º O servidor que estiver no exercício do cargo ou emprego a que se refere o artigo 
anterior, deverá proceder à comunicação ali prevista até 14 de novembro de 1996. Art. 3º A 
inobservância do disposto no § 1º do art. 1º e no artigo anterior importa na nulidade do ato de 
nomeação do servidor, com ressarcimento à administração da remuneração por ele percebida 
em razão do exercício do seu cargo ou emprego, sem prejuízo das demais sanções previstas 
em lei. Argumentam os órgãos técnicos da Casa que a disciplina do citado Decreto é mais 
abrangente que a das normas internas que dispõem sobre o tema (Resolução nº 46/96), 
porquanto aquele regula a matéria em abstrato, dotando a administração de um arcabouço 
normativo capaz de atender às situações consolidadas e às emergentes, como a dos 
interessados nos processos em causa. Assim, manifesta-se a administração da Casa pelo 
atendimento do pleito, com fundamento na nova redação do art. 118, da Lei nº 118/96, “que 



elimina a controvérsia quanto ao alcance da proibição de percepção cumulativa de 
vencimentos pelo exercício de cargo efetivo e proventos da inatividade, sobretudo em face da 
jurisprudência, até então dominante, do TCU, que elidia a possibilidade de conciliar-se a 
percepção do vencimento com a suspensão do pagamento dos proventos”. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral ainda registra e opina: “(...) 
Subsidiariamente, também os órgãos técnicos propõem a adoção, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da sistemática do supracitado Decreto nº 2.027, de 1996, dotando-se desta forma 
a administração da Casa de procedimentos hábeis ao trato da questão, ao tempo em que 
uniformiza os procedimentos no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo. Recomendam, 
outrossim, o indeferimento da pretensão de atribuir-se efeito retroativo à opção, por absoluta 
falta de amparo legal. Isto posto, opino, por que se faculte ao requerentes, neste e nos 
processos que lhe estão anexos, optar pela remuneração do cargo efetivo, com a consequente 
suspensão do pagamento dos proventos da inatividade, com efeito a partir da data em que se 
efetive a opção, observados os procedimentos enunciados no Decreto nº 2.027, de 1996, 
inclusive quanto a outros processos que venham a tramitar nesta Casa”. Analisado o assunto, a 
Mesa resolve aprovar o parecer supra por unanimidade. f) Processo nº 117.348/97. Requisição 
Nelson Rojas de Carvalho. “Trata-se de solicitação do Senhor Prefeito da Cidade do Rio de 
Janeiro no sentido de que seja prorrogado o prazo de cessão do servidor Nelson Rojas de 
Carvalho, ponto nº 4.992, para continuar exercendo o cargo comissionado de Assessor II – 
DAS-8, sem ônus para esta Casa. Revela a instrução do processo que o servidor encontra-se 
cedido àquela Prefeitura desde 27.01.93. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se 
favoravelmente ao pleito, até 31.12.97, de acordo com a legislação vigente e nas mesmas 
condições anteriores, ou seja, sem ônus para a Câmara dos Deputados. Esta Secretaria, ante o 
exposto, opina pelo deferimento da solicitação, nos termos das informações e manifestações 
dos órgãos competentes da Casa”. Analisando o assunto, a Mesa resolve aprovar o parecer 
supra por unanimidade. Dando prosseguimento, Sua Excelência relata os processos com 
pareceres contrários ao pleito: a) Processo nº 115.693/97. Assinatura de publicação Periódico 
“Carta Congresso”. “Trata-se de proposta de assinatura para os senhores parlamentares do 
periódico “CARTA CONGRESSO”, publicado pela empresa Monte Castelo-Ideias, cuja edição 
quinzenal trata dos assuntos que tramitam no Congresso Nacional, em especial das análises 
políticas com as tendências de votações e das previsões do encaminhamento das questões 
partidárias. Instado a manifestar-se, o Centro de Documentação e Informação esclarece que as 
informações trazidas no periódico em tela encontram-se “disponíveis nos jornais comerciais de 
circulação diária e nos ‘clippings’ distribuídos aos deputados”, bem como no jornal “HOJE NA 
CÂMARA”, editado pela Assessoria de Divulgação e Relações Públicas desta Casa, que noticia, 
de forma reduzida, os trabalhos realizados no Plenário e nas comissões da Câmara. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa”. 
Discutido o processo, a Mesa resolve indeferir o processo. b) Processo nº 30.036/96. Isonomia. 
Sindilegis. “Trata-se de pedido do Presidente do SINDILEGIS no sentido de que os efeitos 
financeiros da Resolução-CD nº 6/96 retroajam a 1º de agosto de 1995, semelhantemente ao 
que prevê a Resolução nº 76/95, do Senado Federal, sob o argumento maior da obediência ao 
princípio da isonomia constitucional. Dita Resolução da Câmara dos Deputados, em vigor 
desde a sua publicação, em 30.8.96, aplicou aos servidores efetivos desta Casa, no que couber, 
o disposto no citado texto do Senado Federal, ou seja, “a percepção da Representação Mensal 
de 85% (oitenta e cinco por cento) da fundação comissionada FC-06 e da função comissionada 
FC-05, para o nível superior e para o nível médio, respectivamente”, na forma que preceitua. 
Porém, e conquanto versem as Resoluções citadas sobre um mesmo direito, a do Senado 
Federal tem efeitos financeiros a partir de 1.8.95, enquanto a da Câmara dos Deputados, a 
partir de 30.8.96. Cumpre indagar se, assim ocorrendo, resulta atingido o princípio da 
isonomia, a teor do art. 39, § 1º, da Lei Maior, segundo o qual “A lei assegurará, aos servidores 
da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuição iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivos, Legislativo e 



Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho”. Sobre o alcance do dispositivo supra, o Departamento de Pessoal argumenta que 
“a administração é obrigada a observar a isonomia apenas no tocante a vencimentos”, 
querendo assim dizer, smj, que a Gratificação em foco descaracteriza-se para o fim da 
isonomia constitucional. A Assessoria Técnica da Diretoria-Geral informa que “o interesse 
coletivo ora solicitado foi objeto de ampla discussão quando da votação nesta Casa, deixando 
de ser deferido naquela época”, e que a vantagem de que se cuida é de caráter permanente, 
integrante dos vencimentos do servidor, eis que estendida aos inativos e pensionistas, nos 
termos do § 4º do art. 1º da Lei nº 8.852/94. Não obstante, manifesta-se aquela Assessoria 
contrariamente ao pleito, sob o argumento de incorrer, no caso, a “hipótese legal permissiva 
da retroatividade pretendida, a qual somente poderia ocorrer mediante aprovação de nova 
Resolução, discorrendo precisamente sobre o pedido de fls. 01; deliberação da Douta Mesa 
(XVIII, art. 15, Regimento Interno da Câmara dos Deputados) ou ad referendum do Presidente 
desta Casa, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa”. Discutido o assunto, a 
Mesa resolve aprovar o parecer supra, pelo indeferimento do pleito. c) Processo nº 
113.457/97. Reajuste Salarial. Sindilegis. “Trata-se de requerimento do Senhor Presidente do 
SINDILEGIS no sentido de que “seja estendido o mesmo reajuste salarial do Ato nº. 41/97, aos 
servidores efetivos do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados que não exercem 
Funções Comissionadas, com efeito financeiros a partir de 29 de agosto de 1996...” No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa e opina, assim” (...) A 
instrução processual, consoante as manifestações contrárias do Departamento de Pessoal e da 
Diretoria Administrativa, sinaliza para a inexistência de fundamento legal que ampare o pleito, 
uma vez que, especialmente a partir da edição do Ato da Mesa nº 41, de 1996, não foi 
autorizado qualquer reajuste salarial aos servidores da Câmara dos Deputados, tendo referido 
Ato tão-somente atualizado a estrutura remuneratória dos cargos em comissão ‘CNEs’, 
adaptando-a a legislação vigente, sem, todavia, alterar lhe o valor. Ressalte-se, ainda, que, se 
algum benefício houve, este decorreu da promulgação da Resolução nº 06, de 1996, que 
concedeu a todos os servidores da Casa, não ocupantes de CNE ou de FC, a Representação 
Mensal correspondente a 85% das FC’s 06 e 05. Isto posto, submeto o assunto à apreciação 
dessa Primeira Secretaria, com o entendimento de que a solicitação de que se trata é 
desprovida de amparo legal”. Esta Secretaria, á vista das informações processadas, e 
acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa”. discutido o assunto, a Mesa resolve indeferir o pedido. d) 
Processo nº 4.372/85. Acumulação de cargos. Antônio Carvalho da Silva. “Trata-se de 
requerimento do servidor Antônio Carvalho da Silva. Analista Legislativo, atribuição Médico, 
ponto nº 4.116, no sentido de que lhe sejam pagos os vencimentos e vantagens do cargo de 
Médico NS 18, relativos ao período compreendido entre a data de sua posse no cargo de 
Assistente Legislativo (12.8.35) e data de sua inclusão, pelo Ato da Mesa nº 88, de 1986, no 
cargo de Médico (06/86). A douta Mesa, em duas ocasiões, já se pronunciou no presente 
processo. A primeira, quando editou o Ato da Mesa referido, incluindo o servidor na categoria 
funcional de Médico mediante a transformação de cargos vagos não comprometidos com 
ascensão e progressão funcional ou concurso público. A segunda, quando fez retroagir os 
efeitos desse Ato para 12.3.85, data da posse do servidor no cargo de Assistente Legislativo. 
No particular desse segundo pronunciamento, cumpre observar que a decisão do douto 
colegiado condicionou a retroação dos efeitos daquele Ato a que o servidor renunciasse, 
mediante declaração expressa, a qualquer ação que pudesse resultar despesas adicionais ao 
erário. Tal declaração foi firmada (fls. 93), e a Primeira-Secretaria da Câmara à época, 
entendendo que os termos do documento contrariavam a condição estabelecida pela Mesa, 
posto que ali o servidor requeria “a devolução dos valores descontados em folha de 
pagamento, relativos aquele período que fora, precocemente, considerado como acumulação 
de cargos” (fls. 95), fez o processo retornar ao servidor interessado (fls. 105), que então firmou 
novo documento (fls. 106), agora nos termos da decisão referida (fls. 106). O pedido ora em 



exame, no entendimento desta Primeira-Secretaria, também contraria a decisão da Mesa que 
fez retroagir os efeitos do AM nº 88/86. Assim, e ainda considerando que a matéria já foi 
exaustivamente analisada em legislaturas passadas, e que o servidor não apresenta fato 
qualquer que não tenha sido objeto da análise do douto colegiado quando das decisões já 
tomadas no presente processo, opina pelo indeferimento do pleito”. Analisando o assunto, a 
Mesa resolve aprovar o parecer supra por unanimidade. e) Processo nº 21.390/97. 
Indenização. DORENIZIA HOLANDA MACIEL. “Trata-se de requerimento da ex-Secretária 
Parlamentar DORENIZIA HOLANDA MACIEL, ponto nº 56.252. no sentido de que seja 
indenizada por ter sido exonerada, no 5º mês de gestação, do cargo em comissão que exercia 
no Gabinete do Deputado Osmir Lima. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral, ao manifestar-se contrariamente ao pleito, informa, em síntese, que: a) a 
requerente exerceu nesta Casa o cargo comissionado de Secretário Parlamentar, no período 
de 3.2.92 a 6.6.97, demissível “ad nutum”; b) o Departamento de Pessoal manifesta-se 
contrariamente ao pleito, e o faz com base em decisão proferida no Mandato de Segurança nº 
11-1838/91 – Seção Judiciária do DF, 1ª Vara Federal, assim: “(...) Na verdade, o que se 
configura no mérito, é o exercício de cargo em comissão, conforme se vê no doc. de fls. 7. Isto 
significa que este é demissível ad nutum, aplicando-se a parte final do inciso II do art. 37 da 
Constituição Federal: art. 37... II – A investidura de cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. Não é 
de ser deferido, pois, o pleito deduzido na inicial. Pelo exposto, DENEGO a segurança”. c) a 
Câmara dos Deputados já se manifestou com relação ao assunto em tela (processo nº 
2.962/95) no sentido de não se conceder o pleiteado, tendo em vista ser a requerente 
ocupante de cargo em comissão, não amparado pelo art. 7º, XVIII, da Constituição Federal; d) 
os ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo empregatício com a União, são segurados 
efetivos da Previdência Social, a quem cabe o pagamento dos benefícios pertinentes, 
incluindo-se o salário-maternidade. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e 
acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, submete o pleito ao exame e á 
deliberação da douta Mesa”. Discutido o assunto, a Mesa resolve aprovar o parecer supra. Em 
continuação, Sua Excelência relata o processo nº 117.921/97, referente à contribuição de 
inativos: “Trata-se de consulta formulada pelo Diretor-Geral acerca da amplitude do desconto 
previdenciário sobre os proventos dos inativos desta Casa. No encaminhamento do processo a 
esta Secretaria, a autoridade administrativa informa, em síntese, que: a) a Medida Provisória 
nº 1.482, em sua trigésima quinta edição, estabelece (art. 1º) que “A partir de 1º de julho de 
1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto 
no art. 183 da Lei nº 5.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal do servidor 
público civil e inativo, dos três Poderes da União, para o financiamento do custeio com 
proventos e pensões dos seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a 
remuneração conforme definida no inciso III do art. 1º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 
1994, e sobre o total dos proventos”; b) a grande maioria dos inativos desta Casa obteve 
liminar ou decisão favorável em mandado de segurança impetrado perante a Justiça Federal, 
em relação á cobrança da contribuição previdenciária prevista na Medida Provisória nº 1.415, 
de 29 de abril de 1996, que alterou alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e 
instituiu contribuição para os servidores inativos da União; c) a efetivação do desconto 
previdenciário com base na MP nº 1.482 foi considerada legal e obrigatória, nos termos da 
decisão liminar do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADIN 1.610-5, interposta pelo 
Procurador-Geral da República contra decisão administrativa do Conselho da Justiça Federal, 
no processo STJ 0813/97”. Ainda revela a instrução do processo que a Juíza Federal em 
exercício na 2. Vara cassou liminar anteriormente concedida a inatividade desta Casa, 
denegando a segurança, e o fez com base na Medida Provisória que disciplina a matéria, no 
art. 40, §§ 4º e  6º; art. 60, § 5º; arts. 62, 67 e 195 (§ 6º), todos da Constituição Federal, e ainda 
na jurisprudência e doutrina que menciona. Esta Secretaria, á vista do exposto, e com o 



entendimento de que o desconto previdenciário dos servidores inativos desta Casa deve 
processar-se nos termos da legislação vigente, e conforme a jurisprudência, de que a decisão 
supra referida é bom exemplo, ressalvados os casos favorecidos por medidas liminares 
deferidas em ações ainda não julgadas, submete a matéria ao exame e à deliberação da douta 
Mesa”. Discutido o processo, a Mesa resolve aprovar o parecer supra. Em seguida, a Mesa 
concede vista ao Senhor 2º Secretário, Deputado Nelson Trad, do processo nº 41.745/95, de 
interesse de Teresinha de Jesus Versiani Pitangui, no qual apresenta recurso à Mesa Diretora 
de decisão contrária do Diretor-Geral à incorporação de 1/5 da gratificação de função exercida 
na Assembleia Nacional Constituinte.  V – PAUTA DO SENHOR 2º SECRETÁRIO. Sua Excelência, 
o Senhor Deputado Nelson Trad, relata que tem sido solicitado a respeito de indicações para a 
Ordem do Congresso Nacional, porém está aguardando a regularização de sua indicação como 
Secretário da mesma. Expõe outra questão, a dos agraciados que ainda não receberam as 
medalhas, que hoje são aproximadamente 191. Para tanto, dá conhecimento à Mesa dos 
ofícios que encaminhou ao Chanceler e ao Grão-Mestre para as devidas providências. Em 
seguida, a Mesa tomou conhecimento do seguinte relatório: “RELATÓRIO DOS DESPACHOS DA 
TERCEIRA –SECRETARIA. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência e à Douta Mesa, 
relatório dos processos despachos pela 3ª Secretaria, no período de 11/07/97 a 27/08/97 
conforme segue: a) Justificativas de Faltas – Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com 
o DL 07/95, art. 4º, parágrafo 4º e do (ilegível) Interno, com ressarcimento financeiro: 
DEPUTADO – PERÍODO, (ilegível) – 04 a  08/08/97; Alcides Modesto – 07 a 14/08/97; Antônio 
Balhmann – (ilegível); Antônio Balhmann – 03, 22 e 29/04/97; Antônio Carlos Pannunzio – 13 e 
(ilegível) Antônio dos Santos – 12/06/97; Antônio dos Santos – 05 a 08/08/97; Antônio 
Joaquim Araújo – 22 a 25/07 e 04 a 08/08/97; Arthur Virgílio Neto – 04 a 09/08/97; Ary 
Magalhães – 27/06 a 26/07/97; Benedito Guimarães – 16 a 25/06 e 22/07 a 05/08/97; 
Bonifácio de Andrada – 11 e 12/08/97; Bosco França – 18/08 a 17/09/97; Carlos Alberto – 04 a 
08/08 e 18 a 31/08/97; Carlos Alberto Campista – 05 a 07/08/97; Carlos Airton – 09 a 
11/07/97; Carlos Magno – 24/07/97; César Bandeira – 22 a 24/07/97; César Bandeira – 04 a 
07/08/97; Chicão Brigido – 10 a 17/08/97; Ciro Nogueira – 05 a 09/08/97; Cláudio Cajado – 13 
a 15/08/97; Cláudio Chaves – 04 a 08/08/97; Cleonâncio Fonseca – 24 e 25/06, 21 a 25/07/97; 
Cleonância Fonseca – 01 a 08/08/97; Cunha Bueno – 16/07 e 11/08 a  15/08/97; Dolores 
Nunes – 22 a 24/07/97; Dolores Nunes – 05 a 07/08/97; Dolores Nunes – 19 a 21/08/97; 
Edison Andrino – 23 e 24/07/97; Edson Silva  - 06 a 15/08/97; Eduardo Jorge – 02 e 03/07/97; 
Elcione Barbalho – 03/07/97; Elias Murad – 04 a 08/08/97; Elias Murad – 05 a 19/08/97; 
Emerson Olavo Pires – 02 a 04/07/97; Ênio Bacci – 21 a 26/07/97; Esther Grossi – 07 e 18 a 
22/08/97; Eujácio Simões – 05 a 07/08/97; Euler Ribeiro – 25/06 e 24/07/97; Eurico Miranda – 
08 e 15/07/97; Ezidio Pinheiro – 12/08/97; Fausto M. Martello – 22/05, 26/06 e 17/07/97; 
Fernando Lopes – 19 e 20/08/97; Firmo de Castro – 09 e 10/07/97; Firmo de Castro – 05 a 
10/08 e 12 a 22/08/97; Flávio Derzi – 03/07/97; Flávio Palmier da Veiga – 05 e 06/08/97; 
Geddel Vieira Lima – 30/06 a 09/07/97; Gervázio Oliveira – 23 a 27/06/97; Gonzaga Mota – 21 
a 25/07/9; Hélio César Rosas – 20/08/97; João Almeida – 27 e 28/05/97; João Carlos Bacelar – 
23 e 24/07/97; João Colaço – 08/07/97; João Magalhães – 23 e 24/07/97, João Thome 
Mestrinho – 06 e 20/03/97; João Thomé Mestrinho – 22, 27 e 28/05/97, Jonival Lucas – 22 e 
23/07/97; Jorge Tadeu Mudalen – 24/07/97; Jorge Wilson de Matos – 24/04 e 25/06/97; José 
Augusto da Silva Ramos – 04 a 08/08/97; José Carlos Lacerda – 04 a 08/08/97; José Chaves – 
22 a e 24/07/97; José de Abreu – 11 a 31/07/97; José Linhares – 04 a 08/08/97; José Luiz 
Clerot – 12 a 26/08/97; José Santana de Vasconcelos – 22 a 25/07/97; José Thomaz Nono – 
10/07/97; Lael Varella – 06 e 07/08/97; Lael Varella – 21/08/97; Lamartine Posella – 22 a 
24/07/97; Lindberg Farias – 10 a 24/07/97; Luís Barbosa – 07, 08, 22, 24 e 25/07/97; Luiz Braga 
– 21/07 e 14/08/97; Luiz Buaiz – 24/07/97; Luiz Gushiken – 07 e 22/05/97; Luiz Moreira – 05 a 
07/08/97; Magno Bacelar – 03/07/97; Márcia Cibilis Viana – 05 a 08/08/97; Márcia Marinho – 
25/06, 23 e 24/07/97; Márcia Marinho – 06/08/97; Marcus Vicente – 22/07/97; Marçal Filho – 
21 a 25/07/97; Marçal Filho – 07 e 08/08/97; Maria da Conceição Tavares – 21 a 25/07/97; 



Maria da Conceição Tavares – 11 a 15/08/97; Maria Elvira – 28/06 a 27/07/97; Maria Elvira – 
26/07/97; Marilu Guimarães – 22/07/97; Mário de Oliveira – 18 a 27/07/97; Marquinho 
Chedid – 03 e 15/07/97; Mauro Fecury – 03/07/97; Max Rosenmann – 12 a 21/08/97; Moacyr 
Andrade – 17 a 26/07/97; Moacyr Andrade – 04 a 08/08/97; Moisés Lipnik – 06/06 a 03/07/97; 
Murilo Pinheiro – 22/07 a 10/08/97; Nan Souza – 08 e 24/07/97; Neif Jabur – 22 a 24/07, 
30/07 a 14/08/97; Nicias Ribeiro – 10, 24, 25 e 26/06/97; Nicias Ribeiro – 03/07/97; Noel de 
Oliveira – 23/07/97; Osvaldo Coelho – 20 a 27/06/97; Osvaldo Reis – 12/08/97; Padre Roque – 
11/08 a 11/09/97; Paulo Lima – 26/06, 15, 22 e 23/07/97, Paulo Mourão – 15 a 24/07/97; 
Philemon Rodrigues -04 a 08/08/97; Philemon Rodrigues – 20/08 a 03/09/97; Raimundo 
Santos – 27 e 28/05/97; Raul Bélem – 15/07/97; Regina Lino – 06 e 07/08/97; Remi Trinta – 14 
e 15/07/97; Roberto Fontes – 18 e 27/06/97; Roberto Fontes – 28 a 31/05/97; Roberto 
Jefferson – 04 a 07/03/97; Roberto Pessoa – 21 a 28/07/97; Roberto Rocha – 05 a 07/08/97; 
Robson Romero – 24/07/97; Robson Romero – 16/08 a 14/09/97; Ronaldo Perim – 16 e 
17/06/97; Sandra Starling – 04 a 11/08/97; Saraiva Felipe – 07 a 11/07/97; Sarney Filho – 21 a 
30/07/97; Udson Bandeira – 22/04, 22 e 28/05/97; Talvane Albuquerque – 12 a 14/08/97; 
Tilden Santiago – 21 a 26/07/97; Ushitaro Kamia – 16, 17 e 24/07/97; Vanessa Felippe – 03, 22 
a 24/07/97; Vicente Arruda – 26/06/97; Vicente André Gomes – 27/05 a 26/07/97; Wagner 
Rossi – 19 a 21/08/97; Wigberto Tartuce – 18 a 20/03/97; Wigberto Tartuce – 22/05/97; 
Wigberto Tartuce – 25 e 26/06/97; Wigberto Tartuce – 02/07/97 e 07/08/97. b) Afastamento 
do País – Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: DEPUTADO – PERÍODO; Arlindo 
Vargas – 25/07 a 04/08; Dilso Sperafico – 15 a 19/05/97; Domingos Leonelli – 08 a 11/08/97; 
Heráclito Forte – 24/07 a 04/08; Hugo Biehl – 14/07/97; Lamartine Posella – 25/07 a 05/08/97; 
Luiz Fernando – 25/07 a 03/08; Matheus Schimidt – 24/07 a 04/08; Moisés Lipnik – 19 e 
28/07/97; Pedro Corrêa – 26 a 30/07; Pimentel Gomes – 11/07 a 05/08/97; Ricardo Heráclio – 
25/07 a 04/08/97. c) Justificativas de Faltas – Em atendimento ao art. 235. Inciso III do 
Regimento Interno (ilegível) Pinheiro Landim – 29 e 30/04 e 22/05/97. Com a palavra, o Senhor 
4º Secretário, Deputado Efraim Morais, apresenta à Mesa relatório sobre a situação dos 
imóveis funcionais dos Srs. Deputados e despesas decorrentes. Nada mais havendo a tratar, às 
13:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar eu, 
(___________) Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 16.09.97 
 
Aos dezesseis dias do mês de setembro de um mil, novecentos e noventa e sete, às 15 horas, 
reúne-se, na Salda de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Nelson Trad, 2º 
Secretário, e Efraim Morais, 4º Secretário. Ausentes, por motivos justificados, os Senhores 
Deputados Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, e Paulo Paim, 3º Secretário. Havendo número legal, 
o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe o motivo de sua convocação, que tem por 
objetivo examinar a denúncia levantada a respeito da utilização da verba de gabinete por 
parte do Deputado Zé Gomes da Rocha. Faz um breve resumo das matérias veiculadas na 
imprensa dando conta da destinação de parte da verba de gabinete do referido parlamentar 
para pagamento de atletas de um time de futebol. Propõe a todos que assistam a fita do Jornal 
Nacional do dia anterior. Encerrada a projeção, aduz o Senhor Presidente que se há de 
enfrentar esta questão. Diz que se a Mesa, por um lado, não pode fiscalizar o deputado, por 
outro, tem a obrigação, de, em havendo denúncia, verifica-las. Acrescenta que a verba de 
gabinete tem que ser usada para trabalhos de apoio ao gabinete. E relata que pediu ao 
Diretor-Geral uma proposta de regulamentação da aplicação desta verba. Ressalta que hoje há 
um fato novo em relação a ontem que é a confissão do próprio parlamentar. Prosseguindo, dá 
conhecimento aos membros da Mesa da proposta de Ato da Mesa regulamentando o referido 
assunto. O Senhor 2º Secretário, Deputado Nelson Trad, tomando a palavra, diz-se 
traumatizado com essa questão de cassação. Lembra o caso Jabes Rabelo, quando não havia 
nada de maior gravidade que o incriminasse. Acha que havia na época uma determinação 
política de mostrar a probidade daquela legislatura e que, em razão disso, no seu entender, 
aquele parlamentar fora imolado. Acrescenta que, no caso presente do Deputado ZÉ Gomes da 
Rocha, não há motivo suficiente para propor a perda de seu mandato. Acha mesmo que isto 
seria uma afronta à vontade popular, e que se for feita uma pesquisa em sua base, o gesto do 
parlamentar estará aprovado. Propõe, ainda, que alternativas que ele considera mais 
adequada de punição, que não a perda definitiva de mandato, sejam examinadas. Solicitando a 
palavra o Senhor 4º Secretário, Deputado Efraim Morais, assina-la a propriedade das 
colocações do Senhor 2º Secretário, Deputado Nelson Trad, acrescentando que não há 
disposição legal clara que estabeleça critérios nítidos de uso da verba, sem embargo de achar 
que o Deputado Zé Gomes da Rocha errou e que virá seguramente uma sequência de 
denúncias de mesma natureza. Prosseguindo, o Deputado Nelson Trad, 2º Secretário, reitera 
que a Mesa deva adotar alguma medida, preservando, todavia, o mandato do referido 
parlamentar, por entender que sua conduta não possa ser tipifica como passível de perda de 
mandato. propõe uma solução justa para o caso, já que o Deputado errou, mas que seu erro 
não é suficiente para pôr a perder o seu mandato. Aduz que o Deputado deveria ser ouvido, e 
se possível colher seu depoimento escrito. Interrompendo, o Senhor 1º Vice-Presidente, 
Deputado Heráclito Fortes, diz que o procedimento no caso do Deputado Chicão Brígido é 
diferente, estando tipificada uma condita muito mais grave. Concluindo sua intervenção, o 
Senhor Deputado Nelson Trad propõe perda temporária do mandato por 30 dias. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente colhe os votos de cada um, sendo baixado o Ato da Mesa nº 72, 
de 1997, que “dispõe sobre os cargos em comissão de Secretariado Parlamentar do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados”, o qual vai publicado ao final da ata, e aprovada, por 
unanimidade, a proposta de representação à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 
nos seguintes termos: “A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições 
regimentais, com fundamento nos arts. 244, inciso II e 246, § 1º, combinados com o art. 240, § 
3º, do Regimento Interno, decidiu, na reunião de hoje, oferecer a presente representação 
contra o Deputado Zé Gomes da Rocha (PSD-GO), para perda temporária do mandato pelo 



período de trinta dias, como incurso no disposto no art. 246, inciso II, combinado com o art. 
262 do Regimento Interno, art. 61 da Resolução nº 30, de 1990 e arts. 2º e 6º do Ato da Mesa 
nº 211, de 1991, consoante fatos divulgados pela imprensa (documentos em anexo)”. Nada 
mais havendo a tratar, ás 16h30min, o Senhor Presidente declara encerrada a presente 
reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. – Michel Temer, Presidente. 
 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 02.10.97 
 
Aos dois dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 14:00 horas, 
reúne-se, no gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito 
Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º 
Secretário Nelson Trad, 2º Secretário, Paulo Paim, 3º Secretário, e Efraim Morais, 4º 
Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe o 
motivo de sua convocação, que tem por objetivo examinar projeto de implantação da TV e da 
Rádio Câmara dos Deputados, Processo nº 1.632/94, aduzindo as seguintes razões: 
“Objetivando permitir que a sociedade brasileira tenha cada vez mais acesso aos trabalhos 
desenvolvidos na Câmara dos Deputados, firmou-se entendimento nesta Casa acerca da 
necessidade de se garantirem meios verdadeiramente eficazes de divulgação das atividades 
aqui realizadas pelos Senhores Parlamentares. 02. Perseguindo tal desiderato, que somente irá 
reforçar a natureza democrática deste Poder, a administração desta Casa, sob a orientação da 
Mesa Diretoria, vem desenvolvendo esforços no sentido de dotar a Câmara dos Deputados de 
uma estação própria de televisão – que tecnicamente poderá operar na frequência de TV a 
cabo em todo o território nacional e mesmo transmitir sinais que sejam captados por antenas 
convencionais e parabólicas nas faixas de VHF e UHF – bem como de uma rádio FM e Ondas 
Médias. 03. Quanto ao aspecto jurídico da questão, é mister ressaltar que a Constituição 
Federal estabelece, no art. 21, XII, “a”, que compete à União explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens. Neste particular, verifica-se inequívoca a competência do Poder Legislativo, em 
decorrência do disposto no art. 2º da Carta Magna, inclusive, em caráter preferencial, para a 
exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por outro lado, em vista da 
tradição constitucional brasileira em adotar o bicameralismo para o desempenho da função 
legislativa, a Câmara dos Deputados, enquanto uma das Casas do Poder Legislativo (caput do 
art. 44 da Constituição Federal), resta plenamente habilitada como proponente para a 
exploração direta de tais serviços. Da TV Câmara. 04. Em termos práticos, informo que as 
obras de construção dos estúdios da TV já foram iniciadas e, em outro processo administrativo, 
já em fase de revisão, estão praticamente prontos os editais de licitação para compra de 
equipamentos e contratação de mão-de-obra técnico-especializada. A futura TV Câmara, que 
em breve deverá estar implantada, dará transparência às atividades dos Senhores Deputados, 
transmitindo ao vivo reuniões de comissões e sessões plenárias. Além das transmissões ao 
vivo, a grade de programação prevê igualmente debates e entrevistas com deputados sobre os 
temas e projetos mais importantes em tramitação e, ainda, programas educativos, culturais e 
de interesse social (meio ambiente, saúde, esporte etc.), político e econômico. Em suma, será 
um TV Educativa em seu mais amplo sentido. Em termos técnicos, mister se faz esclarecer que 
a ocupação de frequência de TV a cabo, também assegurada por lei à Câmara dos Deputados, 
representará um passo importante na conquista de novos espaços na mídia. Estima-se que nos 
principais centros urbanos de todo o país cerca de 2 milhões de televisores já estão 
conectados aos sistemas de TV a cabo. É um público selecionado, de grande poder aquisitivo, 
com índice elevado de escolaridade, que inclui os chamados formadores de opinião. Acontece, 
no entanto que as operadoras de TV a cabo se concentram apenas nas maiores cidades, 
deixando praticamente de fora de sua cobertura às cidades de pequeno e médio porte e 
milhões de rurícolas. Para atingir esse grande público, a futura TV da Câmara dos Deputados 
precisa ter a capacidade técnica para transmitir sinais que sejam captados por todos os 
possuidores de antenas parabólicas, nas faixas VHF e UHF, às quais somente têm acesso às 
emissoras de televisão que ocupem os canais de 2 a 30. Em contato informal com o Ministério 
das Comunicações, constatou-se que há um canal educativo ainda não ocupado nessa faixa de 



frequência, uma vez que o Poder Executivo somente explora um canal de televisão em Brasília, 
por intermédio da Radiobrás, e outro no Rio de Janeiro, pela Fundação Roquete Pinto, 
enquanto que o Senado Federal limitou-se a ocupar o canal de TV a cabo. Neste sentido, fica 
claro que a Câmara dos Deputados, além de ocupar o seu próprio canal de cano, pode e deve, 
pelos fundamentos fáticos, políticos e jurídicos desenvolvidos, ocupar o canal de UHF de fins 
educativos disponível no Distrito Federal, a partir do qual emitirá sinais que poderão ser 
captados em todo o país por emissoras regionais, sistemas municipais de TV, estações 
comunitárias e todos os lares dotados de antenas parabólicas, cerca de seis milhões segundo o 
cálculo dos fabricantes. Da Rádio Câmara. 05. Em 30-11-93, o então Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Inocência Oliveira, autorizou a implantação de um novo 
serviço da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, denominado Rádio Câmara (fl. 01). A 
proposta então apresentada, consoante se depreende da exposição de motivos feita à época 
pelo Assessor-Chefe da Adirp, ínsita à (fl. 2), objetiva a desenvolver o projeto de implantação 
da Rádio Câmara, inicialmente, apenas como uma programação interna – que utilizaria os 
recursos disponíveis dos estúdios de gravação e transmissão da “Voz do Brasil”, estúdio da 
“Chamada”, e as centenas de pontos de som espalhados por todas as salas dos prédios desta 
Casa sendo que, em uma segunda etapa, seria negociada com a Embratel a abertura de um 
canal de satélite, o que permitiria a qualquer emissora do país acessar a promulgação da Rádio 
Câmara. Nestes últimos anos, no entanto, conforme informa a Assessoria de Divulgação e 
Relações Públicas (fl. 08, e pelas mesmas justificativas que levaram à proposição da criação da 
TV Câmara, a ideia originária evolui para a implantação de uma Rádio FM e Ondas Médias 
acoplada ao serviço Radiosat da Embratel, a exemplo do que fez o Senado Federal. A Rádio 
Câmara, em FM e em Ondas Médias, de alcance diurno restrito à área do Distrito Federal e 
municípios vizinhos de Goiás, terá alcance nacional à noite, e servirá como entrada do sinal de 
rádio satélite, a fim de torna-lo disponível a todas as emissoras do território brasileiro. De 
Brasília, portanto, e pelo sistema Radiosat, a Rádio Câmara colocará à disposição das oito mil 
emissoras de rádio de todo o país noticiário diário e completo sobre as atividades de Plenário e 
das Comissões, com pronunciamentos e entrevistas dos Senhores Deputados, durante 24 
horas por dia, restando claro, por fim, também, o seu caráter educativo. A Assessoria de 
Divulgação e Relações Públicas relacionou os serviços e equipamentos indispensáveis para o 
funcionamento da emissora (fls. 09 a 14). O Departamento de Material e Patrimônio, com base 
no levantamento inicial feito pela Adirp informa (fl. 16) que a despesa global com o projeto é 
da ordem de R$ 3.037.891,00 (três milhões, trinta e sete mil e oitocentos e noventa e um 
reais), sendo R$ 2.383.992,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil e novecentos e 
noventa e dois reais), com locação anual de equipamentos e contratação de mão-de-obra e R$ 
653.899,00 (seiscentos e cinquenta e três mil e oitocentos e noventa e nove reais) com a 
aquisição de materiais e equipamentos. As referidas despesas, consoante informação do 
Departamento de Finanças (fl. 17), não podem ser atendidas o orçamento do presente 
exercício estando, entretanto, incluídas na proposta orçamentária para o ano de 1998. Da 
Operacionalização Legal. 06. Levando-se em consideração os procedimentos adotados pelo 
Senado Federal para obtenção do canal de rádio FM em 1996, esta Casa deve seguir os 
seguintes trâmites: primeiro, por resolução de iniciativa da Mesa Diretora, aprovada em 
Plenário, criar as figuras jurídicas da Rádio Câmara, emissora em FM e Ondas Médias, e da TV 
Câmara dos Deputados; em seguida, por intermédio de expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, informa-lo da decisão desta Casa de explorar diretamente a 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, solicitando-lhe que determine sejam adotadas, junto 
ao Ministério das Comunicações, as providências legais e administrativas cabíveis, no sentido 
de fornecer as frequências a serem ocupadas pela TV e pela Rádio da Câmara dos Deputados, 
para a execução de seus serviços. Conclusão. Considerando-se que a implantação da TV da 
Câmara dos Deputados e da Rádio Câmara são matérias prioritárias para a administração, e 
levando-se em conta que algumas etapas têm que ser percorridas até o início dos 
procedimentos licitatórios respectivos, e dada a similaridade de procedimentos que devem ser 



adotados, submeto à consideração de Vossas Excelências: 1 – os anexos projetos da Resolução 
que criam a TV e a Rádio da Câmara dos Deputados; 2) anuência para os gastos necessários à 
implantação do projeto da Rádio Câmara, sendo imperioso informar que  as despesas 
necessárias à implantação da TV Câmara dos Deputados já foram autorizadas e estão sendo 
tratadas em processo distinto”. Apreciada e discutida a matéria, a Mesa resolve, por 
unanimidade, aprovar os seguintes Projetos de Resolução: 1) nº 158, de 1997, que “cria a 
Rádio Câmara dos Deputados e dá outras providências”; 2) nº 159, de 1997, que “cria a Rádio 
Câmara dos Deputados e dá outras providências”. Nada mais havendo tratar, às 15:00 horas, o 
Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, (_________), 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. – Michel Temer, Presidente. 
 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 6ª Reunião da Mesa, realizada em 07.10.97 
 

Aos sete dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 15:30 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Heráclito Forte, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, 
Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Efraim Morais, 4º Secretário, José 
Maurício, 1º Suplente, Wagner Salustiano, 2º Suplente, e Zé Gomes da Rocha, 3º Suplente. 
Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Paulo Paim, 3º Secretário. Havendo 
número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR 
PRESIDENTE. O Senhor Presidente dá conhecimento aos seus pares do documento enviado à 
Mesa pelo Deputado Carlos Apolinário, cujo teor é o seguinte: “No dia 24 de setembro do 
ano corrente, quando estava em votação a “Lei Eleitoral”, ocorreu que no momento da 
discussão de um acordo que eu havia feito com o líder do governo, o Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, o mesmo, ao invés de responder politicamente ao meu questionamento, resolver 
fazer insinuações contra a minha honra. No mesmo momento, pedi a palavra ao Senhor 
Presidente, Deputado Michel Temer, para dar uma resposta às insinuações que havia sido 
vítima, o que no momento me foi negado. No dia seguinte após ler o Jornal “Correio 
Brasiliense”, não me contive e decidi dar uma resposta aos meus pares, a minha família, aos 
meus eleitores e ao país. De acordo com o que consta nas notas taquigráficas, em nenhum 
momento desci o nível de meu discurso, a ponto de quebrar o decoro parlamentar, o que 
infelizmente não ocorreu com o Deputado e líder do Governo, Luís Eduardo Magalhães, que 
ao se pronunciar, me chamou de “chantagista” e “corrupto”, e ao dizer que eu não conhecia 
o meu pai, que faleceu há dois anos e do qual me orgulho muito, chamou sem nenhuma 
dúvida, a minha mãe de “prostituta”. Com toda certeza este comportamento não é digno e 
muito menos compatível com o decoro parlamentar, não atingindo somente a minha honra, 
como também servindo para denegrir a imagem desta casa. Neste sentido solicito de Vossa 
Excelência providências severas, para impedir que este tipo de fato volte a acontecer, 
lembrando que a impunidade levará a uma situação de precedente. Na expectativa de 
verificar o cumprimento do regimento desta casa, antecipo meus agradecimentos e 
aproveito a oportunidade para enviar-lhe os protestos de estima e distinta consideração”. O 
Senhor Presidente solicita que cada membro se manifesta a respeito do assunto. O Senhor 1º 
Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, considera que o assunto está esgotado, uma vez 
que os jornais potencializaram o fato. Ressalta que os episódios foram lamentáveis, mas que 
o melhor caminho é o arquivamento. O Senhor 2º Vice-Presidente, Deputado Severino 
Cavalcanti, diz que a Corregedoria recebeu, também, o referido documento e que, após 
examinar o assunto, preparou o seguinte parecer: “Desejo, pelo presente, dar conhecimento, 
a V. Exa. e aos demais membros da Mesa, do episódio ocorrido durante a sessão matutina do 
dia 25 de setembro último, ocasião em que, para constrangimento dos demais integrantes 
desta Casa presentes a essa sessão, foram trocadas palavras ásperas, duras, entre os Srs. 
Deputados CARLOS APOLINÁRIO e LUÍS EDUARDO, muitas delas, aliás, ofensivas da honra 
desses Senhores Deputados, como pode ser visto nas notas taquigráficas que ora apenso. Em 
relação a esse episódio, encaminhou o Sr. Deputado CARLOS APOLINÁRIO requerimento ao 
Corregedor, solicitando, após relatar que foi ofendido em sua honra pelo Sr. Deputado LUÍS 
EDUARDO, “providências severas, para impedir que este tipo de fato volte a acontecer, 
lembrando que a impunidade levará a uma situação de precedente”. Volto, com apoio nas 
notas taquigráficas, a relatar, mencionando-os, para efeito das conclusões pertinentes, os 
trechos das manifestações produzidas pelos Srs. Deputados CARLOS APOLINÁRIO e LUÍS 
EDUARDO, referindo-se cada qual, um ao outro, com rara contundência. Após aludir a acordo 
que teria feito com o Líder do Governo nesta Casa, a propósito da votação da Lei Eleitoral e 



afirmar que não o descumpriu, disse o seguinte o Sr. Deputado CARLOS APOLINÁRIO, 
deixando ver, na sequência, que a referência que fazia era ao Sr. Deputado LUÍS EDUARDO: 
“um homem que esteve na relação da “pasta rosa” não tem moral para atingir a minha 
dignidade; um homem que usava o cargo de Presidente para marcar audiência para o 
Ronivon Santiago não tem o direito de falar contra a honra de ninguém” (essa mesma 
afirmação vem repetida ao final) “E repito, Sr. Presidente, para que fique registrado nos 
Anais da Casa: um homem que teve seu nome envolvido com o caso da “pasta rosa”; um 
homem que marcava audiência para Ronivon Santiago, não pode falar contra a moral do 
Deputado Carlos Alberto Eugênio Apolinário”. Logo após haver feito o Sr. Deputado CARLOS 
APOLINÁRIO tais declarações, pediu o Sr. Deputado LUÍS EDUARDO a palavra pela ordem e 
praticamente iniciou sua manifestação fazendo a seguinte declaração atributiva de conduta 
ilícita ao Sr. Deputado CARLOS APOLINÁRIO: O Deputado Apolinário me procurou no início 
deste ano, tentando entrar no meu partido. Não dei seguimento, porque conhecia sua fama, 
Sr. Presidente. E o que é mais grave, o Relator da Lei Eleitoral solicitou um cargo de direção 
na TELESP, ou na CBPT (?), Companhia Borda do Campo, para tentar fazer um relatório 
favorável ao Governo que não se prestou a aceitar a chantagem e a ameaça do Deputado 
Carlos Apolinário. E não se negou por que? Porque não podemos transigir na ética nem na 
moral. Toda a imprensa, e se formos acompanhar o Relatório do Deputado Carlos Apolinário 
e as suas mudanças, demonstra com clareza, de forma cabal, que o Deputado Carlos 
Apolinário foi mudando o seu relatório à medida em que percebendo que o Governo não 
aceitaria a sua chantagem”. Mais adiante o Sr. Deputado LUÍS EDUARDO faz a seguinte 
afirmação: “... o Deputado Carlos Apolinário fez uma carta pedindo ao Ministro Sérgio Motta 
para desmentir notícias publicadas na imprensa e o Ministro não desmentiu. E mais, afirmou 
em carta que ainda possuo”. E praticamente arrematou os conceitos que tinha sobre a 
pessoa do Sr. Deputado CARLOS APOLINÁRIO com estas palavras: “não vou permitir que um 
homem, que no meu juízo não tem conceito moral, venha tentar atingir a minha honra. Isso, 
não permitirei de forma alguma. Repelirei, porque não admito os tartufos, os farsantes e 
aquele que pensou que com dois meses de relatoria seria vestal da Câmara dos Deputados”. 
Concedida, logo após, a palavra ordem, ao Sr. Deputado CARLOS APOLINÁRIO, disse o 
mesmo, em rebate ao que ele considerou uma atitude indigna do Sr. Deputado LUÍS 
EDUARDO, quando afirmou não ter ele honra: “O meu pai nunca foi pedir dinheiro para o 
PROER para salvar o Banco Nacional; nunca o meu pai foi pedir para salvar o Banco Nacional 
da “pasta rosa”...” Dada, por fim, a palavra ao Sr. Deputado LUÍS EDUARDO, disse ele o 
seguinte: “Sr. Presidente, “pasta rosa” não tem nada contra a minha moral. Queria o 
Deputado Carlos Apolinário ter um pai como tenho. Não sei sequer se conhece o pai. E mais, 
Sr. Presidente, o Deputado Carlos Apolinário, posso dizer aqui, é chantagista e corrupto”. 
Tendo em vista o uso, tanto pelo Sr. Deputado LUÍS EDUARDO quanto pelo Sr. Deputado 
CARLOS APOLINÁRIO, de expressões atingindo a honra de cada qual, é de serem tais atitudes 
vistas à luz dos preceitos regimentais reguladores da ética e do decoro parlamentar. 
Estabelece o Regimento Interno no § 1º do art. 244 no § 2º e seu inciso I do art. 245: “Art. 
244. § 1º. Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, 
de expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de 
crimes. Art. 245. § 2º. A censura escrita será imposta pela Mesa, se outra cominação mais 
grave não couber, ao Deputado que: I – usar, em discurso ou proposição, de expressões 
atentatórias do decoro parlamentar”. Como se vê desses preceitos regimentais, constitui 
comportamento atentatório do decoro parlamentar, e em razão do qual comina o Regimento 
a pena de censura escrita, usarem os Deputados, em seus pronunciamentos, expressões que 
importem afronta à honra. Aliás, é oportuno lembrar que a aplicação de pena a Deputado, 
pelo uso de expressões atentatórios do decoro parlamentar, já veio de ser adotada. Temos 
registro, na Corregedoria, da aplicação, em março de 1995, pelo Presidente da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, da pena de censura verbal ao Sr. Deputado 
JAIR BOLSONARO, por ofensas verbais pelo mesmo feitas ao Ministro Bresser Pereira. Esse 



fato delituoso veio ao conhecimento do Corregedor porque, ao mesmo tempo, o Sr. 
Deputado OSWALDO BIOLCHI, membro daquela Comissão, pediu a aplicação da pena mais 
grave de cassação do mandato do Deputado, afinal rejeitada. No entanto, como já feita 
censura verbal ao Deputado, não pode a Mesa aplicar a sanção cominada por tal ofensa ao 
decoro parlamentar, que era a de censura escrita, conforme as previsões constantes dos 
dispositivos acima transcritos, por inadmissível dupla punição em razão de um só fato 
delituoso. Optou a Mesa de então por deixar manifesta sua inconformidade com o 
comportamento adotado pelo Sr. Deputado JAIR BOLSONARO, mediante ofício encaminhado 
ao mesmo, que foi lido em sessão pelo Presidente LUÍS EDUARDO, advertido ainda o 
Deputado JAIR BOLSONARO de que, se viesse a reincidir, estaria sujeito a pena de maior 
gravidade. Estando, assim, manifesta a infração ao disposto no art. 244, § 1º, combinado com 
o art. 245, § 2º, I do Regimento Interno, praticada pelos Srs. Deputados CARLOS APOLINÁRIO 
e LUÍS EDUARDO, o Corregedor, suportado nos fatos e razões expostos, submete a matéria à 
decisão da Mesa, ao objetivo da aplicação da pena de censura escrita, como assim prevista 
nos dispositivos regimentais retro apontados. Convenço-me mais da existência de ofensa ao 
decoro parlamentar quando verifico que o ilustre Presidente da Câmara houve por 
determinar a exclusão, dos anais, dos termos antirregimentais. E essas expressões 
antirregimentais não são outras senão aquelas constantes dos trechos transcritos, das 
manifestações dos Srs. Deputados CARLOS APOLINÁRIO e LUÍS EDUARDO, que, sendo, à 
evidência, ofensivas da honra de cada qual, sujeita, os que as proferiram, à censura prevista 
nos dispositivos regimentais acima apontados. A conclusão retro entendo pertinente, mesmo 
com a retirada dos anais das expressões antirregimentais, porque, se sua eliminação 
independe da vontade da presidência, mas decorre da imposição da lei, como assim se extrai 
do disposto no § 6º do art. 98 do Regimento Interno, entender que desapareceria a 
correspondente ilicitude com a sua eliminação dos anais importaria em não se poder jamais 
aplicar a sanção prevista no art. 245, § 2º, 1, do Regimento Interno, de censura escrita. Tal 
consequência constitui a razão de não se poder entender inocorrente a ilicitude pelo fato da 
eliminação das expressões desonrosas, porque, isto admitir-se seria o mesmo que pretender 
ser possível dar-se, a uma disposição de lei, interpretação cujo resultado represente a 
negativa de vigência de qualquer uma outra”.  Retomando a palavra, o Senhor Presidente diz 
que, face ao parecer, deseja ouvir a todos, porém, antes, ressalva que a decisão de retirar as 
expressões, que é uma prerrogativa do Presidente, não se mistura ao fato em si, que é 
material. Uma coisa não exclui a outra. Com a palavra, o Senhor 1º Vice-Presidente reitera o 
seu voto pelo arquivamento, dizendo que o assunto está exaurido, caso contrário, o conceito 
da Casa estará mais uma vez em jogo. Prosseguindo, o Senhor 1º Secretário, Deputado 
Ubiratan Aguiar, diz que respeita a posição do Corregedor, mas acha que se formos dar 
consequência aos excessos ocorridos no calor do debate, não haverá tempo para examinar 
todos os casos. Entende que o zelo do Corregedor serve de parâmetro para a Casa como um 
todo e que a decisão do Presidente em excluir as  expressões já configura uma posição firme 
da Mesa a respeito do assunto, capaz de direcionar o comportamento da Casa no  sentido de 
se evitarem estes excessos. O seu voto é pelo arquivamento. O Senhor 2º Secretário, 
Deputado Nelson Trad, acha que se pode dizer que houve o que juridicamente se chama de 
retorsão. Diz não ignorar que o Deputado Luís Eduardo se excedeu, mas que terá sido a 
manifestação de um filho ferido. Acrescenta que, se estivesse ele presidindo a Sessão, teria 
desligado o microfone e encerrado a Sessão, não permitindo a réplica, nem a tréplica. Porém, 
acha que é hora de se recorrer a uma enorme sensibilidade política para achar o caminho 
certo. Vota pelo arquivamento. O Senhor 4º Secretário, Deputado Efraim Morais, comenta 
que fatos mais graves já ocorreram aqui, chegando ao desforço físico. Acha que o Deputado 
Severino Cavalcanti foi correto na condução da Sessão, ressalvando ainda a absoluta 
correção também como Corregedor. O que se nota é a intenção de se usar o episódio para 
enfraquecer o poder, podendo haver interesses políticos por trás dos fatos. Concluindo, 
endossa o pronunciamento do Senhor Deputado Nelson Trad e vota pelo arquivamento. 



Colhida a manifestação de cada um, a Mesa resolve pelo arquivamento da matéria, 
entendendo, o Senhor Presidente, que os membros da Mesa devam ser rigorosos no zelo 
pela normalidade das Sessões da Câmara dos Deputados. Em seguida, o Senhor Deputado 
José Maurício, 1º Suplente, diz reconhecer a excelente exposição do Sr. Deputado Nelson 
Trad, mas que o que não se pode admitir é o caso dos critérios diferenciados. Lembra que o 
Deputado Jair Bolsonaro foi punido pelo então Presidente, Deputado Luís Eduardo. Acha que 
a Mesa deve tomar uma diretriz. Ressalvando a atuação do Senhor Presidente como 
conciliador, considera interessante que este chame os dois deputados envolvidos e busque 
uma solução. O Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, diz que a manifestação do 
Deputado José Maurício é razoável e que poderá, em favor da indenidade do poder 
legislativo, buscar um entendimento, uma aproximação entre os dois deputados, em 
benefício da normalidade dos trabalhos, ainda que a matéria esteja formalmente arquivada. 
Solicitando a palavra, o Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, concorda com 
a intenção do Presidente e encara o episódio como encerrado, achando que não é o caso de 
se reportar a decisões de mesas anteriores. O Senhor 2º Vice-Presidente e Corregedor, 
Deputado Severino Cavalcanti, diz que tomou esta posição baseado em decisões anteriores, 
tendo sido censurado publicamente pelo Presidente Michel Temer em matéria do jornal “O 
Globo”, 01/10/97, no seguinte teor: “Para Temer, esse fato na verdade desabona  Cavalcanti. 
Como presidente da sessão, ele poderia ter cortado os microfones e evitado a discussão. 
Poderia até fazer na hora a advertência verbal que deseja agora”. Acrescenta, também, que 
recebeu a manifestação do Deputado Nelson Trad como uma advertência. Porém, o Senhor 
Presidente comenta que a matéria jornalística não espelha a verdade e ressalva que esta 
Presidência não será uma repetição da conduta de Mesas anteriores e que tem seu próprio 
entendimento a respeito de como exercer a Presidência da Casa. Prosseguindo, a Mesa 
resolve ratificar os despachos favoráveis, “ad referendum da Mesa”, proferidos pelo Senhor 
Presidente nos seguintes expedientes: a) Reembolso de despesas médico-hospitalares. 
Processo nº 120.203/97, do ex-Deputado Robson Romero. b) Requerimento de informações: 
1) nº 2655/97. Deputado RICARDO IZAR. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
modificação na legislação do Imposto de Renda, não permissiva de dedução das doações às 
entidades filantrópicas; 2) nº 2656/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre show ou espetáculo realizado em Tóquio, 
no Japão; 3) nº 2666/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre contratação pela PETROBRÁS, sem licitação, da empresa CRP Marine; 
4) nº 2667/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre contratação pelo SERPRO-SP do seguro-saúde; 5) nº 2668/97. Deputado JOÃO 
FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sobre a 
concessão de benefícios e prestação continuada; 6) nº 2669/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o projeto “Porto de Pecém”; 7) nº 
2670/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre 
o projeto “Recuperação Descentralização de Rodovias”; 8) nº 2671/97. Deputado MURILO 
PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a criação de 
Escola Técnica Federal no Estado do Amapá; 9) nº 2672/97. Deputado CUNHA LIMA. Solicita 
informações ao Governador do Estado de São Paulo sobre aplicações de recursos no Estado; 
10) nº 2673/97. Deputado CARLOS SANTANA. Solicita informações ao Poder Executivo, por 
intermédio do Ministério dos Transportes, sobre relação de trabalhadores vinculados ao 
Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga no Porto do Rio de Janeiro cadastrados e 
em atividades no ano de 1997; 11) nº 2674/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas Energia a respeito da estruturação e instalação da ANP; 
12) nº 2675/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre informações complementares às prestadas por meio do Aviso nº 725/MF; 13) 
nº 2676/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre documentos pendentes de pagamentos relativos à precatórios; 14) nº 2677/97. 



Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes 
sobre a construção de quadras poliesportivas do projeto Esporte Solidário; 15) nº 2678/97. 
Deputado INACIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o estudo 
realizado pelo grupo de trabalho instituído através de Portaria de 11 de junho de 1997, que 
tinha como finalidade de aferir a necessidade, a viabilidade e adequabilidade da venda de 
medicamentos em outros estabelecimentos não previstos na Lei nº 5991/73; 16) nº 2679/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o 
projeto de Sistema de Transmissão Associado a Xingó; 17) nº 2680/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o projeto Porto de Suape; 
18) nº 2681/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre o projeto Duplicação da Fernão Dias; 19) nº 2682/97. Deputada MARIA 
VALADÃO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre fiscalização, pelo órgão, do 
cumprimento das leis que menciona e da exigência de indicação, pelos laboratórios, da 
composição genérica dos medicamentes nos respectivos rótulos; 20) nº 2683/97. Deputada 
FÁTIMA PELAES. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social na 
área da Secretaria de Assistência Social –sobre a proposta de orçamento para o ano de 1998 
e a execução orçamentária dos anos de 1996 e 1997; 21) nº 2684/97. Deputado VALDECI 
OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento acerca de estudo 
na área habitacional elaborado por aquele órgão; 22) nº 2685/97. Deputado WALTER 
PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre linha de 
crédito especial do BNDES para financiamento em empresas de telecomunicações no País; 
23) nº 2686/97. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério das 
Relações Exteriores sobre a implementação de Programas de Auxilio aos Brasileiros no 
Exterior; 24) nº 2687/97. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre as solicitações e concessões de crédito educativo; 25) nº 
2688/97. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
montante de recursos arrecadados pela Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social (CONFINS) e pela Contribuição sobre o Lucro Líquido das empresas  (CSLL) no exercício 
fiscal de 1996 e 1997; 26) nº 2689/97. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o montante  de recursos arrecadados 
pela Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e pela Contribuição 
sobre o Lucro Líquido das empresas (CSLL) no exercício fiscal de 1996 e 1997; 27) nº 2690/97. 
Deputado ERALDO TRINDADE. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre realização 
de festas carnavalescas fora da época natural do Carnaval em vários Estados; 28) nº 2691/97. 
Deputada MARTA SUPLICY. Solicita informações ao Poder Executivo por intermédio do 
Ministério das Minas e Energia sobre alterações no programa de atendimento médico 
prestado pela PETROBRÁS aos funcionários; 29) nº 2692/97. Deputado PEDRO WILSON. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a participação do MEC 
em programas de assistência educacional dos presos, nos termos da Lei de Execução Penal; 
30) nº 2693/97. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério da Justiça 
sobre a assistência educacional nos presídios, nos termos da Lei de Execução Penal; 31) nº 
2694/97. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre possíveis incorreções nos valores constantes de planilhas de cálculo para reajuste de 
tarifas de passagens de ônibus urbanos, em consequência de erro em programa de 
computador elaborado pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT – 
em 1995; 32) nº 2695/97. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO, Solicita informações ao 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre a destinação dos servidores 
e bens da Legião Brasileira de Assistência – LBA – e respectivos órgãos, instituições ou 
entidades que assumiram sua função social; 33) nº 2696/97. Deputado LUIZ GUSHIKEN. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre situação da 
Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ; 34) nº 2697/97. Deputado EDUARDO 
JORGE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 



procedimentos da Secretaria de Previdência Complementar relativamente às entidades 
fechadas de previdência privada; 35) nº 2698/97. Deputada SOCORRO GOMES. Solicita 
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre as ações tomadas pelo órgão no que 
se refere à Convenção sobre Diversidade Biológica; 36) nº 2699/97. CFFC. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda a respeito de providência determinadas pelo Tribunal 
de Contas da União à Caixa Econômica Federal sobre o Parque Residencial Vila União, na 
cidade de Campinas, no Estado de São Paulo; 37) nº 2700/97. CFFC. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre convênios  do Ministério junto ao Governo de Minas Gerais; 38) nº 
2701/97. Deputado GERALDO PASTANA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento sobre gastos e receitas do Governo com a execução da política de 
comercialização dos produtos agrícolas; 39) nº 2702/97. Deputado CUNHA LIMA. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre aplicação de recursos para Modernização e 
Melhoramento de Sistemas de Transportes Ferroviários Metropolitanos de Passageiros de 
São Paulo, Modernização do Sistema de São Paulo – Linha Leste – Trecho Mogi das Cruzes-
São Paulo; 40) nº 2703/97. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério 
das Comunicações sobre a metodologia do processo de indicação dos membros dos 
Conselhos de Curadores e Fiscal da SISTEL; 41) nº 2704/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre a contratação pela Companhia Docas do 
Estado de São Paulo da empresa Inter Médica Sistema de Saúde Ltda., sem licitação pública; 
42) nº 2705/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação 
sobre o projeto de “Educação à Distância”; 43) nº 2706/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o projeto “Pró-
saneamento”; 44) nº 2707/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre o projeto “Reforsus”; 45) nº 2708/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o projeto “Programa de Ação 
Social em Saneamento”; 46) nº 2709/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o projeto “Habitar-Brasil”; 47) nº 2710/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre o projeto “Carta de Crédito”; 48) nº 2711/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o projeto “Pró-moradia”; 49) 
2712/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre o 
projeto “Pró-emprego”; 50) nº 2713/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre o projeto “Planfor”; 51) nº 2714/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o projeto “Programa 
de Crédito Produtivo Popular”; 52) nº 2715/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Trabalho sobre o projeto “Proeger”; 53) nº 2716/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre venda ao público de 
medicamentos reprovados em testes laboratoriais; 54) nº 2717/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os 
duzentos maiores devedores  do INSS no Estado de São Paulo; 55) nº 2718/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre retenção de impostos e 
contribuições para formação do FET – Fundo de Estabilidade Fiscal; 56) nº 2719/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre retenção de impostos e contribuições para formação do FEF – Fundo de Estabilidade 
Fiscal; 57) nº 2720/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre abuso de poder econômico praticado pelas montadoras de automóveis; 58) nº 
2721/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
cobrança, pelo Banco Central, de “pedágio” para o ingresso de bancos estrangeiros no País; 
59) nº 2722/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário 
de Política Fundiária sobre o projeto “Reforma Agrária”; 60) nº 2723/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o projeto “Interligação 
do Sistema Elétrico”; 61) nº 2724/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 



Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre o projeto “Pronaf”; 62) nº 2725/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o projeto 
“Combate à Mortalidade Infantil”; 63) nº 2726/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação sobre o projeto “Valorização do Magistério”; 64) nº 
2727/997. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação sobre o 
projeto “Recursos Centralizados na Escola”; 65) nº 2728/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a venda, pelo Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB), da sua subsidiária nos Estados Unidos, a seguradora United Americas Insurance 
Comapany (UAIC); 66) nº 2729/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda acerca de relatório elaborado sobre a situação do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB); 67) nº 2731/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a situação das garantias das provisões técnicas da Gente 
Seguradora S.A; 68) nº 2732/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre situação da PREVIMIL Sociedade de Previdência Privada; 69) nº 
2733/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
aplicação de recursos da CPMF em ações de saúde preventiva; 70) nº 2734/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação da 
Seguradora Golden Cross; 71) nº 2735/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a contratação pelo Banco Central, de seguro para 
computadores, em caráter de “emergência”; 72) nº 2736/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação da Interunion Capitalização 
S.A; 73) nº 2738/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia sobre assinatura de protocolo de intenções entre a PETROBRÁS e a EMBASA para 
recuperação da barragem Santa Helena, na região de Camaçari, Estado da Bahia; 74) nº 
2739/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o valor pago a organismos internacionais a título de taxa de compromisso ou de 
permanência (commitment fee); 75) nº 2740/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o Programa de Exoneração Voluntária de 
servidores públicos estaduais nos Estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul; 76) 
nº 2741/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia sobre contrato firmado entre o INPE e a FUNCATE e aditivos; 77) nº 2742/97. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
Programa de Exoneração Voluntária de servidores públicos estaduais no Estado de Goiás; 78) 
nº 2743/97. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o funcionamento de pedreira em 
São Vicente, Estado de São Paulo; 79) nº 2744/97. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o funcionamento de pedreira em São 
Vicente, Estado de São Paulo; 80) nº 2745/97. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre estoques 
governamentais de café; 81) nº 2746/97. Deputado M-RIO MARTINS. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre repasse de verbas do Sistema Único de Saúde – SUS; 82) nº 
2747/97. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre aplicações da SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia; 83) nº 2748/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre financiamentos concedidos pelo BNDES a polos de 
telecomunicações; 84) nº 2749/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre financiamentos concedidos pelo BNDES a polos de 
telecomunicações; 85) nº 2750/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre financiamentos habitacionais para famílias de baixa renda com 
recursos do FGTS. 86) nº 2751/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre financiamentos habitacionais para famílias 
de baixa renda com recursos do FGTS; 87) nº 2752/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 



informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre gastos realizados em 1995 
pelo Governo Federal com campanhas publicitárias; 88) nº 2753/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre gastos 
realizados em 1996 pelo Governo Federal com campanhas publicitárias; 89) nº 2754/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre gastos realizados em 1997 pelo Governo Federal com campanhas publicitárias; 90) nº 
2755/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
seguros vendidos para passageiros de ônibus; 91) nº 2756/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre as condições 
para produção e importação de barrilha no País; 92) nº 2757/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações de compras de bancos com 
recursos do PROER; 93) nº 2758/97. Deputado WILSON BRAGA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre dividas para com o Imposto de Renda das usinas da Paraíba com 
o Banco do Brasil; 94) nº 2759/97. Deputado WILSON BRAGA. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre inadimplências dos usineiros da Paraíba com o Banco do Brasil; 
95) nº 2760/97. Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a liquidação do Banco do Estado do Amapá; 96) nº 2761/97. Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os empréstimos 
concedidos à empresa ENCOL S.A., Engenharia, Comércio e Indústria, pelo Banco do Brasil 
S.A. e pela Caixa Econômica Federal, a partir de 1º de janeiro de 1995, bem como os direitos 
reais de garantia oferecidos nas operações citadas pela empresas devedora; 97) nº 2762/97. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre os empréstimos concedidos à empresa ENCOL S.A, Engenharia Comércio e 
Indústria, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a partir de 1º de 
janeiro de 1995, bem como os direitos de reais de garantia oferecidos nas operações citadas 
pela empresa devedora; 98) nº 2763/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre planilhas de custo referentes ao cálculo das 
mensalidades dos planos de saúde apresentadas à Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do órgão por empresas, cooperativas e companhias de seguros; 99) nº 2764/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o seguro 
denominado Poupvida, vendido pela seguradora AIG e pela APLUB capitalização em bancas 
de jornais, nos correios e agências lotéricas; 100) nº 2765/97. Deputado LUCIANO ZICA. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o sistema TELEBRÁS; 101) nº 
2766/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de recursos para pagamento de servidores aposentados da ECT; 
102) nº2767/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
e Assistência Social sobre alterações nas normas técnicas do INSS referentes às doenças 
ocupacionais; 103) nº 2768/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia sobre portarias de lavra de recursos minerais outorgadas no Brasil; 104) 
nº 2769/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério e Energia sobre 
protocolo de intenções firmado entre a PETROBRÁS e a COPENE para implantação de uma 
Unidade de Nafta e Óleo Combustível (UPN) no Polo Petroquímico de Camaçari, Estado da 
Bahia; 105) nº 2770/97. Deputado MILTON TEMER. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre confisco de recursos em contas bancárias durante o Governo Collor; 106) nº 
2771/97. Deputado FERNANDO GABEIRA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
planos e seguros privados de assistência à saúde e a crise financeira enfrentada pela empresa 
Golden Cross; 107) nº 2772/97. Deputado ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO. Solicita informações 
ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre desapropriações para fins de reforma 
agrária; 108) nº 2773/979. Deputada MARIA LAURA. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento sobre exclusão da Secretaria da Agricultura do Distrito 
Federal da lista de distribuição de sementes em benefício da Federação das Associações de 
Produtores Rurais do Distrito Federal; 109) nº 2774/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 



Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre liberação de dados confidenciais de 
processos e inquéritos; 110) nº 2775/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre liberação de dados confidenciais de 
processos e inquéritos; 111) nº 2776/97. Deputado ODELMO LEÃO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre o Processo nº 08000-011461/94-82, instaurado perante o 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, da Secretaria de direito 
Econômico desse Ministério; 112) nº 2777/97. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre a implementação das propostas de ações 
governamentais em relação às pessoas portadoras de deficiência, contidas no Programa 
Nacional de Direitos Humanos, desenvolvidos pelo órgão; 113) nº 2778/97. Deputada TELMA 
DE SOUZA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre os trabalhadores da Rhodia; 114) nº 2779/97. Deputada TELMA DE 
SOUZA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre os trabalhadores da Rhodia; 115) 
nº 2780/97. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao Ministério do Trabalho 
sobre os trabalhadores da Rhodia; 116) nº 2781/97. Deputada SOCORRO GOMES. Solicita 
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre acordos e contratos firmados entre 
instituições de pesquisa científica nacionais e estrangeiras; 117) nº 2782/97. Deputado 
GERALDO PASTANA. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre 
número de cidadãos brasileiros que residem e trabalham no exterior e sobre migrações de 
europeus e japoneses para o Brasil no período subsequente à Segunda Guerra Mundial; 118) 
nº 2783/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre gastos com propaganda do programa Brasil em Ação; 119) nº 2784/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre sorteios 
realizados nas emissoras de TV, tendo como beneficiárias  entidades filantrópicas; 120)  nº 
2785/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações complementares ao Ministério dos 
Transportes sobre a atuação de empresas de ônibus e a venda de seguros a seus passageiros; 
121) nº 2786/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o processo de privatização da TELESP; 122) nº 2787/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre contrato 
firmado pela PETROBRÁS com a OPP Petroquímica, do Grupo Odebrecht; 123) nº 2788/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre a situação e atuação da GEAP – Fundação de Seguridade Social na venda de 
planos de saúde para órgãos do Governo Federal, sem licitação; 124) nº 2789/97. Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre funcionários do INSS; 125) Nº 2791/97. Deputada MARISA SERRANO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre acervo documental produzido 
pela Comissão Nacional de Moral e Civismo  (CNMC); 126) nº 2792/97. Deputado PADRE 
ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre valores destinados para o 
custeio da pensão militar a dependentes de ex-combatentes; 128) nº 2794/97. Deputado 
PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre valores destinados para 
o custeio da pensão militar a dependentes de ex-combatentes; 129) nº2795/97. Deputado 
PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre valores destinados para 
o custeio da pensão militar das filhas de militares, nos anos de 1996 e 1997; 130) nº 2796/97. 
Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre valores 
destinados para o custeio da pensão militar das filhas de militares, nos anos de 1996 e 1997; 
131) nº 2797/97. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério do Exército 
sobre valores destinados para o custeio da pensão militar das filhas de militares, nos anos de 
1996 e 1997; 132) nº 2798/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre mudanças efetuadas pelo Banco Central no critério contábil para registro 
da dívida pública; 133) nº 2799/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre acordo feito entre a Seguradora Golden Cross e o Banco Excel-
Econômico; 134) nº 2800/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 



da Fazenda sobre a venda de seguros feita pela AGF Brasil Seguros através da Internet; 135) 
nº 2801/97. Deputado SALOMÃO CRUZ. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
amparo legal dos reajustes das prestações dos financiamentos habitacionais da Caixa 
Econômica Federal, concedidos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação; 136) nº 
2802/97. Deputada MARTA SUPLICY. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre 
exigência, pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, de resposta a questionário sobre 
prática de aborto, vida sexual e uso de anticoncepcionais para revalidação do Certificado de 
Capacitação Física (CCF) para as comissárias de bordo das empresas aéreas em operação no 
País; 137) nº 2803/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas 
e Energia sobre projetos de parceria com a PETROBRÁS e sobre a estrutura remuneratória do 
órgão; 138) nº 2804/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o seguro denominado Poupvida, vendido pela seguradora AIG e APLUB 
Capitalização em bancas de jornais, nos Correios e agências lotéricas; 139) nº 2805/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o seguro 
denominado Poupvida, vendido pela seguradora AIG e pela APLUB Capitalização através das 
agências lotéricas; 140) nº 2806/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre o projeto Conclusão da Hidrovia Tietê-Paraná; 141) nº 
2807/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre o Programa de Economia de Energia Elétrica – Procel – e fontes financiamento a 
Municípios para atividades do setor elétrico; 142) nº 2808/97. Deputado MILTON MENDES. 
Solicita informações ao Ministério da Indústria e do Comércio sobre importação de veículos 
usados; 143) nº 2809/97. Deputado VANIO DOS SANTOS. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre a situação econômica, comercial e administrativa da Caixa Econômica 
Federal; 144) nº 2810/97. CFFC. Solicita informações ao Ministério da Saúde, sobre aplicação 
dos recursos do REFORSUS, em Minas Gerais; 145) nº 2811/97. Deputado GONZAGA 
PATRIOTA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre existência de delegação do 
Departamento de Transportes Rodoviários, do Ministério dos Transportes e do 
Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco para realização, pela 
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, de fiscalização dos serviços 
de transportes rodoviários intermunicipal, interestadual e internacional; 146) nº 2812/97. 
Deputado MARCELO DÊDA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre teor das 
gravações realizadas por ocasião da reunião entre o Ministro e os Secretários de Segurança 
dos Estados; 147) nº 2813/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério 
da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o regime automotivo; 148) nº 2814/97. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informação ao Ministério da Fazenda sobre 
débitos e empréstimos envolvendo a empresa Encol S.A; 149) Nº 2815/97. Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre contratos e financiamentos firmados entre o BNDES e a empresa Encol S.A; 150) nº 
2816/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre dívidas da empresa Encol S.A. para com a Previdência 
Social; 151) nº 2817/97. Deputado JOSÉ MAURÍCIO. Solicita informações ao Ministério das 
Minas e Energia, sobre denúncias de favorecimento da Petrobrás com a empreiteira 
Odebrecht; 152) nº 2819/97. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério 
dos Transportes sobre execução orçamentária no âmbito do Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens – DNER; 153) Nº 2820/97. Deputado GILNEY VIANA. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre refinanciamento do 
Prodeagro – Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso; 154) nº 
2821/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre a Construtora Encol; 155) nº 2823/97. Deputado VALDEMAR COSTA 
NETO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre destinação de recursos 
oriundos de empréstimo efetivado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 
DNER – junto ao Banco do Brasil; 156) nº 2824/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 



Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre valor atualizado de empréstimo 
concedido pelo Banco do Brasil ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER; 
157) nº 2825/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre o projeto da Ferrovia Norte-Sul e as atuais condições da obra; 158) nº 
2826/97. Deputado DELFIM NETTO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
aplicações das reservas brasileiras no exterior; 159) nº 2827/97. Deputado MILTON MENDES. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a liberação de recursos à 
entidade União de Professores de Música – UNIPROS; 160) nº 2828/97. Deputado MILTON 
MENDES. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre projeto da entidade União de 
Professores de Música – UNIPROS; 161) nº 2829/97. Deputado JOSÉ COIMBRA. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre prestação de contas de sorteios com finalidades 
beneficentes promovidas sob o respaldo de instituições filantrópicas, associações desportivas 
e outras entidades; 162) nº 2830/97. Deputado JOÃO COSER. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre pagamento pelo Tesouro Nacional de dívidas da extinta 
PORTOBRÁS; 163) nº 2831/97. Deputada RAQUEL CAPIBERIBE. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a liquidação extrajudicial do Banco do Estado do Amapá – 
BANAP, realizada pelo Banco Central do Brasil. II – PAUTA DO SENHOR 2º VICE-PRESIDENTE. 
A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua. Excelência nos seguintes expedientes 
referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 19.753/97. 
Deputado Fausto Martello. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa  nº 
24/83. De acordo”. 2) Processo nº 25.958/97. Deputado Geddel Vieira Lima. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 3) Processo nº 27.483/97. 
Deputada Laura Carneiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 4) Processo nº 27.581/97. Deputado Hélio César Rosas. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 5) Processo nº 27.715/97. Deputado 
Murilo Pinheiro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 6) Processo nº 27.837/97. Deputado Ezídio Pinheiro. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 7) Processo nº 27.867/97. Deputado Firmo 
de Castro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 8) 
Processo nº 27.868/97. Deputado Firmo de Castro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 9) Processo nº 27.870/97. Deputado Hélio César 
Rosas. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 10) 
Processo nº 27.976/97. Deputada Joana D’Arc. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 11) Processo nº 28.332/97. Deputado Luiz Braga. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 12) Processo nº 
28.421/97. Deputado José Luiz Clerot. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 13) Processo nº 28.581/97. Deputado João Natal. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 14) Processo nº 
28.686/97. Deputado Severino Cavalcanti. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 



apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 15) Processo nº 28.713/97. Deputado Álvaro Valle. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 16) Processo nº 
28.731/97. Deputado Hélio César Rosas. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 17) Processo nº 28.781/97. Deputada Márcia Cibilis Viana. “Li 
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 18) Processo nº 
28.818/97. Deputado Jaques Wagner. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 19) Processo nº 30.156/97. Deputado Luiz Buaiz. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 20) Processo nº 30.520/97. 
Deputado Augusto Nardes. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 21) Processo nº 30.549/97. Deputado Alberto Goldman. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 22) Processo nº 30.604/97. 
Deputado Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 
24/83. De acordo”; 23) Processo nº 30.754/97. Deputada Etevalda Grassi de Menezes. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 24) Processo nº 
110.804/97. Deputada Alzira Ewerton. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 25) Processo nº 111.055/97. Deputado Carlos Alberto. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 26) Processo nº 
116.257/97. Deputado Talvane Albuquerque. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 27) Processo nº 117.253/97. Deputado José Mendonça 
Bezerra. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 28) 
Processo nº 118.632/97. Deputado Vicente André Gomes. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 29) Processo nº 119.113/97. Deputado 
Luiz Piauhylino. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De 
acordo”; 30) Processo nº 119.183/97. Deputada Maria da Conceição Tavares. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 31) Processo nº 
119.301/97. Deputada Marta Suplicy. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 32) Processo nº 119.302/97. Deputado Hugo Rodrigues da 
Cunha. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 33) 
Processo nº 119.556/97. Deputado Nelson Otoch. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 34) Processo nº 119.564/97. Deputado Eujácio 
Simões. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 35) 



Processo nº 119.957/97. Deputado Robson Romero. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 36) Processo nº 120.018/97. Deputado Padre Roque. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 37) Processo nº 
120.273/97. Deputado José Mendonça Bezera. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 38) Processo nº 120.391/97. Deputado Firmo de Castro. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 39) Processo nº 
120.752/97. Deputado Serafim Venzon. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa nº 24/83. De acordo”; 40) Processo nº 120.881/97. Deputada Maria da Conceição 
Tavares. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 41) 
Processo nº 120.894/97. Deputada Elcione Barbalho. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; 42) Processo nº 121.321/97. Deputado Geddel Vieira 
Lima. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo”; III – 
PAUTA DO SENHOR 1º SECRETÁRIO. A Mesa aprecia os pareceres proferidos pelo Senhor 1º 
Secretário nos seguintes expediente: a) Processo nº 115.808/97. Departamento de Pessoal. 
“Trata-se de proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a transformação de cargos do quadro 
de pessoal da Câmara dos Deputados. para o fim de atender necessidades do Departamento 
Médico. Em sua justifica, fiz a proposta: “Há mais de dois anos, a Câmara dos Deputados 
realizou concurso público para preenchimento de cargos vagos da área médica, com a 
finalidade de suprir o quadro de pessoal do Departamento Médico, como forma de atender a 
enorme demanda provocada pelo alto número de parlamentares, servidores, dependentes e 
outros conveniados, que procuram os serviços daquele Departamento. Atualmente, após o 
preenchimento da maioria dos cargos vagos, algumas especialidades da área médica carecem 
de alguns ajustes, uma vez que a procura a esses serviços ainda é bastante grande. 
Considerando a atual necessidade de pessoal, diversa daquela da época da elaboração dos 
editais dos concursos da área médica, e considerando a existência de cargos vagos 
desnecessário em outras categorias funcionais do Quadro Permanente, a aprovação da 
presente proposta virá atender a carência de servidores em algumas especialidades da área 
médica, através da nomeação de candidatos habilitados no concurso público em andamento 
realizada por esta Casa. “A Diretoria-Geral manifesta-se favoravelmente à proposta. Esta 
Secretaria, ante as informações processadas, submete a matéria ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, com vistas à sua aprovação, na forma da minuta anexa”. A Mesa resolve aprovar 
o parecer supra e, em consequência, baixa o Ato da Mesa nº 73, de 1997, que vai publicado 
ao final da ata. b) Processo nº 8.604/82. Departamento de Material e Patrimônio. Contrato 
de Comodato com o Banco Credireal S.A. “Trata-se de cessão de área localizada no Edifício 
Principal da Câmara dos Deputados ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., 
formalizada mediante contrato particular de comodato firmado em 17/08/82, por período 
indeterminado de vigência. No encaminhamento do processo, o Senhor Diretor-Geral 
informa que, em virtude da conclusão do processo de privatização daquela instituição 
bancária, torna-se imprescindível a devolução da área acima indicada, nos termos do art. 148 
do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios desta Casa, com notificação prévia de 60 
(sessenta) dias ao seu representante legal, obedecendo ao disposto na cláusula terceira do 
aludido contrato de comodato. Com efeito, o art. 148 do citado Regulamento estabelece que 
“a Câmara dos Deputados poderá conceder real de uso de bens imóveis, dispensada a 
licitação, quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública”, o 



que impossibilita o prosseguimento da situação presentemente vivenciada, dado que aquele 
banco passou ao controle integral da iniciativa privada. Ante o exposto, esta Secretaria 
submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa. “A Mesa resolve acompanhar o 
parecer do órgão técnico da Casa, pela devolução da área referenciada. Prosseguindo, a 
Mesa aprova o Projeto de Resolução que “cria funções comissionadas de Assessor de 
Orçamento e Fiscalização Financeira e dá outras providências”. Sua Excelência o Senhor 2º 
Secretário devolve o processo nº 41.745/95, de interesse de Terezinha de J. Versiani Pitangui, 
referente incorporação de quintos – Assembleia Nacional Constituinte, cujo  pedido de vista 
tinha solicitado. Nada mais havendo a tratar, às 16:30 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, (_________), Secretário-Geral da Mesa, 
lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 7ª Reunião da Mesa, realizada em 15.10.97 

Aos quinze dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 11:00 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Forte, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º 
Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário, José Maurício, 1° Suplente, e 
Luciano Castro, 4° Suplente. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Nelson Trad, 2° 
Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. Solicitando 
a palavra, o Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, parabeniza o Presidente da 
Câmara dos Deputados e do Senado  Federal pela atitude que tomaram frente aos episódios 
relacionados à visita do Presidente dos Estados Unidos da América. Elogia a firmeza 
demonstrada pelos dois Presidentes, considerando que a repercussão foi a melhor possível. O 
Senhor Presidente agradece e diz que a atitude foi de toda a Mesa, já que todos se 
manifestaram. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos 
favoráveis, “ad referendum” da Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente nos seguintes 
expedientes: a) Processo n° 122.147/97. Reembolso de despesas médico-hospitalares de 
interesse do ex-Deputado Robson Romero. b) Requerimentos de Informações: 1) n° 2730/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre irregularidades 
apuradas pela SUSEP na BB Corretora de Seguros; 2) n° 2737/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre atraso de pagamentos de sinistros e 
comissões de corretagem pela Edel Seguradora S.A; 3) n° 2832/97. Deputado CARLOS 
CARDINAL. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre importações de trigo e 
derivados e de arroz procedentes do Uruguai; 4) n° 2833/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre despesas realizadas com publicidade e 
propaganda; 5) n° 2834/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 6) n° 2835/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre despesas 
realizadas com publicidade e propaganda; 7) n° 2836/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre despesas realizadas com 
publicidade e propaganda; 8) n° 2837/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 9) n° 2838/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre 
despesas realizadas com publicidade e propaganda; 10) n° 2839/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre despesas realizadas com 
publicidade e propaganda; 11) n° 2840/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Exército sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 12) n° 2841/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 13) n° 
2842/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
despesas realizadas com publicidade e propaganda; 14) n° 2843/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre despesas realizadas com publicidade e 
propaganda; 15) n° 2844/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 16) n° 2845/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política 
Fundiária, sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 17) n° 2846/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre contratos firmados 
pela PETROBRÁS com empresas privadas; 18) n° 2847/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério Extraordinário dos esportes sobre despesas realizadas com 
publicidade e propaganda; 19) n° 2848/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 



Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre despesas realizadas com 
publicidade e propaganda; 20) n° 2849/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre certidão negativa de débito – CND, 
fornecida à ENCOL; 21) n° 2850/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 22) 
n° 2851/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 23) n° 2852/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre despesas 
realizadas com publicidade e propaganda; 24) n° 2853/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Marinha sobre despesas realizadas com publicidade e 
propaganda; 25) n° 2854/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre realização de concursos públicos pelo CESPE, Universidade de 
Brasília; 26) n° 2855/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre recentes compras de medicamentos realizadas pela CEME; 27) n° 2856/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre contratos firmados 
pela PETROBRÁS com empresas privadas; 28) n° 2857/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre concessões pela BR Distribuidora para 
instalação de postos de gasolina; 29) n° 2858/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre o seguro denominado Poup Vida, vendido pela seguradora AIG, 
em parceria com a APLUB Capitalização e Poup Vida Empreendimentos e Serviços S.A; 30) n° 
2859/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre seguro 
adquirido sem licitação pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. da Companhia 
União de Seguros Gerais; 31) n° 2860/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre pesquisa e respeito de cenas de violência e sexo transmitidas pelas 
emissoras de televisão; 32) n° 2861/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre fiscalizações realizadas pelo Banco Central Nacional, no período de 
1988 a 1995; 33) n° 2862/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre despesas realizadas com publicidade e propaganda; 34) n° 2863/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre licitação realizada pala 
Caixa Econômica Federal para informações de suas agências; 35) n° 2864/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre 
despesas realizadas com publicidade e propaganda; 36) n° 2865/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre gastos do Governo 
Federal com campanhas publicitárias; 37) n° 2866/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre o projeto Paste – Telecomunicações; 38) n° 
2867/97. Deputado JORGE TADEU MUDALEN. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre ligações feitas por meio do sistema 0900 para entidades filantrópicas; 39) 
n° 2868/97. Deputado FERNANDO GABEIRA. Solicita informações ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre a posição diplomática brasileira a respeito da conferência internacional para a 
proibição das minas antipessoais; 40) n° 2869/97. Deputado WELINTON FAGUNDES. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre 
convênios celebrados com as Prefeituras Municipais de Rondonópolis e de Pedra Preta, Estado 
de Mato Grosso; 41) n° 2870/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre atividades da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional 
de Educação; 42) n° 2871/97. Deputado MILTON TEMER. Solicita informações à Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência sobre reclamação trabalhista proposta contra a NUCLEP – 
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A; 43) n° 2872/97. Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre aquisição de aparelhos para 
implantação do Programa TV Escola; 44) n° 2873/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o Processo n° 96.001.065.907-4; 45) n° 
2874/97. Deputado SALATIEL CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre a prestação de assistência religiosa no âmbito no órgão; 46) n° 2875/97. Deputado 



SALATIEL CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre a prestação de 
assistência religiosa no âmbito do órgão; 47) n° 2876/97. Deputado SALATIEL CARVALHO. 
Solicita informações ao Ministério do Exército sobre a prestação de assistência religiosa no 
âmbito do órgão; 48) n° 2877/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre operações efetuadas pelo Banco Central Via PROER junto a bancos; 49) n° 
2878/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
Formulários de Informações Periódicas – FIP remetidos pelas empresas de segundo à SUSEP; 50) 
n° 2879/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
importação e contrabando de fios sintéticos no País; 51) n° 2880/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre contrabando de fios sintéticos para o País; 
52) n° 2881/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Indústria do 
Comércio e do Turismo sobre importação e contrabando de fios sintéticos no País; 53) n°  
2882/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
parecer da SUSEP considerando irregular a venda de seguros em agências bancárias; 54) n° 
2886/97. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
antecipação orçamentária, pelo Banco Central, para a Prefeitura do Estado de São Paulo; 55) n° 
2887/97. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre Convênio 
048/92, celebrado entre o órgão e a Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia; 56) n° 
2888/97. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre tramitação de processos administrativos no Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem – DNER; 57) n° 2889/97. CCTCI. Requer da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática que sejam solicitadas informações ao Ministério das Comunicações, 
sobre a Linha de Crédito Especial do BNDES para financiamento em empresas de 
telecomunicações no País. Em seguida, o Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, 
apresenta relatório relativo ao seminário “Modernização e Reforma Parlamentar”, do qual 
participou em missão oficial ao Chile. O Senhor Presidente acolhe o Relatório e determina sua 
publicação. II – PAUTA DO SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres 
proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes referentes a reembolso de despesas 
médico-hospitalares: 1) Processo n° 24.815/97. Deputado Paes Landim. “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.” 3) Processo n° 28.884/97. Deputado João 
Paulo Cunha. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”; 4) 
Processo n° 30.594/97. Deputado Luiz Durão. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da 
Mesa n° 24/83. De acordo.”; 5) Processo n° 120.514/97. Deputado Gilney Viana. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 6) Processo n° 120.900/97. 
Deputado Roberto Balestra. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 7) Processo n° 121.373/97. Deputado Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 8) Processo n° 121.844/97. Deputado José 
Carlos Coutinho. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 9) 
Processo n° 122.411/97. Deputado Fernando Lyra. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observada as disposições do Ato da 
Mesa n° 24/83. De acordo.”. O Senhor 2° Vice-Presidente devolve o Projeto de Resolução n° 
115/96, que “cria o prêmio Madre Cristina de Direitos Humanos”, manifestando-se de acordo 
com o relator, Senhor 1° Vice-Presidente, sugerindo, todavia, emendas. A Mesa encaminha o 
referido Projeto de Resolução ao Senhor Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, para finalização do 
parecer. III – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprecia os pareceres proferidos pelo 



Senhor 1° Secretário nos seguintes expedientes: a) Processo n° 37.693/94. Centro de 
informática. Modernização do Plenário. “Trata-se da apresentação de premissas básicas e 
informações técnicas referentes a um novo sistema eletrônico de votação, elaboradas pela 
Comissão Especial constituída para tal fim, pela Portaria n° 164/96. Tais premissas básicas, em 
anexo, constituem propostas para um novo sistema eletrônico, e ora são apresentadas à douta 
mesa para que esta, preliminarmente à elaboração de edital de concorrência, conheça e opine 
sobre os elementos técnicos e sobretudo os efeitos políticos das mesmas. Para tal mister, a 
Diretora-Geral fará as explanações necessárias e responderá a quaisquer indagações dos nobres 
pares. É o que a Primeira-Secretaria submete e á deliberação da douta Mesa. “Debatida a 
matéria, a Mesa aprova, por unanimidade, a proposta para modernização do Sistema Eletrônico 
de Votação, que vai publicada ao final da ata, elaborada pela Comissão Especial constituída para 
tal fim. b) Processo n° 122.214/97. Coordenação de Transportes. Atualização da frota de 
veículos. “Trata-se de solicitação da Coordenação de Transportes para que seja autorizada a 
redução da frota de veículos da Câmara dos Deputados, de 61 para 51 unidades, mediante 
processo de alienação, e adquiridos novos veículos com vistas à renovação de parte da frota 
referida. Informa aquele órgão que o objetivo da proposta é reduzir os elevados gastos com 
manutenção e, com a frota renovada, aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços, 
dado que os veículos a serem substituídos estão com a vida útil ultrapassada, sem condições de 
oferecer segurança adequada, além da dificuldade de reposição de peças. Esclarece também 
que a proposta é alienar 28 veículos, mediante leilão, com base nos dispositivos (art. 148, II; art. 
18, § 5° e art. 84, § 1°, I) do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos 
Deputados, com previsão de receita estimada em R$ 211.000,00, e adquirir 18 novos, com 
despesa estimada em R$ 861.000,00, conforme quadros demonstrativos de fls. 10 e 11. Ademais 
dessa legislação citada, a Diretoria Administrativa informa que a Lei n° 9.293/96, dispondo sobre 
as diretrizes orçamentárias da União, estabelece em seu art. 11, III, verbis: “Art. 11. Não 
poderão ser destinados recursos para atender despesas com:...................... III – aquisições de 
automóveis de representação, ressalvados aqueles referentes a automóveis de uso do 
Presidente, ex-Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos Ministros de Estado e do 
Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União.” 
Todavia, esclarece que a pretensão em tela encontra amparo no Ato da Mesa n° 64/97 (art. 1° , 
I, II e III), motivo por que, considerando as justas razões apresentadas pela Coordenação de 
Transportes, e a disponibilidade de recursos para o fim almejado, manifesta-se favorável à 
proposta, ao tempo em que solicita autorização ao Diretor-Geral para abertura de processo 
licitatório nas modalidades de leilão e concorrência, visando à alienação e à aquisição dos bens 
relacionados nos quadros demonstrativos reproduzidos na informação de fls. 10 e 11. Os citados 
dispositivos do AM n° 64/97 estabelecem, verbis: “Art. 1° Os veículos automotores de 
transporte rodoviário da Câmara dos Deputados são classificados, para fim de utilização, nas 
seguintes categorias: I – veículos de representação, de uso exclusivo do Presidente da Câmara 
dos Deputados; II – veículos de natureza especial, de uso dos Membros da Mesa, do Procurador 
Parlamentar, do Diretor-Geral e do Secretário-Geral da Mesa; III – veículos de serviço destinados 
ao transporte de materiais da Câmara dos Deputados e pessoal em serviços.” O Diretor-Geral 
manifesta-se pelo deferimento do pleito. Esta Secretaria, à vista do exposto, opina pelo 
acolhimento do pedido, nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da 
Casa. “A Mesa aprova o parecer supra. c) Processo n° 41.745/95. Teresinha de Jesus Versiani 
Pitangui. Incorporação de quintos. “A servidora Teresinha de Jesus Versiani Pitangui, ponto n° 
1.642, inconformada com a decisão do Diretor-Geral (fls. 11) contrária ao seu pedido de 
incorporação de 1/5 (um quinto) da gratificação da função exercida na Assembleia Nacional 
Constituinte, no período de 1.6.87 a 6.10.88, recorre daquela decisão, sob os argumentos de fls. 
13-16. A recorrente fundamenta o seu pedido no art. 7° da Resolução n° 70/94, in verbis: “Art. É 
devida aos servidores efetivos da Câmara dos Deputados afastados para o exercício de cargo em 
comissão ou função, em órgãos da administração pública direta, autárquica ou fundacional dos 



Poderes da União, nos termos do art. 93, da Lei n° 8.112, de 1990, a incorporação de quintos 
decorrentes da ocupação de referidos cargos. Parágrafo único. A incorporação das parcelas 
remuneratórias, autorizadas neste artigo, será efetivada com base no nível da função 
comissionada equivalente, excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos servidores da 
Câmara dos Deputados.” O Departamento de Pessoal (Coordenação de Legislação de Pessoal 
Estatutário) manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 8), alegando, principalmente, que: 1) 
citado dispositivo refere-se claramente a servidores afastados ‘para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança em órgãos da administração pública direta, autárquica e 
fundacional dos Poderes da União’; 2) a Assembleia Nacional Constituinte, organismo criado 
com a finalidade de elaborar a Carta Magna, era composta por servidores da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, designados, temporariamente, para exercerem funções, 
percebendo gratificações mensais, em caráter especial e extraordinário; 3) os servidores que 
exerceram função na ANC não foram beneficiados pela Resolução n° 70/94. Nas conclusões de 
seu recurso, diz a recorrente que: “1. A Assembleia Nacional Constituinte é um órgão criado pela 
Emenda Constitucional n° 26, de 27-novembro-1985, com a missão maior que pode ser atribuída 
a uma assembleia: a de elaborar a Constituição; trata-se, portanto, de uma pessoa jurídica a 
uma assembleia: a de elaborar a Constituição; trata-se, portanto, de uma pessoa jurídica de 
direito público interno; 2. O quadro de servidores criado pelo Ato da Mesa da Assembleia n° 14, 
de 1987, por delegação da Assembleia, é, sem qualquer dúvida, um órgão da administração 
pública direta, cumprindo, pois, a exigência do art. 7° da Res. n° 70, de 1994; 3. Constam dos 
autos as portarias que designaram a requerente para a função referida em seu pedido inicial; 4. 
O caráter temporário das funções, alegado, impropriamente, como impeditivo da concessão, 
acompanha a natureza da citada Assembleia.” Em nova manifestação, o órgão de pessoal diz 
que na argumentação jurídica de requerente não traz fato novo relevante à questão, pois 
restringe-se a discutir a natureza jurídica da ANC, quando o que ira determinar a incorporação 
ou não da gratificação passa primeiramente pela análise da sua essência, que, como rege a 
Emenda do ATO DA MESA N° 14/87, que a instituiu, foi devida por serviços especiais e 
extraordinários, tendo, portanto, sido paga cumulativamente com funções comissionadas, 
naqueles casos em que os indicados já detinham cargos em comissão. Não houve a necessidade 
de desligamento temporário do cargo em comissão para se perceber a gratificação por trabalhos 
extraordinários na ANC, conforme declaração em anexo do DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (FLS. 
21). “Por último, o Diretor-Geral, no parecer que encaminha o processo a esta Secretaria (fls. 
29/33), considera: “(...) Conforme bem observou o Departamento de Pessoal, a argumentação 
jurídica da requerente não trouxe fato novo, porquanto limitou-se a discutir, como forma de 
concretizar seu desiderato, a natureza jurídica da Assembleia Nacional Constituinte, 
sustentando ser a mesma pessoa jurídica de direito público interno. Quanto a este aspecto do 
problema, embora tal discussão seja irrelevante para a decisão, nunca é demais lembrar que as 
pessoas jurídicas de direito público interno são reconhecidas como tal por lei – destaque-se 
neste sentido, o próprio art. 14 do Código Civil Brasileiro – sendo que, é imperioso observar, 
nem a Câmara dos Deputados é dotada de personalidade jurídica. Um último comentário sobre 
a questão da personalidade jurídica da Assembleia Nacional Constituinte, no entanto, se faz 
necessário. Com total e absoluta certeza não era essa Assembleia, por motivos óbvios, um órgão 
interno da Câmara dos Deputados, como afirma a requerente para justificar o seu 
enquadramento no art. 1° da Resolução n° 70, de 1994. Ademais, o art. 1° da Resolução 70, de 
1994, restringiu de forma clara e precisa, o universo dos servidores desta Casa do Legislativo que 
fazem jus ao beneficio, verbis: “Art. 1° Para os efeitos do disposto no § 2° do art. 62 da Lei n° 
8.112, de 1990, o servidor investido em função comissionada de direção, chefia, consultoria, 
assessoramento, assistência e cargo em comissão de natureza especial, previstos na Resolução 
n° 21, de 1992 o no Ato da Mesa n° 47, de 1992, incorporará á remuneração de seu cargo 
efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivale à fração de um quinto da gratificação 
da função ou do cargo para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo 
exercício, até o limite de cinco quintos. “Como se pode aduzir, inexiste qualquer fundamento 



jurídico para a concessão do benefício pleiteado com suporte no art. 1° da resolução n° 70, de 
1994. Por fim, cumpre observar, em termos fáticos, embora se admita que alguns servidores 
desta Casa tiveram maior grau de envolvimento e responsabilidade com os trabalhos 
desenvolvidos para Assembleia Nacional Constituinte, não houve o requisito do afastamento da 
Câmara dos Deputados – conforme o exige o art. 7° da Resolução n° 70, de 1994. Pois, sem 
embargo, todos os servidores da Casa que foram designados para funções na Assembleia 
Nacional Constituinte continuaram exercendo suas atividades funcionais regulares na Câmara 
dos Deputados, sendo que foi permitido, inclusive, a acumulação de funções de confiança. Pelos 
motivos aduzidos, em especial pela inexistência de norma que ampare o direito pleiteado pela 
servidora em questão, mantendo a Decisão de fl. 11.” Não obstante essa manifestação contrária 
ao pleito, o Diretor-Geral ressalta que a servidora em questão não ocupava à época qualquer 
outro cargo ou função comissionada na Casa, e que o apoio administrativo necessário à 
realização dos objetivos da ANC proveio das duas Casas do Congresso Nacional, através de seus 
servidores, designados para, temporariamente, desempenhar atividades diversas daquelas 
inerentes aos respectivos cargos efetivos, inclusive no tocante à carga horária, sendo que as 
gratificações devidas a esses servidores, por sua vez, correram à conta de dotações próprias 
consignadas no orçamento de cada uma das Casas (art. 4°, do Ato da mesa n° 14, de 1987). 
Verifica-se, do histórico supra, que o direito à incorporação de quintos de gratificação de função 
ou cargo comissionado há de ajustar-se, nesta Casa, aos comandos da Resolução n° 70/94. Em 
específico, os arts. 1° e 7° desse diploma, supratranscritos, indicam os servidores alcançados por 
tal benefício, a saber, “o servidor investido em função comissionada de direção, chefia, 
consultoria, assessoramento, assistência e cargo em comissão de natureza especial, previstos na 
Resolução n° 21, de 1992 e no Ato da Mesa n° 47, de 1992”, e os “servidores efetivos da Câmara 
dos Deputados afastados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em 
órgãos da administração pública direta, autárquica e funcional dos Poderes da União, nos 
termos do art. 93, da lei n° 8.112, de 1990”. Na situação primeira, não há falar em direito à 
incorporação, posto que as funções exercidas na ANC não estão previstas na Resolução n° 21, de 
1992, e no Ato da Mesa n° 47, de 1992. Nestes atos normativos, as funções elencadas (de 
direção, chefia, consultoria, assessoramento e assistência) são previstas dos servidores da 
Carreira, enquanto as da ANC também podiam ser exercidas por servidores de recrutamento 
amplo. Na hipótese segunda, os servidores da Câmara que exerceram função na ANC não foram 
“afastados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes da União, nos termos do art. 
93, da lei n° 8.112, de 1990”. A leitura que se permite aqui é a do afastamento para o exercício 
de função em órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional dos demais 
Poderes da União, visto que para o exercício de função gratificada na Câmara dos Deputados, ou 
mesmo na ANC, não era exigido que o servidor que o servidor da Casa se afastasse de suas 
atividades funcionais, nos termos do art. 93, da Lei n° 8.112/90. Conforme diz o Diretor-Geral 
em seu parecer, todos os servidores da Casa que foram designados para funções de confiança. 
Ademais, se foi permitida a acumulação de funções de confiança, a gratificação mensal 
percebida por serviços prestados à ANC não se caracterizava, stricto senso, como uma função 
comissionada a que se permite, após 12 meses de exercício, a incorporação do quinto 
correspondente. De outra forma, e a contrariu lege, estar-se-ia admitindo a percepção publicada 
de funções. No máximo, admite-se, a gratificação mensal da ANC tinha o caráter mais de um pro 
labore, cuja incorporação à remuneração do cargo efetivo não é permitida em lei. Esta 
Secretaria, à vista de todo o exposto, e acompanhando as informações e manifestações 
contrárias dos órgãos técnicos da Casa, opina pela denegação do recurso, por falta de amparo 
legal.” A Mesa aprova o parecer supra. Continuando, a Mesa aprova o Projeto de Resolução que 
“altera dispositivos da Resolução n° 18, de 1971, que instituiu o Fundo Rotativo da Câmara dos 
Deputados e determina outras providências.” Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor 3° 
Secretário, Deputado Paulo Paim, devolve de vista o Processo n° 2.034/97, de interesse de 
Cornélia Jéssica Moreira Manes, referente à revisão de vantagem pessoal, submetendo-o, 



novamente, a análise da 1ª Secretaria, uma vez que a requerente apresentou razões contrárias 
ao parecer do relator, Senhor 1° Secretário, bem como manifestação de apoio de diversos 
parlamentares. A Mesa tomou conhecimento do relatório dos despachos da Terceira-Secretaria: 
“Encaminho a Vossa Excelência e á Douta Mesa, relatório dos processos despachos pela 
Terceira-Secretaria, no período de 28/08/97 a 15/10/97 conforme segue: a) Justificativa de 
Faltas – Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com o DL 07/95, art. 4°, parágrafo 4° e do 
art. 236 do Regimento Interno, com ressarcimento financeiro: (Deputado – Período): Aécio 
Borba – 29/09 a 02/10/97; Aécio de Borba – 09 a 12/09/97; Albérico Cordeiro – 12 a 26/09/97; 
Alberto Silva – 26 a 27/08/97; Alcaste Almeida – 16 e 17/09/97; Alvaro Valle – 09 a 11/09/97; 
Alvare Valle – 16 a 18/09/97; Alvaro Valle – 23 a 25/09/97; Alzira Ewerton – 02 a 05/09/97; 
Alzira Ewerton – 10/09/97; Antônio dos Santos – 28/08/97; Antônio dos Santos – 12 a 27/08/97; 
Antônio dos Santos – 15 a 18/09/97; Antônio Feijão – 26 a 28/08/97; Antônio Geraldo – 27/08 a 
05/09/97; Antônio Joaquim Araújo – 08 e 09/09/97; Antônio Joaquim Araújo – 16 a 18/09/97; 
Antônio Joaquim Araújo – 22 e 23/09/97; Antônio Joaquim Araújo – 13/08/97; Armando Costa – 
26 a 28/08/97; Arnon Bezerra – 26/08/97; Arthur Virgílio Neto – 30/09 a 03/10/97; Asdrúbal 
Bentes – 02 a 11/10/97; Augusto Farias – 25 a 29/08/97; Bonifácio de Andrada – 24 a 26/08/97; 
Carlos Alberto – 08 a 28/09/97; Carlos Alberto – 30/09 a 14/10/97; Carlos Magno – 26/08/97; 
Carlos Santana – 12, 14 e 28/08/97; César Bandeira – 16/09/97; Chicão Brígido – 18 a 21/08/97; 
Chico Vigilante – 16 a 19/09/97; Cidinha Campos – 08 a 16/09/97; Cidinha Campos – 28/08 a 
08/09/97; Cidinha Campos – 11/09/97; Cidinha Campos – 18/09/97; Cipriano Correia – 
28/08/97; Ciro Nogueira – 02 a 06/09/97; Cleonâncio Fonseca – 03 e 04/09/97; Costa Ferreira – 
05 a 07/08/97; Dolores Nunes – 30/09 a 03/10/97; Dolores Nunes – 02 a 04/09/97; Edson Silva – 
02 a 05/09/97; Edson Silva – 22 a 24/07/97; Eliseu Moura – 26 a 28/08/97; Enivaldo Ribeiro – 11 
a 22/08/97; Eurípedes Miranda – 30/09 a 02/10/97; Fausto M. Martello – 18, 19 e 25/09/97; 
Fausto M. Martello – 21, 22 e 28/08/97; Fernando Lopes-25/09/97; Fernando Lopes – 21/08/97; 
Firmo de Castro – 04 e 05/09/97; Flávio Palmier da Veiga – 24 a 26/09/97; Flávio Palmier da 
Veiga – 04 a 06/09/97; Flávio Palmier da Veiga – 16 a 18/09/97; Gervásio Oliveira – 27 e 
28/08/97; Gervásio Oliveira – 04 a 08/08/97; Gervásio Oliveira – 22 a 26/09/97; Gervásio 
Oliveira – 18 a 22/08/97; Hélio César Rosas – 26/08/97; Itamar Serpa – 04, 29 e 30/09 e 01 a 
07/10/97; Itamar Serpa – 07/08/97; Jaime Fernandes – 15 e 16/09/97; Jayme Santana – 
26/08/97; Joana d’Arc – 30/09/97; João Carlos Bacelar – 14 e 15/08/97; João Carlos Bacelar – 21 
a 26/08/97; João Mellão Neto – 29/09 a 12/10/97; João Mendes – 04 e 05/09/97; João Natal – 
21/08/97; João Pizzolatti – 18 e 19/08/97; João Ribeiro – 04 a 06/09/97; João Thomé Mestrinho 
– 24/07, 05 a 07/08/97; João Tota – 11 e 12/09/97; Jonival Lucas – 16 a 25/09/97; Jorge Tadeu 
Mudalen – 02/10/97; José Aldemir – 15 a 18/09/97; José Chaves – 16 a 18/09/97; José Egydio – 
02 a 12/09/97; José Egydio – 28/08/97; José Egydio – 25/09 a 04/10/97; José Elias Murad – 01 a 
14/09/97; José Elias Murad – 01 a 14/09/97; José Janene – 08 a 12/09/97; José Janene – 30/09 a 
03/10/97; José Luiz Clerot – 30/09 a 19/10/97; José Mendonça Bezerra – 19 a 21/08/97; José 
Santana Vasconcellos – 1° a 04/09/97; José Thomaz Nonô – 30/09 a 03/10/97; Júlia César – 
30/09/97; Lael Varella – 09 a 18/09/97; Laprovita Vieira – 02 a 04/09/97; Leopoldo Bessone – 15 
a 22/09/97; Lídia Quinan – 23/09 a 06/10/97; Lídia Quinan – 07 a 13/10/97; Luiz Buiaz – 19 a 
29/08/97; Luiz Dantas – 25/08 a 08/09/97; Luiz Dantas – 09/09 a 06/10/97; Luiz Durão – 15 a 
26/09/97; Luiz Durão – 09 a 11/09/97; Luiz Durão – 20 a 22/08/97; Luiz Gushiken – 21/08/97; 
Luiz Moreira – 23/09/97; Maluly Netto – 09 a 23/09/97; Maluly Netto – 04/09/97; Márcia 
Marinha – 14/08/97; Márcia Marinho – 09 a 11/09/97; Marcus Vicente – 11 e 12/09/97; Maria 
da Conceição Tavares – 29/09 a 28/10/97; Maria Valadão – 24/07 e 28/08/97; Marilu Guimarães 
– 27 e 28/08/97; Marilu Guimarães – 24 e 25/09/97; Moacyr Andrade 09 a 18/09/97; Moacyr 
Andrade – 30/09 a 02/10/97; Moises Lipnik – 19/08 a 02/09/97; Moisés Bennesby – 05 a 
07/08/97; Murilo Pinheiro – 06 a 10/10/97; Mussa Demes – 22 a 28/09/97; Nair Xavier Lobo – 
03/07/97; Nan Souza – 05 a 18/09/97; Nan Souza – 26/08/97; Nan Souza – 02/09/97; Nedson 
Micheleti – 03/06/97; Neif Jabur – 09 a 11/09/97; Neif Jabur – 23 a 25/09/97; Neuto de Couto – 
01 a 08/09/97; Nicias Ribeiro – 26 a 28/08/97; Nicias Ribeiro – 03, 04, 23 a 25/09 e 30/09/97; 



Nicias Ribeiro – 05 a 07 e 19/08/97; Olávio Rocha – 28/08 a 05/09/97; Oscar Goldoni – 15 a 
21/09/97; Osvaldo Reis – 26/08/97; Osvaldo Reis – 16 a 20/09/97; Paulo Lima -02/09/97; Paulo 
Lima – 09 a 11/09/97; Paulo Mourão – 28/08/97; Paulo Mourão – 09 a 11/09/97; Paulo Mourão 
– 07 a 31/10/97; Paulo Mourão – 16 a 30/09/97; Paulo Ritzel – 24/07 e 07/08/97; Pedro Novais 
– 21 e 28/08/97; Philemon Rodrigues – 22/09 a 13/10/97; Pimentel Gomes – 01 a 05/09/97; 
Raquel Cabiberibe – 11 a 15/08/97; Raul Belém – 19 a 21/08/97; Raul Belém – 01 a 30/09/97; 
Regina Lino – 24 a 26/09/97; Regina Lino – 02/09/97; Remi Trinta – 08 a 12/09/97; Remi Trinta – 
05/08 a 03/09/97; Ricardo Barros – 02, 03 e 04/06/97; Ricardo Rique – 21 e 28/08/97; Roberto 
Balestra – 02 a 11/09/97; Roberto Pessoa – 26/08/97; Roberto Rocha – 19 a 21/08/97, Roberto 
Rocha – 11/09/97; Roberto Rocha – 02 a 03/10/97; Roberto Rocha – 02 a 05/09/97; Roland 
Lavigne – 03/07, 23 e 24/07/97; Romel Anízio Jorge – 29/09 a 06/10/97;  Romel Anizio Jorge – 
14 a 16/09/97; Ronaldo Santos – 09 a 12/09/97; Ronaldo Santos – 26/08/97; Saraiva Felipe – 
07/10/97; Simão Sessim – 23 a 25/09/97; Talvane Albuquerque – 28/08 a 04/09/97; Telma de 
Souza 25 a 27/08/97; Telma de Souza – 21 e 22/07/97; Tuga Angerami – 30/09 a 06/10/97; 
Ushitaro Kamia – 23 e 24/09/97; Ushitaro Kamia – 21/08 a 04/09/97; Ushitaro Kamia – 08 a 
17/09/97; Vanessa Felipe – 05/07/97; Vanessa Felipe – 16, 27/04, 22, 27 e 28/05/97; Vicente 
Cascione – 06 a 09/10/97; Welinton Fagundes – 19 a 29/08/97; Welinton Fagundes – 05 a 
07/08/97; Welinton Fagundes – 02 e 03/09/97; Wigberto Tartuce – 30/09 a 06/10/97; Wigberto 
Tartuce – 10, 23 a 25/09/97; Wilson Campos – 17 a 20/06/97 – 10 e 11/03/97; Wilson Campos – 
15/07/97; Wilson Campos – 03, 24 a 26/06/97/ Wilson Campos – 27 e 28/05/97; Wilson Campos 
– 16, 29 e 30/04/97; Wilson Cignachi – 22 a 25/09/97; Wilson Cunha – 08 a 10/09/97; Wilson 
Cunha – 11 e 12/09/97; Zé Gomes da Rocha – 02/09 a 1°/10/97. b) Afastamento do País – Em 
atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: (Deputado – Período): Bosco França – 18 a 
29/09/97; Dilson Sperafico – 04 a 07/09/97; José Genoino – 03 a 06/10/97. c) Justificativas de 
Faltas – Em atendimento ao art. 235, Inciso III do Regimento Interno. LIP. (Deputado – Período): 
Bosco França – 18/09 03/10/97; Pinheiro Landim – 07/08/97; Pinheiro Landim – 02, 03 e 
04/07/96, 08/10/96; Pinheiro Landim – 10/12/96; Rita Camata – 02 a 04/09/97. d) Justificativa 
de Faltas – Missão Oficial – De acordo com DL 07/95, art. 4° parágrafo 4° e do art. 226, inciso IV 
do R.I., com ressarcimento financeiro. (Deputado – Período – Local) Nelson Micheleti – 27 e 
28/05/97 – Recife-PE. Em seguida, o Senhor Diretor-Geral traz ao conhecimento dos membros 
da Mesa os seguintes expedientes: a) Processo n° 029.804/96 e anexo, de interesse da 
Secretaria da Ordem do Congresso Nacional. Parecer do órgão técnico da Casa: “Como é do 
conhecimento de Vossa Excelência, a Sessão Solene da Ordem do Congresso Nacional, destinada 
a agraciar diversas personalidades do País, foi marcada pela Secretaria daquela Ordem, para o 
dia 07 de maio de 1997. Não obstante, as comendas em estoque encontravam-se, em sua 
grande maioria, danificadas por oxidação e outros danos, apesar do cuidado adotado em seu 
manuseio e armazenamento. Desta feita, solicitou-se à empresa H.Stern – Comércio e Indústria 
S.A., responsável pela confecção das mesmas, orçamento detalhado para os serviços de 
recondicionamento e limpeza daquelas condecorações. Os citados serviços, foram orçados em 
R$ 82.728,00 e, após comprovada a inviabilidade de competição, esta Diretoria-Geral autorizou 
a despesa e, na forma do disposto no art. 22 do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da 
Câmara dos Deputados, submeteu a decisão à ratificação de Vossa Excelência, que decidiu 
sobrestar o processo, determinado ao Departamento de Material e Patrimônio o 
acompanhamento das negociações com vistas a novo disciplinamento da matéria. Em face dessa 
decisão, aquele Departamento encaminhou correspondência à empresa, solicitando a devolução 
do material. Em resposta, a H. Stern informou que dada á exiguidade de tempo, e a 
característica artesanal do serviço, o mesmo já estava concluído em 90% das peças, muitos 
embora a empresa não tenha recebido autorização formal para sua execução. Acrescenta, 
ainda, que visando e ressarcimento do prejuízo, oferece um desconto da ordem de 15%, 
baixando para R$ 70.318,00 que, segundo alega, remunera, tão-somente, os seus custos. Sobre 
o assunto, o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado 
pelo Ato da Mesa n° 44/96, prevê, no Parágrafo Único, do art. 107 que é nulo e de nenhum 



efeito o contrato verbal com a Câmara dos Deputados. por outro lado, o Parágrafo Único do art. 
107 que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Câmara dos Deputados. Por outro 
lado, o Parágrafo Único do art. 106, do citado Regulamento diz: “A nulidade não exonera a 
Câmara dos Deputados do dever de indenizar a contratada pelo que esta houver executado até 
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contando 
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”. Por seu 
turno, o Tribunal de Contas da União, manifestou-se sobre consulta a ele dirigida, proferiu a 
Decisão n° 385/94, onde se lê... “por imposição legal e regulamentar, é direito do credor receber 
o pagamento pelos serviços prestados desde que comprovada a ausência de culpa sua...” Diante 
de todo o exposto, considerando que os elementos indicam que a empresa agiu de boa fé e, 
com base no já mencionado Parágrafo Único do art. 106 do Regulamento dos Procedimentos 
Licitatórios da Câmara dos Deputados e, ainda, tendo presente a acima transcrita decisão do 
Tribunal de Contas da União, manifesto-me favoravelmente à indenização pleiteada, 
submetendo o assunto à superior consideração de Vossa Excelência. “ Discutido o assunto, a 
Mesa aprova, por unanimidade, o parecer supra. b) Processo n° 123.374/97, do Departamento 
de Finanças. Parecer do órgão técnico da Casa: “Solicito a V. S.a submeter à apreciação da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados as anexas emendas ao projeto de Lei Ordinária para 1998. 2. 
Das sete emendas, cinco destinam-se a recompor a dotação orçamentária consignada no 
referido projeto, que não atende às necessidades da Casa, e duas alteram seu texto com vistas a 
impedir o retardamento imposto pelo Poder Executivo aos pedidos de crédito desta Casa e dos 
demais órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público. 3.Vale ressaltar que o 
déficit orçamentário para 1998 ultrapassa o valor das emendas ora apresentadas, e sua 
cobertura só não está sendo proposta, no momento, porque é de cinco o limite de emendas à 
despesa que a Mesa pode apresentar Resolução n° 2/CN, de 15/09/95, art. 6, 20, I); as relativas 
ao texto não são computadas nesse limite. 4. Esclareço, outrossim, que, se aprovadas, as 
emendas deverão ser apresentadas até o dia 16 do corrente à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, em meio magnético e acompanhadas da ata da reunião em 
que foram apreciadas, razão pela qual solicito empenho especial de V. Sa na tramitação deste 
processo, o qual, após decidido, deverá retornar a este Departamento.” Apreciada a matéria, a 
Mesa aprova, por unanimidade, as referidas emendas. Nada mais havendo a tratar, às 12:30 
horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, 
eu,(__________) Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor 
presidente, vai à publicação.  



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 7ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 25.11.97 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 14:00 
horas,  reúne‐se,  extraordinariamente,  no  gabinete  da  Presidência,  a Mesa  da  Câmara  dos 
Deputados,  sob  a  Presidência  do  Senhor Deputado Michel  Temer,  Presidente.  Presentes  os 
Senhores  Deputados  Heráclito  Fortes,  1º  Vice‐Presidente,  Severino  Cavalcanti,  2º  Vice‐
Presidente,  Ubiratan  Aguiar,  1º  Secretário,  Nelson  Trad,  2º  Secretário,  Paulo  Paim,  3º 
Secretário, e Efraim Morais, 4º Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando 
início à reunião, expõe o motivo de sua convocação, que tem por objetivo examinar a proposta 
do  Senhor  Presidente  da  República,  Exmo.  Sr.  Fernando  Henrique  Cardoso,  de  que  a 
Presidência da República e as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal entrem 
como litisconsortes em uma Ação Declaratória de Constitucionalidade relativa ao art. 1º da Lei 
nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, que veda a concessão de  tutela antecipada quanto à 
adição  de  vencimento,  reclassificação  ou  equiparação  de  servidores  públicos.  Ato  contínuo 
distribui aos seus pares, para conhecimento, minuta do texto  integral da Ação, cujo teor é o 
seguinte: “O Presidente da República Federativa do Brasil, a Mesa do Senado Federal e a Mesa 
da  Câmara  dos  Deputados,  vêm  à  ilustrada  presença  de  Vossa  Excelência,  com  fulcro  nas 
disposições do § 4º, do  art. 103, da Constituição, propor  a presente AÇÃO DECLATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE em face das disposições do art. 1º, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro 
de 1997, em que se converteu a Medida Provisória nº 1.570‐5, de 21 de agosto de 1997. 2. 
Postulam os Requerentes a declaração de constitucionalidade das disposições do art. 1º, da Lei 
nº 9.494, de 10 de  setembro de 1997  (“Disciplina a aplicação da  tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública, altera a Lei nº 7.347, de 24 de  julho de 1985, e dá outras providências”). 3. 
Diz o artigo: “Art. 1º Aplica‐se à  tutela antecipada prevista nos art. 273 e 461 do Código de 
Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho 
de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da 
Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992”. I – OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO: O 
INTERESSE  DE  AGIR  E  A  CONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  4.  Por  ocasião  do  julgamento  da 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE em face das disposições do art. 1º, da Lei nº 
9.494, de 10 de setembro de 1997, em que se converteu a Medida Provisória nº 1.570‐5, de 21 
de  agosto  de  1997.  2.  Postulam  os  Requerentes  a  declaração  de  constitucionalidade  das 
disposições do art. 1º, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 (“Disciplina a aplicação da 
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá 
outras providências”). 3. Diz o artigo: “Art. 1º Aplica‐se à tutela antecipada prevista nos arts. 
273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 
nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, 
e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de  junho de 1992”.  I – OS PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO: O INTERESSE DE AGIR E A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 4. Por 
ocasião do julgamento da AÇÃO DECLATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 1‐DF (Questão de 
Ordem), o Plenário dessa Suprema Corte, por maioria, sufragou o voto do Relator, o eminente 
Ministro MOREIRA ALVES, que propusera a adoção de  regras processuais pertinentes à ação 
direta de inconstitucionalidade, para o trâmite da declaratória de constitucionalidade, no que 
compatíveis com o objeta desta, à mingua de regramento direcionado a estabelecer os seus 
pressupostos objetivos e os seus procedimentos, e até que lei fosse editada, suprindo a lacuna. 
5. Entre essas regras inclui‐se a que exige a prévia comprovação “...da controvérsia judicial que 
põe em  risco a presunção de constitucionalidade do ato normativo...” e a demonstração da 
regularidade do seu processo legislativo a modo de aferir‐se a sua constitucionalidade formal. 
6. Em atenção a tais exigências, faz‐se a  juntada dos referidos elementos de  informação, por 
amostragem,  (ANEXOS  01,  02,  03  e  04),  que  bem  demonstram  o  cumprimento  desses 
pressupostos. 7. Os documentos que vão em apenso (ANEXO 01), são despachos deferitórios 



do pedido de antecipação da tutela jurisdicional, prolatados por juízos federais de 1º grau, no 
Distrito Federal; Ceará; Rio Grande do Sul; Minas Gerais; Mato Grosso; São Paulo; Alagoas e 
Sergipe,  fundamentados na  inconstitucionalidade do  art.  1º, da Medida  Provisória nº  1.570 
(hoje art. 1º da  Lei nº 9.494, de 10.9.97, de  igual  texto). 8. No ANEXO 02, estão despachos 
deferitórios de pedidos de antecipação de tutela, em que o órgão  judiciário, expressamente, 
afastou a aplicabilidade do art. 1º, da Medida Provisório nº 1.570, ao argumento de o  caso 
concreto  não  se  subsumir  à  hipótese  legal.  Nada  obstante,  a  negativa  de  aplicação  do 
dispositivo,  nesse  caso,  está  a  produzir  a  situação  fática  que  a  sua  plena  aplicabilidade 
impediria. 9. De outra parte, os documentos que compõem o ANEXO 03 estão a representar 
aqueles despachos indeferitórios da tutela antecipada (juízos federais de 1º grau de jurisdição) 
tanto quanto os despachos deferitórios do pedido de suspensão da tutela concedida (Juízes de 
Tribunais Regionais Federais), todos fundados nas disposições do art. 1º, da Medida Provisória 
nº 1.570 (Lei nº 9.494, 10.9.97). São eles, por amostragem: TRF 4ª Região; TRF 1ª Região; juízos 
federais  em  São  Paulo; Mato Grosso  do  Sul;  Porto Alegre; Distrito  Federal;  Santa  Catarina; 
Espírito  Santo e Piauí. 10. Também o  Superior Tribunal de  Justiça, por  votação unânime de 
suas Egrégias QUINTA TURMA  (julgamento AGRMC nº 908/PE, de 22.9.97)  e  SEXTA TURMA 
(julgamento AGRMC nº 948/PE),  vem  acolhendo a  constitucionalidade do art. 1º, da MP nº 
1.570/97 e reedições posteriores. II – OS FATOS 11. A tutela antecipada é a entrega provisória 
da prestação  jurisdicional a quem preenche os requisitos  inscritos na  lei processual, que não 
estabeleceu  especificidades  quanto  à  qualidade  das  partes.  12.  Bem  por  isso,  o  eminente 
Ministro  MARCO  AURÉLIO,  Relator  da  ADI  nº  1.576‐1/DISTRITO  FEDERAL,  enunciou  as 
disposições  do  art.  475,  seu  inciso  II  e  parágrafo  único,  do  C.P.C.  –  a  inscreverem  a 
obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, para que possa produzir efeito apenas depois de 
confirmada pelo Tribunal revisor, a sentença proferida contra a União, o Estado e o Município, 
haja ou não sido interposto recurso voluntário da parte vencida – indicando “...como gritante 
paradoxo emprestar‐se aos preceitos disciplinadores da tutela antecipada alcance a apanhar a 
Fazenda Pública, quer federal, estadual ou municipal, enquanto a sentença, ou seja a entrega 
da prestação jurisdicional, após a observância do contraditório, do devido processo legal, não 
surte de imediato, efeitos, ficando estes na dependência de confirmação”. 13. J.J CALMON DE 
PASSOS  (Da Antecipação da Tutela, Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, pág. 
207), referindo‐se à hipótese em que a antecipação da tutela é concedida em causa de onde se 
impõe o  reexame necessário, assentou que, nesses casos, “...a decisão  sobre a antecipação, 
por igual, está submetida á remessa necessária, e só pode ser eficaz depois de confirmado no 
segundo grau”. 14. Nada obstante, a concessão de tutela antecipada ou da tutela específica, 
em face da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por órgãos do Poder Judiciário, nas 
causas onde a controvérsia versa, direta ou indiretamente, matéria de interesse de servidores 
públicos, com repercussões em sede financeira (reclassificações ou equiparação de servidores 
públicos;  concessões  de  vantagens  e  pagamentos  de  vencimentos),  vem  provocando  o 
surgimento  daquelas  situações  contra  as  quais,  em  sede  de  ações  mandamentais,  no 
procedimento  cautelar  ou  em  outras  ações  de  natureza  cautelar  ou  preventiva,  já  se 
restringiria,  relativamente às mesmas questões, o alcance do poder geral de cautela do  juiz, 
assegurada a proteção do interesse patrimonial do Poder Público com as limitações impostas, 
por  lei, às decisões  judiciais concessivas de  liminares, cautelares, ou medidas provisórias, tais 
as Leis nº 2.770/56; 7.969/89 e 8.076/90, além das  leis nº. 4.348/64; 5.021/66; e 8.437/92, a 
que faz remissão o art. 1º, da MP 1.570. 15. Pois bem. Editada a Medida Provisória nº. 1.570, 
aos  27.3.97,  o  PARTIDO  LIBERAL,  arguindo  a  inconstitucionalidade  dos  seus  três  artigos, 
propôs,  aos  31  de  março,  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  uma  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (ADI Nº 1.576‐1) com pedido de suspensão liminar da execução dos 
dispositivos  impugnados.  16.  Levada  a  julgamento  aos  16  de  abril,  o  Plenário  do  STF,  por 
maioria, concedeu a  liminar “...para suspender, até a decisão final da ação, a vigência do art. 
2º da Medida Provisória nº 1.570, de 26.3.97...”, e a  indeferiu “...quanto aos arts. 1º e 3º...”. 
17.  Em  acatamento  a  tal  decisão,  editou‐se  nova  Medida  Provisória  (1.570‐2)  com  as 



alterações dela decorrentes. Não aditada a  inicial pela Requerente, em face da nova redação 
da MP 1.570, reeditada, o Ministro MARCO AURÉLIO, Relator da ADIN 1.576‐1, por despacho 
de 17 de  julho de 1997,  julgou prejudicada a Ação Direta de  Inconstitucionalidade, negando‐
lhe seguimento e tornando  insubsistente a medida  liminar concedida. 18. Durante o  lapso de 
tempo decorrido da data do despacho que indeferiu o pedido liminar, relativamente ao art. 1º 
da MP 1.570 (hoje, art. 1º, da Lei nº 9.494), àquela do despacho que julgou prejudicada a ADIN 
1.576  (16  de  abril  de  1997/17  de  julho  de  1997),  obviamente  incidia  sobre  o  dispositivo 
indigitado, a modo provisório, embora, uma presunção de constitucionalidade, que decorria 
da  situação  fática  subjacente  àquele  indeferimento.  19.  Julgada  prejudicada  a  ADIN  1.576, 
ocorreu  o  fenômeno  singular  de  que,  não  infirmado  ou  confirmado  o  deferimento  ou  o 
indeferimento do pedido  liminar, por ausência do  julgamento do meritum causae, a medida 
deferida perdeu a sua executoriedade consequentemente à declaração da prejudicialidade da 
ação.  (V.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  ADI  nº  715‐7/DF  e  1.153‐7/DF),  nada  obstante 
haver  sido  materialmente  acatada,  pelo  Poder  Executivo,  a  declaração  provisória  de 
inconstitucionalidade do art. 2º da MP 1.570, o que inspirou a retirada daquele dispositivo do 
texto da  sua  reedição, o único que  tivera a  sua eficácia e execução  suspensa. 20. A Medida 
Provisória reeditada foi convertida na Lei nº 9.494, em 10 de setembro de 1997, sem qualquer 
modificação relativamente ao art. 1º, da primeira MP. 21. É ressabido que milita, em favor da 
lei  a  presunção  de  estar  em  conformidade  com  as  disposições  constitucionais,  ao menos 
enquanto  a  divergência  não  vem  a  ser  reconhecida,  e,  de  consequência,  declarada  a  sua 
inconstitucionalidade pela Corte Constitucional (V. CARLOS MAXIMILIANO,  in “COMENTÁRIOS 
À CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA”, 5ª ED., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1954, v. I, pág. 157). 22. 
Assim, é presumida a constitucionalidade das disposições do art. 1º, da Lei nº 9.494, de 10 de 
setembro  de  1997,  constitucionalidade  essa  que  mereceu  um  reforço,  nada  obstante 
temporário, com a recusa provisória, pelo Pleno do STF, em sede liminar, de suspensão de sua 
execução por  inconstitucionalidade, em vista a  sua aparente constitucionalidade. 23. Ocorre 
que  juízos  federais  vêm  lhe  recusando  eficácia  e  aplicabilidade  ao  fundamento  de  sua 
inconstitucionalidade. Ou seja, negam‐lhe vigência por entendê‐lo, objetivamente, divergente 
dos princípios e disposições da Carta de 1988 que asseguram a  inafastabilidade da  jurisdição 
(CF.  art.  5º,  XXXV);  24.  Veja‐se,  exemplificadamente,  alguns  fundamentos  jurídicos  da 
inconstitucionalidade  do  art.  1º,  da  MP  1.570  (Lei  nº  9.494):  a)  “(...)  Rejeita  este  juízo, 
integralmente, as determinações monocráticas da Medida Provisória nº 1.570, de 26 de março 
de  1997,  por  sua  flagrante  inconstitucionalidade,  a  ferir  os  princípios  garantias  (...)  da 
inafastabilidade da jurisdição... (art. 5º, XXXV)...” (6ª Vara Federal do Distrito Federal); b) “(...) 
Entendo,  porém,  que,  em  casos  como  o  presente,  tal  dispositivo  deve  ser  afastado,  por 
incompatível com o princípio constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF)...” (2ª 
Vara Federal do Ceará);  c)  “No que pertine à Medida Provisória nº. 1.570, datada de 26 de 
março  de  1997,  não  reconheço,  no  caso,  a  sua  validade,  já  que  flagrantemente 
inconstitucional,  porquanto  viola  vários  princípios  da  Magna  Carta  de  1988,  dentre  eles, 
ressalte‐se,  o  da  independência  e  da  harmonia  entre  os  Poderes  (art.  2º),  bem  assim  o  da 
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV)” (8ª Vara Federal do Distrito Federal); d) “Não 
há que  se  falar,  registre‐se, por oportuno, em aplicação da Medida Provisória nº. 1.570, de 
26.03.1997,  que  sofre  de  inconstitucionalidade  incontida  e  indisfarçável,  porquanto  atenta 
contra o direito de acesso à Justiça e o princípio da igualdade de todos perante a lei, a teor do 
art. 5º, caput, e  inciso XXXV da Magna Carta” (Justiça Federal de 1º grau, de Cuiabá (MT); e) 
“Rejeita, este juízo,  integralmente, as determinações contidas na Medida Provisória nº 1.570, 
de  26.03.1997,  visto  que  há  flagrante  inconstitucionalidade.  Ressalta  tal  medida  como 
casuística, esvaziada dos seus pressupostos constitucionais do art. 62 da CF/88, quais sejam a 
relevância e a urgência, tendo por objetivo exclusivo dificultar o acesso à justiça pelo cidadão 
contra as arbitrariedades porventura praticadas pelo poder público. Eis ai o primeiro princípio 
constitucional  violado  pela  aludida  Medida  Provisória.  Atrelado  a  este  exsurge  o  da 
inafastabilidade  da  jurisdição,  quando  art.  5º,  XXXV,  da  CF/88  contempla  que  “a  lei  não 



excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Este dispositivo permite 
o  controle  dos  atos  governamentais  quando  eivados  de  vícios  que  possam  comprometer  o 
direito  do  cidadão  (Justiça  Federal  de  Juiz  de  Fora  (MG),  f)  “Deixo  de  aplicar  ao  caso  das 
disposições do art. 1º da Medida Provisória nº 1.570/97, não apenas por inexistir, na hipótese, 
perigo de irreversibilidade do provimento, pelas razões já expostas, mas também por entender 
que  o  citado  dispositivo  não  se  afina  com  o  princípio  constitucional  que  preconiza  a 
inafastabilidade da apreciação, pelo  Judiciário, de  lesão ou ameaça a direito  (CF/88, art. 5º, 
inc.  XXXV)”  (Justiça  Federal  de  Araçatuba  (SP).  III  –  A  CONTROVÉRSIA  JUDICIAL  E  A 
CONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL  DA  NORMA  EM  FACE  DO  ART.  5º,  INCISO  XXXV,  DA 
CONSTITUIÇÃO. 25. Aponta‐se afronta às disposições constitucionais do art. 5º,  inciso XXXV, 
que  estabelecem o princípio da  garantia da  jurisdição  (“a  lei não  excluirá da  apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). Argumenta‐se que a proibição da antecipação de 
tutela,  nas  hipóteses  a  que  faz  remissão  o  art.  1º,  da  Lei  nº  9.494,  de  10.09.97,  estaria 
tolhendo,  inconstitucionalmente, o direito de o servidor público receber, antecipadamente, a 
prestação  da  tutela  jurisdicional,  pelo  Estado‐juiz.  26.  Essa  ordem  de  coisas  é  que  tem 
acarretado  inegável  insegurança  jurídica  aos  Poderes    Públicos.  A  concessão  da  tutela 
antecipada, em  razão de  ter‐se como  inconstitucional o art. 1º, da MP 1.570  (Lei nº 9.494), 
tem  levado  a que pessoas  jurídicas de direito público  sejam  constrangidas  a  incorporar, de 
imediato ou em curtíssimos prazos, nas  folhas de pagamento de servidores públicos, valores 
contestados judicialmente, não raro, sob pena de multa diária coercitiva (que um Magistrado 
Federal  denominou  “chicote  jurídico”)  ou  de  cominação  de  responsabilidade  criminal,  por 
“prevenção”. Vejamos alguns casos concretos, também por amostragem: a) “...defiro o pedido 
de  antecipação  de  tutela,  especificamente,  para  determinar  ao  Sr.  Secretário  de  Recursos 
Humanos  do  Ministério  da  Administração  e  Reforma  do  Estado  ‐  MARE  (agente  público 
competente e responsável pelo Sistema Integrado – SIAPE), que, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da notificação deste decisum, proceda ao  implante em folha de pagamento do autor, 
do valor correspondente ao percentual de 28,86% de sua remuneração (vencimento básico e 
demais  gratificações  e  vantagens),  sob pena da União  Federal pagar‐lhe, por dia de  atraso, 
nesse implante, a quantia de 01 (um) salário, mínimo, a título de multa coercitiva, sujeitando‐
se o agente público,  responsável pelo dano, à cobrança da competente ação  regressiva  (art. 
37,  §  6º,  da  CF/88)  sem  prejuízo  da  responsabilidade  criminal  (prevaricação),  na  espécie” 
(Justiça Federal de  Juiz de Fora  (MG); c) “...determinando seja  incorporado aos vencimentos 
dos autores, mediante cálculo da diferença a ser acrescida, e observados ainda os eventuais 
reflexos nas demais verbas que integram a remuneração, o percentual de 10,94% (dez vírgula 
noventa e quatro por  cento),  reclamado na  inicial, pagando‐se de uma  só vez as diferenças 
apuradas  desde  o mês  em  que  a  antecipação  deveria  ter  sido  concedida”  (Juiz  Federal  de 
Araçatuba (SP) – a sublinha não é do original. 27. O que tem sido consequente dessa recusa ao 
reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º, da Lei nº 9.494/97, é o aumento  incabível 
de  deferimento  de  pedidos  de  tutela  antecipada  em  causas  propostas,  aos milhares,  por 
servidores públicos em desfavor de Pessoas Jurídicas de Direito Público, com determinação de 
imediata oneração das folhas de pagamentos, inclusive com pagamento de atrasados, alguma 
vez sob pena de prisão (V. ANEXO 05) a provocar repercussões indesejadas sobre o erário por 
imprevisão  orçamentária,  violentado,  não  só  as  disposições  do  art.  1º,  da  Lei  nº  9.494/97, 
como, principalmente, as do art. 100, da Constituição, que impõem a execução do julgado por 
meio do precatório. 28. A Mesma situação de fato que se quis evitar com a edição da Medida 
Provisória nº 1.570,  foi a que  levou à edição das  leis  referidas no  seu art. 1º, por  remissão. 
Cuidam  elas  da  vedação  de  liminares  e  cautelares  em  questionamentos  judiciais  acerca  de 
vencimentos  e  proventos,  de  reclassificação  ou  equiparação  de  servidores  públicos,  e  de 
concessão  de  aumento  ou  extensão  de  vantagens;  da  sujeição  dessas medidas  provisórias, 
uma vez deferidas, às regras que possibilitam a suspensão de sua execução; da submissão das 
respectivas decisões de mérito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, com efeito suspensivo, 
e do impedimento da execução dessas medidas antes do trânsito em julgado da sentença. 29. 



Ao  serem afastadas essas  restrições, por atribuírem‐se  lhes  inconstitucionalidade material – 
enquanto, de outra parte, outras decisões as acolhem – é bem de ver‐se a  insegurança que 
acode às pessoas  jurídicas de direito público acionadas, com os deferimentos dos pedidos de 
tutela antecipada em causas onde servidores públicos postulam aqueles benefícios. 30. Essa 
tormentosa  questão,  já  no  que  decorrente  do  deferimento  indiscriminado  de  pedidos  de 
medidas cautelares e de  liminares, gravosa ao Tesouro,  foi bem explicitada na Exposição de 
Motivos  nº  149,  de  25  de março  de  1997,  do  Exmo.  Sr. Ministro  de  Estado  da  Justiça  à 
proposta  de  edição  da medida  provisória  nº  1.570,  aos  27.3.97.  31.  Disse  sua  Excelência, 
naquela  oportunidade:  “Submeto  à  elevada  consideração  de  Vossa  Excelência  proposta  de 
medida provisória destinada a aprimorar os instrumentos de defesa do patrimônio público no 
âmbito  judicial.  (...)  É  lícito  admitir  que,  pelas  peculiaridades  que  marcam  o  modelo  da 
execução  contra  a  Fazenda  Pública,  tais  medidas  –  sobretudo  aquelas  referentes  ao 
pagamento de vantagens pecuniárias – não poderiam  jamais ser deferidas contra as Pessoas 
Jurídicas  de  Direito  Público.  A  falta  de  previsão  orçamentária,  o  risco  da  concessão  de 
vantagens  indevidas  e  a  dificuldade  de  ressarcimento  dos  cofres  públicos  em  caso  de 
pagamentos  indevidos  constituiriam  razoes  suficientes para  recomendar  a não  aplicação do 
instituto contra o Poder Público. Não há dúvida, outrossim, de que o deferimento generalizado 
dessas  medidas  antecipatórias  pode  causar  sérios  danos  às  Finanças  Públicas,  com 
repercussões graves sobre todo o quadro econômico e social. Isso se torna mais gravoso se a 
tutela antecipada for deferida em processos ou ações de caráter coletivo, dificultando não só a 
execução  como  o  eventual  controle  dos  pagamentos. Não  é  preciso  dizer  que  as  decisões 
tomada,  em  sede  de  juízo  liminar  ou  antecipatório,  sem  os  procedimentos  inerentes  ao 
contraditório e à ampla defesa, podem ocasionar monumentais erros  judiciários, com  sérias 
consequências para o patrimônio público  e para o prestigio da própria  Justiça. Nos últimos 
tempos, vem‐se generalizando a utilização da tutela antecipada contra as pessoas jurídicas de 
Direito  Público,  verificando‐se  –  para  usar  a  expressão  cunhada  pelo  eminente  Ministro‐
Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal  –  uma  nova  onda  de  abuso,  desta  feita  com  a 
utilização do novo instituto, exatamente porque em relação a este não vigoram – pelo menos 
expressamente – as limitações existentes para o mandado de segurança e para a ação cautelar 
inominada. É mister, pois, que se proceda a uma imediata revisão ou atualização do “modelo 
de  contracautelas”  existente,  de  modo  a  explicitar  que  também  a  chamada  “tutela 
antecipada”, dado ao seu caráter marcadamente cautelar, está submetida às limitações gerais 
existentes para as medidas liminares ou cautelares. 32. Por ocasião do julgamento da ADIN nº 
223 (Relator para o Acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), Sua Excelência disse, a certa altura 
do seu voto (IN RTJ 132, pág. 587): “(...) Já se anotaram os precedentes brasileiros de vedação 
legal à concessão de liminar, sem resistência quanto à sua constitucionalidade” (destacou‐se). 
33.  Referindo‐se,  expressamente,  às  Leis  nº  2.770/56;  4.348/64;  5.021/66  e  7.969/89,  o 
eminente Ministro acrescentou, ainda: “(...) Todas essas leis anteriores vieram, porém, a coibir 
um tipo específico, um conteúdo determinado de medida cautelar, de alcance satisfativo, que 
mal  ou  bem  se  reputou,  e  elas  não  estão  em  causa,  senão  juridicamente,  praticamente 
irreparável,  quando  não  irreversíveis,  e  vieram  a  coibir  casos  típicos  de  abuso  do  poder 
cautelar.  (...)  Nessa  linha  é  que,  em  princípio,  sem  prejuízo  de  melhor  exame,  quando 
estiverem em causa, me parecem defensáveis os precedentes legislativos que uns mais outros 
menos  tiveram sempre a preocupação de vedar  liminares de conteúdo preciso, aos quais se 
atribuiu,  mal  ou  bem,  um  sentido  definitivamente  satisfativo,  que  contraria  as  próprias 
limitações  finalísticas  do  processo  cautelar  e  a  sua  própria  natureza  essencialmente 
provisória”.  34. O  ilustre Ministro  SYDNEY  SANCHES,  em  seu  voto  nessa mesma ADIN,  não 
discrepou. Referindo‐se àqueles antecedentes  legislativos, também consignou que “nenhuma 
dessas  normas  foi  declarada  inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  seja 
incidentalmente, seja em ação direta de inconstitucionalidade”. 35. Ora, relativamente à tutela 
antecipada, o art. 1º, da MP 1.570 adotou a mesma contracautela adotada para as liminares e 
para  as  medidas  cautelares  inominadas,  nas  mesmas  situações  de  fato.  36.  Uma  tal 



providência,  tal como naquelas outras não o  foi, não pode ser acoimada de  inconstitucional, 
por ofensa direta ao conteúdo do art. 5º, inciso XXXV, da Carta de 1988. 37. Citando GALENO 
DE LACERDA, para quem “desde que não vedado o direito à ação principal, nada impede coíba 
o  legislador, por  interesse público, a concessão de  liminares”, o eminente Ministro MOREIRA 
ALVES, em seu voto no julgamento da prefalada ADIN 223, firmou que “o proibir‐se, em certos 
casos, por  interesse público, a antecipação provisória da satisfação do direito material  lesado 
ou ameaçado não exclui, evidentemente, da apreciação do Poder Judiciário, a lesão ou ameaça 
ao direito, pois ela se obtém normalmente na satisfação definitiva que é proporcionada pela 
ação principal, que, esta  sim, não pode  ser vedada para privar‐se o  lesado ou ameaçado de 
socorrer‐se do Poder Judiciário”. 38. Entendimento semelhante já firmara o eminente Ministro 
MARCO AURÉLIO, Relator da ADIN 1.576‐1, em  seu  voto. É  conferir:  “De qualquer modo,  a 
legislação  comum  submete‐se  aos  ditames  constitucionais.  Proceda‐se,  então,  ao  devido 
cotejo: de um lado, tem‐se que o artigo 1º da medida provisória em análise não afasta do crivo 
do  Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  de  lesão  a  direito. Na  hipótese,  cuida‐se,  apenas,  da 
proibição de vir a ser antecipada, em certos casos, a prestação jurisdicional”. 39.  Da doutrina, 
importa trazer à colação o lúcido entendimento do Prof. J.J. CALMON DE PASSOS (op. Cit. Pág. 
188 e 189): “Sempre sustentei que a garantia constitucional disciplinada no inciso XXXV do art. 
5º  da  Constituição  Federal  (a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou 
ameaça a direito) diz respeito, apenas à tutela definitiva, aquela que se institui com a decisão 
transitada em  julgado,  sento a execução provisória e a antecipação da  tutela problemas de 
política  processual,  que o  legislador pode  conceder  ou  negar,  sem  que  com  isso  incida  em 
inconstitucionalidade.  Vetar  liminares  neste  ou  naquele  processo  jamais  pode  importar 
inconstitucionalidade,  pois  configura  interferência  no  patrimônio  ou  na  liberdade  dos 
indivíduos, com preterição, mesmo que em parte, das garantias do devido processo  legal, de 
base  também  constitucional.  Daí  sempre  ter  sustentado  que  a  liminar,  na  cautelar,  ou 
antecipação  liminar  da  tutela  em  qualquer  processo,  não  é  direto  das  artes 
constitucionalmente assegurado. (...) Assim, nada impedirá, amanhã, que disposições especiais 
de  lei  eliminem  ou  restrinjam  a  antecipação  da  tutela  em  algum  tipo  de  procedimento  ou 
quanto em jogo certos interesses” (a sublinha não é do original). IV – O PEDIDO LIMINAR. 40. O 
poder geral de cautela do  juiz é exercido sempre que houver risco de quem uma das partes 
sofra grave  lesão, de difícil reparação, antes do  julgamento da  lide (arts. 798 e 799, do CPC), 
para garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 41. In casu, verifica‐se que a incerteza 
acerca da constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494, de 10.9.97, gerada pelas decisões que 
a têm afastado para conceder a tutela antecipada naquelas matérias em que estão defesas as 
concessões de cautelares ou liminares, tem‐se repetido em proporções relevantes, ensejando 
o  surgimento daquelas  situações de  fato de que o Poder Público  se desejou  contracautelar 
com a edição da MP 1.570. 42. Como já se disse, são consequências de proporções suficientes 
a  sensibilizar  o  Tesouro Nacional  com  grave  lesão  de  difícil  reparação.  A  dúvida  acerca  da 
constitucionalidade  daquele  dispositivo  do  art.  1º,  da  Lei  nº  9.494/97  está  levando  ao 
recrudescimento de tal estado de coisas. Estão presentes, in casu, a plausibilidade do pedido e 
o risco da demora. 43. O fato torna‐se mais grave porque está sendo provocado pela maciça 
propositura  de  ações  com  vistas  à  percepção  de  vantagens,  em  pecúnia,  por  servidores 
públicos. Em grande parte, por meio de ações coletivas. 44. É que da tutela antecipada, nesses 
ou em quaisquer outros casos da espécie,  sempre  se origina a ordem  judicial para  imediata 
incorporação de percentuais ou valores em folhas de pagamento e, na maioria dos casos, para 
determinar o imediato pagamento das diferenças apuradas “... desde a época em que devidas” 
sem  a  necessária  provisão  orçamentária,  provocando  desarranjos  nas  contas  públicas,  ao 
arrepio,  não  só  das  disposições  do  art.  1º,  da  Lei  nº  9.494/97,  como,  principalmente,  do 
disposto no art. 100, da Constituição, que impõe a execução do julgado via precatório, como já 
dito.  45.  Exsurge, pois, premente,  a necessidade  de que  essa Colenda Corte,  como medida 
cautelar a vigorar até o  julgamento definitivo da ação, determine o sobrestamento  imediato 
da execução dessas decisões antecipatórias da tutela jurisdicional. 46. NAGIB SLAIBI FILHO, em 



trabalho  monográfico  sobre  a  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  CONSTITUCIONALIDADE  (Forense, 
1994,  pág.  131),  já  afirmara:  “...o  poder  cautelar  do  órgão  judicial  decorre  do  seu  próprio 
poder de julgamento, pois não teria sentido que visse tal poder esvaziado pela impossibilidade 
jurídica  de  garantir  a  autoridade  de  suas  decisões,  ainda  que  futuras.  Na  esteira  da 
jurisprudência do Pretório Excelso, conclui‐se que a ação declaratório de constitucionalidade 
admite a concessão de cautelar no sentido de adiantar o provimento definitivo. Tal como este, 
o  provimento  cautelar  também  terá  efeito  erga  omnes,  vinculantes  para  os  órgãos 
administrativos e  judiciários. A se admitir a  tese da  impossibilidade  jurídica da concessão da 
cautelar,  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade  praticamente  vai  ser  condenada  à 
inutilidade, pois  longuíssimo  tempo, em  regra,  será dispensado entre o  seu ajuizamento e a 
decisão  definitiva,  enquanto  milhares  de  decisões  serão  pronunciadas,  muitas  delas 
conflitantes entre  si e  com o  risco de  reforma ou  cassação na  instância  judicial”. 47. Nessa 
mesma  senda  caminhou  GILMAR  FERREIRA  MENDES  (in  substancioso  artigo  publicado  no 
Repertório IOB de Jurisprudência – 2ª Quinzena de Outubro de 1997 – nº 20/97 – Caderno 1 – 
Pág. 504 – “Da Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade”), ao relembrar 
que  “...o  Supremo  Tribunal  Federal  admitiu  a utilização de  liminar no processo de  controle 
abstrato  de  normas,  mesmo  na  ausência  de  norma  autorizativa,  por  entender, 
fundamentalmente,  que  o  poder  de  cautela  seria  inerente  à  própria  atividade  jurisdicional 
(RISTF,  art. 175  c/c  art. 22,  IX)”  (Rp n. 933  (liminar) Relator Ministro  Thompson  Flores, RTJ 
76:342(343). 48. Argumenta o ilustre autor com o caráter dúplice o ambivalente da ação direta 
de  inconstitucionalidade  –  que  entende  presente,  também,  na  ação  declaratória  de 
constitucionalidade  –  para  alcançar  plausibilidade  em  admitir‐se  “...a  concessão  de medida 
cautelar, a fim de evitar o agravamento do estado de insegurança ou de incerteza jurídica que 
se  pretende  eliminar”. Aduziu,  na  oportunidade,  que,  uma  decisão  liminar,  na  espécie,  por 
revestir‐se,  também,  de  eficácia  erga  emnes  e  de  efeito  vinculante,  asseguraria  “...a  plena 
aplicação  da  lei  controvertida  até  a  pronúncia  da  decisão  definitiva  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal”. 49. De outra parte,  adianta o  autor que  “a providência  cautelar poderia  consistir, 
igualmente,  na  suspensão  dos  processos  ou  do  julgamento  das  ações  que  envolvessem  a 
aplicação da norma questionada até a decisão final da ação declaratória”, argumentando que 
essa última solução  foi adotada pela Comissão de  Juristas que elaborou o anteprojeto de  lei 
sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória 
de constitucionalidade (op. Cit.) 50. Isto posto, REQUEREM a concessão de medida cautelar, a 
vigorar até a decisão do meritum causae, assecuratória de que fiquem suspensas, com eficácia 
ex tunc, as execuções de todas as decisões judiciais deferitórias de pedidos de antecipação de 
tutela  em  desfavor  da  Fazenda  Pública,  que  determinem  incorporações  em  folha  de 
pagamento  ou  imediato  pagamento  de  atrasados  sob  o  fundamento  de  serem  devidos 
aumentos  de  vencimentos,  ou  reclassificações  ou  equiparações  de  servidores  públicos, 
vedados  pelas  disposições  legais  a  que  faz  remissão  o  art.  1º,  da  Lei  nº  9.494,  de  10  de 
setembro de 1997. V – O PEDIDO. QUANTO AO MÉRITO. 51. De conformidade, pois, com as 
razões aqui expostas, REQUEREM os Autores que essa Suprema Corte haja por bem conhecer 
da  presente  ação,  julgando  procedente  o  pedido  para,  no mérito,  confirmando  a medida 
cautelar que haverá de conceder, declarar a constitucionalidade das disposições do art. 1º da 
Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, em que se converteu a Medida Provisória nº 1.570‐5, 
de 21 de agosto de 1997, a fim de que tal decisão, nos termos do que previsto no § 2º, do art. 
102, da Constituição Federal, produza eficácia erga emnes e efeito vinculante relativamente a 
todos os órgãos do Poder  Judiciário e do Poder Executivo, a modo de, na espécie, garantir, 
com  eficácia  ex  tunc,  a  segurança  jurídica,  financeira  e  orçamentária  da  Fazenda  Pública. 
Pedem  deferimento”.  A Mesa  aprecia  a matéria  e  resolve  aprovar  a  sua  participação  em 
litisconsórcio  com  o  Senhor  Presidente  da  República  e  com  a Mesa  do  Senado  Federal  na 
referida Ação Declaratória de Constitucionalidade, com voto contra do Senhor 3º Secretário, 
Deputado Paulo Paim, pelas razões expostas em parecer encomendado á Assessoria do Partido 
dos Trabalhadores, que ele adota, no seguinte teor. “O ilustre Deputado Paulo Paim consulta a 



assessoria jurídica da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados acerca 
da pertinência ou não de subscrever, como Membro da Mesa da Câmara, proposta de Ação 
Declaratória  de  Constitucionalidade  encaminhada  pelo  Poder  Executivo,  para  eventual 
subscrição  conjunta da Mesa da Câmara. Visa a  referida ação a obter do  Supremo Tribunal 
Federal, na forma do art.102, inciso I, alínea “a”, combinado com art.103, § 4°, todos da CF de 
1988, a declaração de constitucionalidade do art. 1°, da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 
1997, que veda a aplicação do  instituto da “tutela antecipada”( arts.273 e 461 do Código de 
Processo Civil ) nas ações propostas contra a Fazenda Pública. Apresentada a consulta e o seu 
objeto,  passamos  a  responde‐la:  Preliminarmente, mister  se  faz  lembrar  que  o  Partido  dos 
Trabalhadores foi “absolutamente contrário à introdução, na Constituição Federal de 1988, do 
instituto da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Isso porque, todas as normas e  leis, ao 
serem  editadas,  o  são  sob  a  presunção  de  serem  constitucionais.  Assim,  a  declaração  de 
constitucionalidade ou não de uma  lei ou ato normativo é feito através do controle negativo, 
face  à  presunção    supra  referida.  Ou  seja,  as  normas  são  constitucionais,  até  que  sejam 
afastadas  pelo  Poder  Judiciário,  no  caso,  excepcional,  de  serem  incompatíveis  com  o 
ordenamento  constitucional  vigentes.  Todavia,  em  razão  da  ocorrência  de  várias  ações 
judiciais  contrárias  ao  pagamento  do  CONFINS  terem  sido  julgadas  procedentes,  sob  a 
alegação  de  inconstitucionalidade  da    Lei  Complementar  n°  70/91,  pelas  mais  diversas 
instâncias inferiores do Poder Judiciário ao longo do ano de 1992 e 1993, o Executivo embutiu 
a proposta de  criação da ação declaratória de  constitucionalidade naquela que viria a  ser a 
Emenda  Constitucional  n°  03,  de  17  de  março  de  1993,  passando  a  constar  com  esse 
permissivo constitucional, o Executivo propôs ação declaratória de constitucionalidade a favor 
do STF. Por outro lado, a decisão que reconhece a constitucionalidade da Lei ou ato normativo, 
em ação declaratória de constitucionalidade, tem eficácia contra todos ( erga omnes) e efeito 
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Assim, 
na prática, a ação declaratória de constitucionalidade pode ser tida como uma forma avessa de 
AVOCATÓRIA,  instituto que, na Constituição arbitrária de 1969 permitia ao STF julgar matéria 
polêmica  submetida às  instâncias  judiciais e  impedir que os cidadãos que  se  sintam  lesados 
por  determinada  norma  a  obter,  das  instâncias  judiciárias  inferiores,  a  declaração  de 
inconstitucionalidade deste ato normativo, posto o STF  já  ter, em decisão sem contraditório 
algum ( sem ninguém que irá defender a inconstitucionalidade do dispositivo nesta alta Corte), 
ter declarado que a norma é constitucional e que ninguém poderá mais, em qualquer instância 
do  judiciário,  contestar  esta  norma.  Ora,  uma  vez  que  o  PT  é  contra  este  instituto,  pelos 
motivos  supra  referido, bem  como por  ser ele um anacronismo  jurídico, pura  invenção dos 
casuísmos  da  política  brasileira,  e  que  opinamos,  em  preliminar,  contrariamente  a 
apresentação  de  qualquer  ação  declaratória  de  constitucionalidade  que  seja.  No mérito,  a 
proposta quer ver julgada, desde já, pelo STF a constitucionalidade do art. 1°, da Lei 9.494/97, 
que veda a tutela antecipada (espécie de medida liminar), nas ações contra a fazenda Pública. 
E a razão para tanto, que aliás não é omitida da minuta ora apreciada, é para evitar as decisões 
judiciais prolatadas, Brasil afora, por Juízes federais e até por Tribunais Regionais Federais no 
sentido  de  entender  que  esta  vedação  é  inconstitucional,  por  vedar  o  acesso  do  cidadão. 
Poder  Judiciário  (art.  5  °,  inciso  XXV,  da  CF  de  1988)  e  conceder,  desde  o  inicio  da  ação, 
aumento de 28,86% aos servidores públicos civis do Executivo federal, posto já haver decisão 
do STF neste sentido, em mandato de segurança impetrado por 11 (onze) servidores e julgado. 
Veja‐se que o Presidente da República para evitar estas decisões judiciais, primeiro editou uma 
Medida Provisória  (MP 1.570, de 26.03.97), ora  já convertida na Lei 9.494, e agora quer ver 
impedido  o  exercício  do  Poder  Judiciário,  por meio  de  seus  juízes  Tribunais  de  instâncias 
inferiores,  de  não  aplicar  a  referida  norma  que  ele  adotar monocraticamente,  por  ser  ela 
inconstitucional. Trata‐se de medida não democrática, com endereço certo  (ações propostas 
por  servidores  civis)  e  que  no  seu mérito,  no  entender  desta  assessoria,  afronta,  como  os 
juízes vem julgando, o livre acesso ao Poder Judiciário. Face todo o exposto, opinamos, neste 
breve  parecer,  pela  não  pertinência  de  subscrição  da  referida  ação  declaratória  de 



constitucionalidade  proposta  à  Mesa  da  Câmara  dos  Deputados  por  sua  Excelência,  o 
Presidente  da  República.  É  o  nosso  parecer,  S.M.J.  “Nada mais  havendo  a  tratar,  às  15:00 
horas,  o  senhor  Presidente  declara  encerrada  a  presente  reunião.  E,  para  constar,  eu 
(_________), Secretário –Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 
 



MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura   

Ata da 8ª Reunião da Mesa, realizada em 11.12.97 

Aos onze dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e sete, às 16:00 horas, 
reúne‐se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados,  sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice‐Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice‐Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1°  Secretário,  Nelson  Trad,  2°  Secretário,  Paulo  Paim,  3°  Secretário,  Efraim  Morais,  4° 
Secretário, e José Maurício, 1° Suplente. Havendo número  legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE: A Mesa resolve: a) indicar o Senhor 
Deputado Nelson Trad, 2° Secretário, para presidir o Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica,  órgão  que  tem  por  objetivo  oferecer  o  embasamento  técnico‐consultivo 
necessário ao planejamento de políticas públicas e ao processo decisório legislativo; b) baixar o 
Ato da Mesa n° 75, de 1997, que “altera o § 2° do art. 2° do Ato da Mesa n° 70, de 1997”, o 
qual  vai publicado  ao  final da  ata;  c)  ratificar os despachos  favoráveis,  “ad  referendum” da 
Mesa, proferidos por Sua Excelência nos  seguintes expedientes:  c.1) Ato da Mesa n° 74, de 
1997,  que  “dispõe  sobre  a  lotação  de  servidores  no Gabinete  do  Líder  do  Partido  Popular 
Socialista – PPS”, o qual vai publicado ao final da ata; c.2) Processo n° 120.853/97, de interesse 
do  ex‐Deputado  Robson  Romero.  Reembolso  de  despesas  médico‐hospitalares;  c.3) 
Requerimentos  de  Informações:  1)  n°  1188/95.  Deputado  PEDRINHO  ABRÃO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Agricultura,  do  Abastecimento  e  da  Reforma  Agrária  sobre 
desapropriações de terras; 2) n° 2790/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao 
Ministério  da  Previdência  e Assistência  Social  sobre  servidor  que menciona;  3)  n°  2818/97. 
Deputado JOSÉ MAURÍCIO. Solicita  informações ao Presidente da Petrobrás, sobre denúncias 
de  favorecimento  dessa  Estatal  com  a  empreiteira  Odebrecht;  4)  n°  2822/97.  Deputada 
CIDINHA  CAMPOS.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  servidor  que 
menciona; 5) n° 2883/97. Deputado ANTÔNIO  JORGE.  Solicita  informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre folhas de pagamento da Universidade Federal do Ceará – UFCE; 
6) n° 2884/97. Deputado ANTÔNIO  JORGE. Solicita  informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre folhas de pagamento da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 7) 
n° 2885/97. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita  informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre folhas de pagamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; 8) n° 
2890/97. CFFC. Solicita o envio de pedido de  informações ao Ministério de Extraordinário de 
Política  fundiária  sobre  atuações  referentes  à  compra de  imóveis  rurais  e  a  indenização de 
terras  nuas  para  fins  de  reforma  agrária;  9)  n°  2891/97. Deputado  FREIRE  JÚNIOR.  Solicita 
informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre endividamento do Estado do Tocantins; 10) n° 
2892/97. Deputado FREIRE JUNIOR. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal  sobre o processo de  licenciamento ambiental para a 
construção  de  gasoduto  para  transporte  de  combustível  da  Bolívia  para  o  Brasil;  11)  n° 
2893/97. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
custo de obras realizadas com interveniência direta ou indireta do Ministério da Saúde; 12) n° 
2894/97.  Deputado MATHEUS  SCHIMIDT.  Solicita  informações  ao Ministério  Cultura  sobre 
notícias  de  financiamento  da  Micarecandanga  e  da  visita  do  Papa  João  II  com  recursos 
previstos na Lei n° 8113, de 1991 (Lei Rouanet); 13) n° 2895/97. Deputada TELMA DE SOUZA. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a compra de medicamentos para pacientes 
contaminados  pelo  vírus  HIV;  14)  n°.  2896/97.  Deputado  AUGUSTO  CARVALHO.  Solicita 
informações  ao Ministério  dos  Transportes  sobre  as medições  finais  efetuadas  pelo  DNER 
relativas  à  implantação  da  antiga  BR‐29,  atual  BR‐364;  15)  n°  2897/97.  Deputado  FREIRE 
JÚNIOR.  Solicita  informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  dos  Recursos Hídricos  e  da 
Amazônia Legal sobre os projetos de reflorestamento  financiados com  incentivos  fiscais pelo 



antigo IBDF; 16) n° 2898/97. Deputado MAURÍCIO REQUIÃO. Solicita informações ao Ministério 
da Aeronáutica sobre a atual homologação do Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba, Estado do 
Paraná;  17)  n°  2899/97.  Deputado  –  TILA  LINS.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Previdência  e  Assistência  Social  sobre  convênios  assinados  pela  Secretaria  Nacional  de 
Assistência Social com o Estado do Amazonas ou com Municípios do Estado; 18) n° 2900/97. 
Deputado  IVAN  VALENTE.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  imóvel  da 
União; 19) n° 2901/97. Deputado ODELMO LEÃO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre critérios adotados para repasse de recursos provenientes do Sistema Único da Saúde – 
SUS; 20) n° 2902/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita  informações ao Ministério da 
Saúde  sobre  notícia  veiculada  pela  imprensa  concernente  à  remuneração  de  servidor  da 
Fundação  Nacional  da  Saúde;  21)  n°  2903/97.  Deputado  ARNALDO  FARIA  DE  SÁ.  Solicita 
informações  ao Ministério da  Previdência  e Assistência  Social  sobre  a Medida  Provisória n° 
1523, de 1997, e a Ordem de Serviço n° 581, de 1997; 22) n° 2904/97. CFFC. Solicita o envio de 
pedido  de  informações  ao Ministro‐Chefe  da  Casa  Civil  da  Presidência  da  República  sobre 
concessão de declarações de utilidade pública; 23) n° 2905/97. Deputado VALDECI OLIVEIRA. 
Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre os  resultados da execução do  Imposto 
Territorial  Rural  –  ITR;  24)  n°  2906/97.  Deputado  LUIZ  ALBERTO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Saúde sobre a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Maragogipe, Estado da 
Bahia;  25)  n°  2907/97.  Deputado  LUIZ  ALBERTO.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos 
Transportes sobre concessão pela RFFSA à empresa Ferrovia Centro Atlântico, para exploração 
da  ferrovia  que  liga  Montes  Claros,  Estado  de  Minas  Gerais,  a  Sergipe;  26)  n°  2908/97. 
Deputado  LUCIANO  PIZZATTO.  Solicita  informações  ao Ministério  de Minas  e  Energia  sobre 
contrato firmado entre a PETROBRÁS e a empresa Pantanal Linhas Aéreas Sul Matogrossenses 
S.A;  27)  n°  2909/97.  Deputada  TELMA  DE  SOUZA.  Solicita  informações  ao  Ministério  do 
Planejamento e Orçamento  sobre as medidas  tomadas na prevenção quanto aos efeitos do 
fenômeno El Niño; 28) n° 2910/97. Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita  informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os repasses de recursos pela Secretaria de 
Assistência  Social  aos  Estados;  29)  n°  2911/97. Deputado VALDEMAR  COSTA NETO.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre antecipações de receita efetuadas por Municípios 
Brasileiros; 30) n° 2912/97. Deputado  INÁCIO ARRUDA. Solicita  informações ao Ministério do 
Trabalho  de  instauração  de  processo  de  investigação  na  Cooperativa  de  Serviços Múltiplos 
Norte‐Nordeste  (NORTECOOPER);  31)  n°  2913/97.  Deputado  NEIVA  MOREIRA.  Solicita 
informações ao Ministério da Cultura sobre dados  referentes às  leis de  incentivo cultural ao 
cinema;  32)  n°  2914/97.  Deputado  JAQUES  WAGNER.  Solicita  informações  ao  Ministério 
Extraordinário  de  Política  fundiária  sobre  os  resultados  do  Primeiro  Censo  Nacional  da 
Reforma Agrária e da pesquisa por amostragem  realizada simultaneamente; 33) n° 2915/97. 
Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre aquisição de 
imóvel pela Caixa Econômica Federal; 34) n° 2916/97. Deputado SALVADOR ZIMBALDI. Solicita 
informações ao Ministério do Trabalho sobre os Conselhos Nacional do Trabalho, Deliberativo 
do  FAT,  Nacional  do  FGTS,  Nacional  de  Imigração  e  da  FUDACENTRO;  35)  n°  2917/97. 
Deputado  CUNHA  LIMA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  destinação  de 
recursos  do  Orçamento  Geral  da  União  para  conclusão  do  Hospital  Geral  de  Carapicuíba, 
Estado de São Paulo; 36) n° 2918/97. Deputado MAX ROSENMANN. Solicita  informações ao 
Ministério dos Transportes  sobre empreiteiras contratadas para obras em  rodovias  federais; 
37)  n°  2920/97.  Deputado  VALDENOR  GUEDES.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Administração  e  Reforma  do  Estado  sobre  a  movimentação  de  pessoal  através  de 
redistribuição dos servidores do ex‐território do Amapá; 38) n° 2921/97. Deputado LEÔNIDAS 
CRISTINO.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  o 
andamento  dos  projetos  constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de  responsabilidade  do 
órgão; 39) n° 2922/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita  informações ao Ministério do 
Trabalho  sobre  o  andamento  dos  projetos  constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de 



responsabilidade  do  órgão;  40)  n°  2923/97.  Deputado  LEÔNIDAS  CRISTINO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sobre  o  andamento  dos  projetos 
constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de  responsabilidade  do  órgão;  41)  n°  2924/97. 
Deputado  LEÔNIDAS CRISTINO.  Solicita  informações  ao Ministério da Administração  Federal 
sobre o andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade 
do órgão; 42) n° 2925/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde  sobre  o  andamento  dos  projetos  constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de 
responsabilidade  do  órgão;  43)  n°  2926/97.  Deputado  LEÔNIDAS  CRISTINO.  Solicita 
informações  ao Ministério da  Indústria, do Comércio e do Turismo  sobre o andamento dos 
projetos  constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de  responsabilidade  do  órgão;  44)  n° 
2927/97.  Deputado  LEÔNIDAS  CRISTINO.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio 
Ambiente, Recurso Hídricos e Amazônia Legal sobre o andamento dos projetos constantes do 
Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do órgão; 45) n° 2928/97. Deputado LEÔNIDAS 
CRISTINO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o andamento dos projetos 
constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de  responsabilidade  do  órgão;  46)  n°  2929/97. 
Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o 
andamento  dos  projetos  constantes  do  Programa  Brasil  em  Ação,  de  responsabilidade  do 
órgão; 47) n° 2930/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita  informações ao Ministério dos 
Transportes sobre o Programa de Recuperação da Malha Rodoviária em 120 dias, lançado pela 
Presidência da República; 48) n° 2931/97. Deputado  JOSÉ AUGUSTO. Solicita  informações ao 
ministério das Comunicações sobre emissoras de rádio na cidade de Diadema, Estado de São 
Paulo; 49) n° 2932/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita  informações ao Ministério da Saúde 
sobre  política  de  imunização;  50)  n°  2933/97.  Deputado  ARNALDO  FARIA  DE  SÁ.  Solicita 
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre arrecadação e destinação de recursos 
pelos  serviços  consulares  brasileiros  no  exterior;  51)  n°  2934/97. Deputado  IVAN VALENTE. 
Solicita  informações ao Ministério da Aeronáutica sobre empresas em operação no Brasil na 
condição de fretamento; 52) n° 2935/97. Deputado PAULO DELGADO. Solicita informações ao 
Ministério  da  Administração  Federal  e  Reforma  do  Estado  sobre  a  situação  funcional  dos 
Agentes de Higiene e  Segurança do Trabalho; 53) n° 2936/97. CEIC.  Solicita  informações ao 
Ministro‐chefe da Casa Civil sobre a área de livre comércio no município de Oiapoque, Estado 
do Amapá; 54) n° 2937/97. Deputado SERAFIM VENZON. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda  sobre  cobrança de  taxa  sobre  cheque especial pelo Banco Central; 55) n° 2938/97. 
Deputado PADRE ROQUE.  Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre  cobrança de 
taxa  sobre  cheque  especial  pelo  Banco  Central;  55)  n°  2938/97.  Deputado  PADRE  ROQUE. 
Solicita  informações  ao  Ministério  da  Administração  Federal  e  Reforma  do  Estado  sobre 
concurso público realizado para o cargo de advogado das fundações públicas; 56) n° 2939/97. 
Deputado NEDSON MICHELETI.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  gastos 
com  propaganda  e  publicidade  pela  Caixa  Econômica  Federal;  57)  n°  2940/97.  Deputado 
HAROLDO  LIMA.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre 
empréstimos  concedidos  pelo  BNDES;  58)  n°  2941/97.  Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Emergia sobre exploração, desenvolvimento e produção 
submetida  pela  PETROBRÁS  à  ANP;  59)  n°  2942/97.  Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita 
informações  ao Ministério  dos  Transportes  sobre  contratos  com  empresas  fornecedoras  de 
pedra britada para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem‐DNER; 60) n° 2943/97. 
Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  sobre  a 
constituição  de  subsidiárias  da  PETROBRÁS  para  operação  e  construção  de  dutos;  61)  n° 
2944/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Ciência  e 
Tecnologia sobre o Contrato n° RD 01.14.080.0/97, firmado entre o INPE e a FUNCATE; 62) n° 
2945/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre gastos com publicidade; 63) n° 2946/97. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e 



do  Turismo  sobre  gastos  com  publicidade;  64)  n°  2947/97. Deputado ARLINDO  CHINAGLIA. 
Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações  sobre  gastos  com  publicidade;  65)  n° 
2948/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita  informações  ao Ministério  Extraordinário 
para  Coordenação  de  Assuntos  Políticos  sobre  gastos  com  publicidade;  66)  n°  2949/97. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes 
sobre  gastos  com  publicidade;  67)  n°  2950/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre gastos com publicidade; 68) n° 
2951/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Minas  e 
Energia sobre gastos com publicidade; 69) n° 2952/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações  ao  Ministério  das  Relações  Exteriores  sobre  gastos  com  publicidade;  70)  n° 
2953/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto  sobre  gastos  com  publicidade;  71)  n°  2954/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA. 
Solicita  informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre gastos com publicidade; 72) 
n° 2955/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita  informações ao Ministério da Agricultura 
e  do  Abastecimento  sobre  gastos  com  publicidade;  73)  n°  2956/97.  Deputado  ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
sobre  gastos  com  publicidade;  74)  n°  2957/97.  Deputado  ARLINDO  CHINALGIA.  Solicita 
informações  ao Ministério  da  Aeronáutica  sobre  gastos  com  publicidade;  75)  n°  2958/97. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA.  Solicita  informações ao Ministério da Marinha  sobre gastos 
com  publicidade;  76)  2959/97.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita  informações  ao 
ministério  da  Cultura  sobre  gastos  com  publicidade;  77)  n°  2960/97.  Deputado  ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre gastos com publicidade; 79) n° 
2962/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
gastos com publicidade; 80) n° 2963/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita  informações 
ao Ministério do Trabalho sobre gastos com publicidade; 81) n° 2964/97. Deputado ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita  informações ao Ministério do Exército sobre gastos com publicidade; 82) 
n°  2965/97.  Deputado  ARLINDO  ACHINAGLIA.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos 
Transportes  sobre  gastos  com  publicidade;  83)  n°  2966/97.  Deputado  EDUARDO  JORGE. 
Solicita informações ao Ministério da Educação sobre recursos repassados à Prefeitura de São 
Paulo para  compra de merenda escolar; 84) n° 2967/97. Deputado  JOSÉ MAURÍCIO. Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  o  desvio  dos  recursos  arrecadados  pela 
Contribuição Provisória  sobre Movimentação  Financeira  – CPMF; 85) n° 2968/97. Deputado 
JOSÉ MAURÍCIO.  Solicita  Informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  o  desvio  dos  recursos 
arrecadados  pela  Contribuição  Provisória  sobre Movimentação  Financeira  –  CPMF;  86)  n° 
2969/97. Deputado JOSÉ MAURÍCIO. Solicita Informações ao Ministério do Planejamento sobre 
o  desvio  dos  recursos  arrecadados  pala  Contribuição  Provisória  sobre  Movimentação 
Financeira  –  CPMF;  87)  n°  2970/97.  Deputado  CARLOS  CARDINAL.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Saúde  sobre  a  AMITRAZ,  incluído  na  relação  de  substâncias  com  ação  tóxica 
sobre  animais  ou  plantas  cujo  registro  pode  ser  autorizado  no  Brasil,  em  atividades 
agropecuárias e em produtos domissanitários”, mantida pela Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária  do  Ministério  da  Saúde;  88)  n°  2971/97.  Deputado  RICARDO  GOMYDE.  Solicita 
informações  ao Ministério  da  Fazenda  acerca  de  isenções  fiscais  ou  reduções  de  impostos 
concedidas às  Instituições Privadas de Ensino Superior, Filantrópicas ou Sem  fins  Lucrativos; 
89) n° 2972/97. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Educação 
e do Desporto acerca de  isenções fiscais ou reduções de  impostos concedidas às  Instituições 
Privadas de Ensino Superior, Filantrópicas ou Sem Fins Lucrativos; 90) n° 2973/73. Deputado 
IVAN  VALENTE.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Agricultura  sobre  licenciamento  e 
controle  de  produtos  agrotóxicos;  91)  n°  2974/97.  Deputado  IVAN  VALENTE.  Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre  licenciamento e controle de produtos agrotóxicos; 
92)  n°  2975/97.  Deputado  IVAN  VALENTE.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Meio 
Ambiente,  dos  Recursos  Hídricos  e  da  Amazônia  Legal  sobre  licenciamento  e  controle  de 



produtos  agrotóxicos;  93)  n°  2976/97.  Deputado  IVAN  VALENTE.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Indústria, do comércio e do Turismo sobre licenciamento e controle de produtos 
agrotóxicos;  94)  n°  2977/97.  Deputado  ARNALDO  FARIA  DE  SÁ.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Fazenda a respeito de dados sobre número total de documentos pendentes de 
pagamento nesta data a  título de débitos  relativos a precatórios; 95) n° 2979/97. Deputado 
INÁCIO  ARRUDA.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Trabalho  sobre  as  cooperativas  de 
trabalho  instaladas no  Estado do Ceará;  96) n°  2980/97. Deputado ARNALDO  FARIA DE  SÁ. 
Solicita  informações no Ministério da Fazenda sobre atualização da aplicação da Contribuição 
Provisória  sobre  Movimentação  ou  Transmissão  de  Valores  e  de  Créditos  e  Direitos  de 
Natureza Financeira (CPMF); 97) n° 2981/97. Deputado JOÃO PAULO. Solicita  informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a recente compra de títulos públicos; 98) n° 2982/97. Deputado 
JOÃO  PAULO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  valores  e  aplicação  dos 
recursos do PIS/PASEP; 99) n° 2983/97. Deputado VÂNIO DOS SANTOS. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre contrato firmado pela Caixa Econômica Federal com o Governo do 
Rio de Janeiro; 100) n° 2984/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita  informações ao Ministério 
de Minas e Energia sobre a política de preços de gás de cozinha em Macaé, Estado do Rio de 
Janeiro; 101) n° 2985/97. Deputado COLBERT MARTINS. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre obras em andamento no escritório regional do Ministério da Saúde em Salvador, 
Estado  da  Bahia;  102)  n°  2986/97.  Deputado  MILTON  TEMER.  Solicita  informações  ao 
Ministério das Comunicações sobre assaltos aos carteiros no Estado do Rio de Janeiro; 103) n° 
2987/97. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
pagamento de dívidas  contratuais e empreiteiras; 104) n° 2988/97. Deputado  JOÃO PAULO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento sobre empréstimos ao consórcio vencedor 
do leilão da CPFL; 105) n° 2989/97. CFFC. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre a aquisição de terreno pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; 106) n° 
2990/97.  Deputado  ARNALDO  FARIA  DE  SÁ.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda 
sobre a remuneração da caderneta de poupança não creditada em ração do chamado “Plano 
Collor”; 107) n° 2991/97. Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério 
dos Transportes sobre reforma do regulamento dos transportes interestaduais e internacionais 
coletivo de passageiros;  sobre programa de  licitações para outorga de  linhas de  transporte 
rodoviário  e  sobre  linhas  que  eventualmente  sejam  objeto  de  processo  licitatório;  108)  n° 
2992/97.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento  sobre  títulos  da  TELEBRÁS  negociados  em  Nova  Iorque,  Estados  Unidos  da 
América; 109) n° 2993/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério das 
Relações Exteriores sobre títulos da TELEBRÁS negociados em Nova Iorque, Estados Unidos da 
América; 110) n° 2994/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério das 
Comunicações  sobre  títulos  da  TELEBRÁS  negociados  em  Nova  Iorque,  Estados  Unidos  da 
América;  111)  n°  2995/97. Deputado  CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Fazenda sobre  títulos da TELEBRÁS negociados em Nova  Iorque, Estados Unidos da América; 
112) n° 2996/97. CDH. Solicita  informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre a  formação de grupos tripartites para discutir a reformulação das normas técnicas das 
Lesões por Esforços Repetitivos, da Pneumoconiose, da Perda Auditiva  Induzida por Ruído e 
Benzenismo; 113) n° 2998/97. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita  informações ao Ministério 
das Comunicações sobre seguro do satélite Brasilsat, recentemente destruído no  lançamento 
na  base  de  Alcântara;  114)  n°  2999/97.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Fazenda sobre seguro do foguete sinistrado na base de lançamento de Alcântara; 
115) n° 3000/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
obre  seguro  do  foguete  sinistrado  na  base  de  lançamento  de  Alcântara.  116)  n°  3001/97. 
Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  o  leilão  de 
privatização  da  Companhia  União  de  Seguros  Gerais;  117)  n°  3002/97.  Deputado  CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  balanços  não  publicados  por 



empresas de  seguros, de capitalização e de previdência privada; 118) n° 3003/97. Deputado 
CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  auditoria  atuarial 
independente nas seguradoras, entidades de previdência privada e sociedade de capitalização; 
119)  n°  3004/97. Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  de Minas  e 
Energia  sobre  o  projeto Gasoduto  Brasil‐Bolívia;  120)  n°  3005/97. Deputado  oferecidas  por 
telefone pela Seguradora American Home; 121) n° 3006/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre situação da PREVIMIL, sociedade de previdência 
privada;  122)  n°  3007/97.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Fazenda  sobre  a  situação  de  solvência  e  cobertura  de  reservas  de  sociedades  seguradoras, 
entidades  de  previdência  privada  e  empresas  de  capitalização;  123)  n°  3008/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação das garantias 
das provisões técnicas da Gente Seguradora S.A; 124) n° 3010/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita  informações ao Ministério dos Transportes sobre seguro adquirido sem  licitação pela 
Empresa de Trens urbanos de porto Alegre S.A. da Companhia União de Seguros Gerais; 125) 
n° 3016/97. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde sobre 
gastos efetuados  com os  recursos advindos da Contribuição Provisória  sobre Movimentação 
Financeira  –  CPMF;  126)  n°  3017/97.  Deputado  INÁCIO  ARRUDA.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Agricultura  e  do  Abastecimento  sobre  denúncias  de  cessão  de  imóvel 
pertencente à Delegacia Federal do Ministério da Agricultura no Estado do Ceará  (DFA‐CE) à 
Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará  (SDR); 127) n° 3018/97. Deputada 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
imóvel alugado pelo órgão; 128) n° 3019/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações 
ao  Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  sobre  servidor  que  menciona;  129)  n° 
3020/97. Deputada MARIA DA  CONCEIÇÃO  TAVARES.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Fazenda  sobre a crise  financeira e cambial ocorrida  recentemente no País; 130) n° 3021/97. 
Deputado  PAULO  ROCHA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Justiça  sobre  atividades  de 
segurança  realizadas pela Polícia Federal; 131) n° 3022/97. Deputada TETE BEZERRA. Solicita 
informações  ao  Ministério  do  Trabalho  sobre  as  aplicações  dos  programas  PROGER  e 
PLANFOR,  destinadas  especificamente  a  mulheres;  132)  n°  3023/97.  Deputado  JOSÉ 
MAURÍCIO.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  sobre  denúncias  de 
adiantamentos  da  PETROBRÁS  a  Prefeituras  do  Estado  do Rio  de  Janeiro;  133)  n°  3024/97. 
Deputado WALTER  PINHEIRO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  auditoria 
realizada no Hospital de Senhor d Bonfim, Estado da Bahia; 134) n° 3025/97. Deputado  JAIR 
BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre relatório final acerca do 
acidente  ocorrido  com  aeronave Hércules  C‐130,  da  Força Aérea  Brasília;  135)  n°  3026/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre o  ingresso de 
capitais  estrangeiros  no  mercado  segurador  nacional;  136)  n°  3027/97.  Deputado  CUNHA 
BUENO. Solicita  informações à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
sobre gastos com propaganda do Brasil em Ação; 137) n° 3028/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre seguro realizado pela PETROBRÁS 
relativo  à  conversão  de  navios  e  plataforma;  138)  n°  3029/97.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita  informações  ao Ministério da  Previdência  e Assistência  Social  sobre participação da 
Fundação Banco do Brasil na campanha “Vida no Campo”; 139) n° 3030/97. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a privatização da Empresa 
Brasileira  de  Telecomunicações  –  EMBRATEL;  140)  n°  3031/97.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita  informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento  sobre participação da 
Fundação Banco do Brasil na campanha “Vida no Campo”; 141) n° 3032/97. Deputado CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  à Casa Civil da Presidência da República  sobre participação da 
Fundação Banco do Brasil na campanha “Vida no Campo”; 142) n° 3033/97. CCTCI. Solicita ao 
Ministério  do  Planejamento,  informações  sobre  Linha  de  Crédito  Especial  do  BNDES  para 
financiamento em empresas de telecomunicações no País; 143) n° 3035/97. Deputado VÂNIO 



DOS  SANTOS.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos  Transportes  acerca  de  relatórios 
elaborados  pela  RFFSA  sobre  a  concessionária  Ferrovia  Tereza  Cristina  S.A.  –  FTC;  144)  n° 
3036/97.  Deputado  PAULO  PAIM.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Previdência  e 
Assistência  Social  sobre  os  procedimentos  administrativos  para  requerimento  de  benefícios 
previdenciários; 145) n° 3037/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério 
Extraordinário  de  Política  Fundiária  sobre  dados  cadastrais‐ITR;  146)  n°  3038/97. Deputado 
EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre dados epidemiológicos de 
números de casos contaminação provenientes de transfusão de sangue e hemoderivados; 147) 
n° 3039/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita  informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre o controle e acompanhamento do processo de repatriação do dinheiro 
fraudado  da  Previdência  Social;  148)  n°  3040/97.  Deputado  VÂNIO  DOS  SANTOS.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre cessão de servidores da Caixa Econômica Federal; 
149)  n°  3041/97.  Deputado  FAUSTO  MARTELLO.  Solicita  informações  ao  Ministério  das 
Comunicações sobre prerrogativas de funcionamento de emissora de rádio no Estado de São 
Paulo; 150) n° 3042/97. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita  informações ao Ministério de 
Minas  e  Energia  sobre  a  usina  hidroelétrica  de  Couto Magalhães,  no  Rio Araguaia;  151)  n° 
3042/97.  Deputado  ARNALDO  FARIA  DE  SÁ.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda 
sobre autorizações fornecidas pela SUSEP a seguradoras internacionais para funcionamento no 
País; 152) n° 3044/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência  e  Assistência  Social  sobre  pagamentos  de  benefícios  no mês  de  setembro  em 
valores  superiores  aos meses  anteriores  e  ao mês  de  outubro;  153)  n°  3045/97. Deputado 
GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal sobre a construção do gasoduto Brasil‐Bolívia, no trecho do Pantanal Mato‐
Grossense;  154)  n°  3046/97. Deputado  PAULO  PAIM.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Previdência  e  Assistência  Social  sobre  providências  administrativas  tomadas  no  sentido  do 
cumprimento  da  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  relativa  à  averbação  de  tempo  de 
trabalho rural; 155) n° 3047/97. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações à Presidência da 
República  sobre  pesquisa  de  opinião;  156)  n°  3048/97.  Deputado  PEDRO WILSON.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Administração  Federal  e  Reforma  do  Estado  sobre 
aposentadorias  de  servidores  públicos  civis  federais;  157)  n°  3049/97. Deputado  LINDBERG 
FARIAS. Solicita informações ao Ministério das Comunicações, através da Diretoria Regional da 
ECT/RJ, sobre o índice de violência ocorrido aos carteiros do Estado no exercício da profissão, 
no  período  que  menciona;  158)  n°  3050/97.  Deputado  ROBERTO  JEFFERSON.  Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes  sobre  contrato de  concessão da Rodovia BR‐040 
para Consórcio CONCER; 159) N° 3051/97. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao 
Ministério  da  Administração  Federal  e  Reforma  do  Estado;  160)  n°  3052/97.  Deputado 
LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Agricultura,  do  Abastecimento  e  da 
Reforma  Agrária  sobre  o  serviço  de  classificação  de  produtos  de  origem  vegetal,  seus 
subprodutos  e  resíduos  de  valor  econômico;  161)  n°  3053/97.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita  informações ao Ministério da Justiça sobre utilização no País de aparelhos detectores 
de radar por motoristas de veículos automotores; 162) n° 3054/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre assentamentos de 
famílias no  âmbito da  reforma  agrária;  163) n°  3055/97. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre alterações nas normas que regem as operações 
das  empresas  de  capitalização;  164)  n°  3056/97.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre efeitos financeiros e econômicos do Plano Fiscal 
nas  Santas  Casas  de  Misericórdia;  165)  n°  3057/97.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre efeitos financeiros e econômicos do Plano Fiscal 
nas entidades  sem  fins  lucrativos; 166) n° 3058/97. CME. Solicita ao Ministério das Minas e 
Energia  cópia e  informações  sobre Contrato de Gestão  celebrado entre a União Federal e a 
Petróleo Brasileiro S.A., conforme Decreto n° 1050 de 27 de janeiro de 1994; 167) n° 3059/97. 



Deputada  RITA  CAMATA.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  Comunicações  sobre  a 
arrecadação  dos  sorteios  realizados  via  ligações  telefônicas  pelo  serviço  0900;  168)  n° 
3060/97.  Deputado MILTON  TEMER.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento sobre contratações de pessoal realizadas pelo BNDES; 169) n° 3061/97. Deputado 
LUIZ ALBERTO. Solicita  informações ao Ministério de Minas e Energia  sobre a conclusão dos 
trabalhos do Grupo de Trabalho previsto na cláusula quinta do Protocolo de intensões firmado 
entre  a  PETROBRÁS  e  a  COPENE  para  Estudo  da  Construção  de Unidade  para  Produção  de 
Nafta  Petroquímica;  170)  n°  3062/97.  Deputado  LUIZ  ALBERTO.  Solicita  informações  ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o adiamento, pelo BNDES, do leilão de venda 
da CONEPAR; 171) n° 3063/97. Deputado  LUIZ ALBERTO.  Solicita  informações  ao Ministério 
Extraordinário  da  Política  Fundiária  sobre  concessão,  pelo  INCRA,  de  cestas  básicas  para  a 
Associação  Comunitária  de  Andaraí,  Estado  da  Bahia;  172)  n°  3064/97.  Deputada  CIDINHA 
CAMPOS.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  sobre 
servidores que menciona; 173) n° 3065/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita  informações 
ao Ministério da Fazenda sobre imóveis adquiridos pela Caixa Econômica Federal no Município 
de  Nova  Iguaçu,  Estado  do  Rio  de  Janeiro;  174)  n°  3066/97.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS. 
Solicita  informações ao Ministério da Fazenda  sobre  imóvel adquirido pela Caixa Econômica 
Federal  de Nova  Iguaçu  (sito  à  Av. Marechal  Floriano  Peixoto,  n°  2370),  Estado  do  Rio  de 
Janeiro; 175) n° 3067/97. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita  informações ao Ministério 
de Minas e Energia sobre custos de novas turbinas para a hidrelétrica Itaipu; 176) n° 3068/97. 
Deputado  AUGUSTO  CARVALHO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre 
funcionamento  das  lojas  “duty  free”  instaladas  em  aeroportos  nacionais;  177)  n°  3069/97. 
Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
procedimentos de empresa Shell do Brasil S.A.  com  referência ao último  reajuste de preços 
dos  combustíveis;  178)  n°  3071/97.  Deputado WALTER  PINHEIRO.  Solicita  informações  ao 
Ministério  das  Comunicações  sobre  a  Política  Nacional  de  Telecomunicações.  A  seguir,  o 
Senhor Presidente submete aos seus pares o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 
de  Redação  à  Consulta  n°  12/97,  da Mesa,  referente  aos  aspectos  jurídicos  do  pedido  de 
reconsideração da decisão da Mesa da Câmara dos Deputados que denegou o requerimento 
de indenização formulado pelo Deputado Albérico Filho, no processo n° 102.618/96: “Consulta 
n° 12, de 1997, Relator: Deputado Nilson Gibson. I – Relatório. A Mesa, em reunião de 05 de 
julho do corrente ano, aprovou o parecer do relator, Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice‐
presidente,  no  sentido  de  que  fosse  consultada  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  de 
Redação quanto aos aspectos jurídicos do pedido de reconsideração formulado pelo Deputado 
Albérico  Filho  no  processo  n°  102.618/96,  relativo  a  decisão  da  mesa  que  denegou  a 
indenização a que se  reputa credenciado o parlamentar, em virtude do  fato de não  ter sido 
dado seguimento ao processo para perda do mandato do Deputado Ricardo Murad, em face 
da  resposta desta Comissão à Consulta n° 6, de 1993. Arguí o  requerente que: a) conforme 
expresso no  parecer  da própria Comissão de Constituição  e  Justiça  efetivamente ocorreu  a 
perda do mandato do Deputado Ricardo Murad; b) tendo sido provocada há mais de dois anos, 
a Mesa não  adotou quaisquer providências  sobre o  fato,  conforme evidenciado no  voto do 
relator; c) a conduta omissiva da Mesa caracteriza abuso do poder, que acarretou prejuízos ao 
requerente,  ensejando  destarte  o  direito  à  indenização  pretendida;  d)  o  pedido  de 
reconsideração  encontra‐se  amparado  em  dispositivo  do  Regimento  Interno,  art.  15,  VIII, 
comando  imperativo  que  impõe  à  Mesa  o  dever  de  adotar  as  medidas  necessárias  à 
preservação do conceito do Poder Legislativo perante a Nação.  II – Voto do Relator. Toda a 
questão tem origem no pleito do Sr. Albérico Filho, dirigido ao Presidente da Câmara, visando 
a ser convocado para assumir o mandato eletivo, na condição de Primeiro Suplente, por fora 
da vacância decorrente da diplomação do então Deputado Ricardo Murad como Prefeito do 
Município de Coroatá, no Estado do Maranhão, consoante a disciplina dos artigos 54, II, d e 55, 
I da Constituição Federal. A matéria foi submetida a Comissão de Constituição e Justiça e de 



Redação,  Consulta  n°  3,  de  1993,  que  se  pronunciou  de  acordo  com  o  parecer  do  relator, 
Deputado  Vital  do  Rêgo,  favorável  ao  entendimento  de  que  a  diplomação  como  Prefeito 
implica titularidade cumulativa de mandatos eletivos, com infringência do disposto no art. 54, 
II, d, a da Constituição, que veda ao titular de mandato eletivo, desde a posse, a detenção da 
titularidade de mais de um mandato. Já tendo sido empossado como Deputado Federal, não 
poderia o Sr. Ricardo Murad ser detentor da titularidade do mandato de Prefeito, sob pena de 
perda do mandato anterior, conforme previsto no art. 55 I, também da Lei Maior. Inobstante o 
parecer  favorável  desta  Comissão,  a  Mesa  absteve‐se  de  exercer  a  sua  competência 
constitucional  e  regimental  de  provocar  o  procedimento  para  declaração  da  perda  de 
mandato, conforme previsto no art. 55, § 2° da Lei Maior e do art. 240, § 1° do Regimento 
Interno  da  Câmara. Na  ação  omissiva  da Mesa  no  exercício  de  sua  competência,  e  que  se 
estribam  os  pedidos  de  indenização  e  subsequente  reconsideração  formulados  pelo  Sr. 
Albérico  Filho, que  se  viu privado de  seu direito  liquido e  certo  à  assunção do mandato. O 
pedido de  indenização foi  indeferido, de acordo com o parecer do relator, sob o fundamento 
de que a decisão sobre a perda do mandato não e da lavra exclusive da Mesa, dependendo de 
aprovação  pelo  Plenário  em  votação  secretar  e  quórum  qualificado  e  que  o  parlamentar 
poderia  ter  supletivamente  recorrido  ao  seu  partido  para  oferecer  a  representação  e  que, 
ademais, o Regimento Interno não fixa prazo para que seja apresentada a provocação. Em que 
pese aos argumentos do nobre relator, Deputado Ronaldo Perim, há que se considerar que a 
Mesa foi devidamente provocada por parte  legítima e que não poderia furtar‐se ao dever de 
adotar as providencias necessárias à cabal apuração dos fatos, por força inclusive de seu dever 
de  tomar  as  providências  necessárias  à  regularidade  dos  trabalhos  legislativos,  conforme 
consignado no  artigo 15,  I do Regimento  Interno.  Some‐se  a esta  circunstância, o dever de 
cuidar da preservação da imagem do Congresso Nacional, de que trata o inciso VIII, do mesmo 
art. 15. De outra parte, há que se considerar que o Plenário decide sobre a matéria mediante a 
provocação levada a efeito pela mesa ou por partido político com representação no Congresso 
Nacional.  Isto  posto,  cabe  a  responsabilidade  à  Mesa  por  não  ter  efetivado  a  devida 
provocação, quando acionada pelo requerente. Somente estaria isenta de responsabilidade se, 
tendo agindo em  tempo hábil,  tivesse o Plenário decidido contra o parecer da Comissão de 
Constituição e justiça. Não há portanto, como recusar‐se evidência ao nexo causal direto entre 
a  ação omissiva da Mesa  e os prejuízos  sofridos pelo  requerente. Quanto  à  inexistência de 
prazo regimental para a ação prevista, não pode e  jamais poderá ser considerada como  justa 
causa  para  a  inação  administrativa.  Aceitar‐se  tal  argumento  implicaria  condicionar‐se  a 
validade do ordenamento  jurídico a regra objetiva de execução. A procedência do pedido de 
indenização,  cumpre‐nos  registrar,  encontra  amparo  na  jurisprudência  da  própria  Corte 
Constitucional pátria, que no Recurso  Extraordinário n°  38529/59,  assim  se manifesta:  “...A 
função parlamentar remunerada. Quem dela for injustamente privado, tem direito inequívoco 
a  ressarcimentos...”.  Concluindo,  em  face  do  exposto,  posicionamo‐nos  favoravelmente  ao 
atendimento do pleito consubstanciado nos  requerimentos do Deputado Albérico Filho.  III – 
Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária 
realizada  hoje,  ao  apreciar  a  Consulta  n°  12/97,  da Mesa,  que  “solicita  a manifestação  da 
Comissão de Constituição e  Justiça e de Redação acerca dos aspectos  jurídicos do pedido de 
reconsideração formulado pelo Sr. Albérico Filho, quanto à decisão da Mesa que indeferiu seu 
pedido de ressarcimento”, opinou unanimemente pela procedência do pedido do Sr. Albérico 
Filho,  nos  termos  do  parecer  do  Relator,  Deputado  Nilson  Gibson.  Estiveram  presente  os 
Senhores Deputados: Henrique Eduardo Alves – Presidente, Freire Júnior, Moisés Bennesby e 
Marcelo Déda – Vice‐Presidentes, Benedito de Lira, Magno Bacelar, Mussa Demes, Ney Lopes, 
Paes  Landim,  Vilmar  Rocha, Asdrúbal  Bentes, Djalma  de Almeida  Cesar, Gilvan  Freire,  João 
Natal,  Sílvio Pessoa,  Edson  Silva,  Luiz Máximo, Marconi Perillo, Nelson Oroch,  Zulaiê Cobra, 
Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, Jorge Genuíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Matheus Schimidt, 
Nilmário Miranda,  Sérgio Miranda,  Adhemar  de  Barros  Filho, Augusto  Farias, Darci  Coelho, 



Gerson Peres,  Jarbas Lima,  José Rezende, Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Pedro Canedo, 
Carlos  Alberto  Campista,  Ciro  Nogueira,  Cláudio  Cajado,  Paulo  Gouveia,  Rubem  Medina, 
Ivandro Cunha Lima, Marquinho Chedid, Zaire Rezende,  José Carlos Lacerda, Roberto Rocha, 
Salvador  Zimbaldi,  Severino  Alves,  Adylson  Motta,  Benedito  Domingos  e  Nilson  Gibson.” 
Apreciada  a  matéria,  a  Mesa  resolve,  por  unanimidade,  adotar  o  supracitado  parecer, 
condicionando,  todavia, o cumprimento do que ali  foi explicitado à  resposta a  ser oferecida 
pelo Tribunal de Contas da União a consulta a  ser  formulada pela Mesa  sobre o assunto no 
seguinte teor: “Senhor Presidente, conforme decisão da Mesa da Câmara dos Deputados, em 
reunião realizada em 11 de dezembro de 1997, e nos termos do art. 19, inciso I, alínea “b”, do 
Regimento  Interno do Tribunal de Contas da União, encaminho a Vossa Excelência Consulta 
sobre  o  pedido  de  ressarcimento  formulado  pelo  Deputado  Albérico  Filho,  em  virtude  de 
prejuízos que alega ter sofrido em face da declaração de prejudicialidade de requerimento que 
visava a perda do mandato parlamentar do então Deputado Ricardo Murad. Segue, pois, anexa 
à presente Consulta, cópia dos autos do processo n° 96.102.618, onde  se  solicita o  referido 
ressarcimento.”  II  –  PAUTA  DO  SENHOR  1°  VICE‐PRESIDENTE:  A Mesa  resolve  aprovar  os 
pareceres proferidos pelo Senhor 1° Vice‐Presidentes nos seguintes projetos de resolução: 1) 
n° 115/96, que “cria o “Prémio Madre Cristina de Direitos Humanos”. Voto do Relator: pela 
aprovação,  adotando  as  3  (três)  emenda  apresentadas  pelo  Senhor  2°  Vice‐Presidente, 
Deputado Severino Cavalcanti; 2) n° 157/97, que “cria o Grupo Parlamentar Brasil/Tunísia e dá 
outras  providências”.  Voto  do  Relator:  pela  aprovação.  III  –  PAUTA  DO  SENHOR  2°  VICE‐
PRESIDENTE:  O  Senhor  Deputado  Severino  Cavalcanti,  2°  Vice‐Presidente,  na  qualidade  de 
Corregedor,  relata  seu Ofício‐Parecer  de  n°  67/97,  dando  conhecimento  aos  seus  pares  da 
entrevista dada pelo Deputado  Lindberg  Farias  ao  jornal  “O Povo” de  João Pessoa, na qual 
utiliza  expressões  afrontosas  contra  os membros  do  Congresso Nacional,  no  seguinte  teor: 
“Senhor Presidente: Encaminhou V. Exa. ao Corregedor cópia  fotográfica de  fls do  jornal “O 
Povo”,  da  cidade  de  João  Pessoa,  edição  de  26  de  outubro  último,  veiculado  o  que  seria 
entrevistado em que o entrevistado, Deputado LINDBERG FARIAS, tece considerações as mais 
desairosas sobre o Congresso Nacional, designado seus membros com  injuriosos epítetos. Tal 
comportamento merece não só o repúdio desta Casa, mas estaria a exigir a aplicação, ao autor 
das invectivas injustamente lançadas contra seus Pares, de sanção correspondente à gravidade 
desse quase delito. Qualificamos de “quase delito” a atitude em causa do Deputado LINDBERG 
FARIA, porque, infelizmente, o ato que a própria entrevista denuncia não encontra, em nossa 
Lei  Interna,  tipificação  precisa  nem,  por  essa  razão,  pena  específica  adequável  a  tal 
comportamento,  em  princípio,  contrário  ao  decoro  e  à  ética  parlamentar.  Pela  precedente 
razão, a não ser com ofensa ao  inescusável princípio da  inaplicabilidade das normas   penais 
por analogia, não temos, em obediência a esse princípio, como nem por que abrir sindicância 
para a apuração do fato, pois o objetivo dos respectivos procedimentos, que seria a apelação, 
não teria como ser alcançado, em face de não estar o comportamento em causa – repita‐se – 
definido como  infringente do decoro ou da ética parlamentar. Ao ensejo em que manifesto a 
minha frustação pela falta de amparo legal para a adoção de medida corretiva compatível com 
a  atitude  que  suscitou  as  presentes  ponderações,  quero  realçar  que  comportamentos  de 
variada  ordem  a  esta  Casa  denunciados  como  censuráveis  não  podem  igualmente  ser 
analisados  objetivamente  ao  fim  da  aplicação  de  sanções  como  os  mesmos  compatíveis. 
Instigado pelas precedentes razões estou, nesta data, submetendo ao exame de todos os meus 
Pares, neste Colegiado, projeto de resolução, mediante o qual e conforme as sugestões, que 
contém,  de  disposições  do  Regimento  Interno  relacionadas  com  o  decoro  parlamentar, 
entendo  poder  ser  alcançada  uma  gama  variada  de  atitudes,  claramente  censuráveis,  nos 
termos  amplos  em  que  as  tipificamos,  apontando  a  sanção  exata  aplicável  ao  respectivo 
infrator. Como, no entanto, a  lei penal não pode retroagir para agravar, fico  impedido, como 
seria meu desejo, de sustar o processamento da apuração do fato em causa, até a aprovação 
das  regras  propostas  no  projeto  de  resolução  já  referido,  que  se  aplicaram  à  denúncia  em 



causa,  não  fora  o  princípio  da  irretroatividade  ao  início  apontado.  Pela  precedente  razão, 
proponho  o  arquivamento  da  denúncia  que  deflui  da  veiculação  da  entrevista  já  referida.” 
Apreciada a matéria, a Mesa resolve: 1) aprovar o parecer supra; 2) encaminhar aos membros 
da Mesa para apreciação e posterior deliberação cópia de minuta do Projeto de Resolução, de 
autoria  do  Corregedor,  nos  termos  as  seguir:  “Acrescenta  inciso  ao  §  2°  do  art.  245  do 
Regimento Interno, para conferir à Mesa a competência para sancionar comportamentos que 
considere  contrários  ao  decoro  parlamentar  na  hipótese  que  especifica.  A  Câmara  dos 
Deputados resolve: Art. 1°. O art. 245 do Regimento Interno passa a vigorar com as seguintes 
modificações: I – O § 2° do artigo fica acrescido do seguinte inciso: “Art. 245 § 2°. III – dentro 
ou fora desta Casa, adotar conduta ou praticar ato que afete a sua dignidade e a que não se 
comine, nos termos deste Capítulo, sanção de maior gravidade. “II – Fica o artigo acrescido do 
seguinte  parágrafo:  “Art.  245.  §  3°.  A  sanção  prevista  no  inciso  III  do  §  2°  somente  será 
aplicada  se  a  respectiva  medida  for  aprovada  pela  unanimidade  dos  membros  das Mesa 
presentes á reunião. “Art. 2°. Esta resolução entre em vigor na data da sua publicação. Art. 3°. 
Ficam  revogadas  as  disposições  em  contrário.  Justificação.  Prevê  o  caput  do  art.  244  do 
Regimento  Interno que o Deputado que praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito 
ao  processo  e  às medidas  disciplinares  previstas  neste  Regimento  e  no  Código  de  Ética  e 
Decoro  Parlamentar.  Temos  verificado  que  muitos  comportamentos  adotados  por  alguns 
Deputados têm merecido severas censuras da sociedade, mas, por falta de uma definição legal 
precisa  da  natureza  delituosa  do  comportamento  visto  do  ângulo  da  ética  e  do  decoro 
parlamentar e, por essa razão mesma, da ausência de uma sanção correspondente, ajustada 
ao  fato, nada pode  fazer a Mesa para punir o autor da conduta, que, somente em princípio, 
seria  reprovável.  O  art.  244  do  Regimento  Interno  acena  no  sentido  do  processamento  e 
aplicação  de medidas  disciplinares  ao  Deputado  que  venha  a  praticar  ato  que  afete  a  sua 
dignidade,  aludido  ás  existentes  definições  de  atos  contrários  ao  decoro  parlamentar, 
regimentalmente previstas, e a outras a serem  inseridas no  futuro Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. Uma esperança nossa de uma previsão mais ampla de atitudes que possam ser 
consideradas afetantes da dignidade do membro desta Casa o Projeto de Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, em trâmite, não prevê. Assim, mesmo que venham a ser aprovado esse 
Código,  muitas  atitudes  adotadas  por  parlamentares,  repudiadas  pela  coletividade, 
continuarão  imunes a uma  sanção adequada, que  seria necessário houvesse, ao objetivo de 
inibi‐las, na defesa da dignidade desta Casa, que acaba restando afetada quando qualquer de 
seus membros não  se compete à altura da alta dignidade do mandato pelo povo conferido. 
Para que não  se  continue a dizer que a Câmara dos Deputados age  com espírito de  corpo, 
deixando de punir seus membros em razão de atitudes censuráveis que venham os mesmos a 
adotar,  há  que  se  prever  sanção  aplicável  à  generalidade  desses  atos,  dependendo,  no 
entanto, a consideração da ocorrência da respetiva  infração, no entanto, de decisão da Mesa 
tomada pela unanimidade de  seus membros presentes à  reunião que vier a decidir  sobre o 
respectivo  fato.  Sugerimos,  no  caso,  que  a  decisão  seja  unânime  para  evitar  que maioria 
eventual do  colegiado posse  adotar  a medida  em  face de  razões políticas  e não  justificada 
apenas no objetivo da defesa da dignidade desta Casa.” Em  continuação, a Mesa aprova os 
pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes referentes a reembolso de 
despesas  médico‐hospitalares:  1)  Processo  n°  3.462/97.  Deputado  Fernando  Lyra.  “Lira  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da  Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  2)  Processo  n° 
13.010/97. Deputado Renan Kurtz. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  3)  Processo  n°  14.373/97.  Deputado  Fernando  Lyra.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 4) Processo n° 27.826/97. 
Deputado Neif  Jabur. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral. apreciando a exatidão da 



despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 5) Processo n° 31.409/97. Deputado Hélio César Rosas. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 6) Processo n° 31.531/97. Deputado Álvaro 
Valle.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 7) 
Processo n° 31.322/97. Deputado Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  8)  Processo  n°  32.047/97.  Deputado  Basílio  Villani.  “Li  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da  Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  9)  Processo  n° 
32.453/97. Deputado  Luiz Durão.  “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 10) Processo n° 33.121/97 e 38.427/97. Deputado Roberto Balestra. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  11)  Processo  n° 
33.457 e 33.869/97. Deputado Tuga Angerami. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 12) Processo n° 33.583/97. Deputado Franco Montoro. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral. apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  13)  Processo  n° 
33.642/97.  Deputado  Jorge  Maluly  Netto.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  14)  Processo  n°  33.693/97.  Deputada  Lídia  Quinan.  “Li  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  15)  Processo  n° 
33.747/97.  Deputado  Roberto  Campos.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 16) Processo n° 33.752/97. Deputado Hélio César Rosas. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  17)  Processo  n° 
33.866/97. Deputado Gerson Peres. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  18)  Processo  n°  33.906/97.  Deputado  Simão  Sessim.  “Li  o  parecer 
detalhado do Sr. Diretor‐Geral  , apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 19) Processo n° 34.489/97. 
Deputado Itamar Serpa. “Li o parece detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 20) Processo n° 34.517/97. Deputado José Luiz Clerot. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  21)  Processo  n°  34.534/97.  Deputada 
Marta Suplicy. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral. apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 22) 
Processo  n°  34.604/97. Deputado Odílio  Balbinotti.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 23) Processo n° 35.421/97. Deputado Abelardo Lupion. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 24) Processo n° 
25.505/97. Deputado Augusto Nardes. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  25)  Processo  n°  36.253/97.  Deputado  Moreira  Franco.  “Li  o  parecer 



detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despensa e  informando que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 26) Processo n° 36.458/97. 
Deputado Pedro Luis Albuquerque. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  27)  Processo  n°  36.905/97.  Deputado Marcelo  Barbieri.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 28) Processo n° 37.087/97. 
Deputado  Antônio  Balhmann.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 29) Processo n° 37/105/97. Deputado Álvaro Valle. “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 30) Processo n° 37.318/97. Deputada Zila 
Bezerra.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 31) 
Processo  n°  38.110/97.  Deputado  Augusto  Nardes.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do  Ato  da  Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  32)  Processo  n°  102.837/97.  Deputado  Nelson 
Marquezelli. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 33) 
Processo  n°  109.284/97. Deputado  Jair Meneguelli.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do  Ato  da mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  34)  Processo  n°  110.106/97.  Deputado  Sebastião 
Madeira.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 35) 
Processo  n°  110.437/97. Deputado Moreira  Franco.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 36) Processo n° 110.931/97. Deputado Carlos Alberto. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 37) Processo n° 
112.169/97.  Deputado  Franco  Montoro.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83.  De acordo.”; 38) Processo n° 120.086/97. Deputado José Elias Murad. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  39)  Processo  n° 
120.718/97.  Deputado  Antônio  dos  Santos.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”  40)  Processo  n°  121.057/97.  Deputado  Remi  Trinta.  “Li  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  41)  Processo  n° 
121.517/97. Deputado Álvaro Valle. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  42)  Processo  n°  122.313/97.  Deputado  Elias  Murad.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 43) Processo n° 122.540/97. 
Deputado Ushitaro Kamia. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 44) Processo n° 122.551/97. Deputada Maria da Conceição  Tavares.  “Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 42/83. De acordo.”; 45) Processo n° 122.646/97. 
Deputado Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 



acordo.”;  46)  Processo    n°  123.420/97.  Deputado  Jairo  Azi.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo”.;  47)  Processo  n°  124.246/97. Deputado 
Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 48) 
Processo n° 124.257/97. Deputado Maria da Conceição Tavares. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 49) Processo n° 124.661/97. Deputado Elias 
Murad.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 50) 
Processo n° 124.688/97. Deputado Vilmar Rocha. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  51)  Processo  n°  125.194/97.  Deputada Maria  Laura.  “Li  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  52)  Processo  n° 
125.327/97.  Deputada  Cidinha  Campos.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 53) Processo n° 125.385/97. Deputado Fernando Lyra. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  54)  Processo  n° 
125.642/97. Deputada Maria  da  Conceição  Tavares.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 55) Processo n° 126.092/97. Deputado Wilson Campos. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 56) Processo n° 
126.202/97. Deputado Nelson Otoch. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  57)  Processo  n°  126.263/97.  Deputado  Marcos  Lima.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 58) Processo n° 126.509/97. 
Deputado Hugo Rodrigues da Cunha. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
42/83.  De  acordo.”;  59)  Processo  n°  126.510/97.  Deputado  Álvaro  Valle.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 60) Processo n° 126.673/97. 
Deputado Nelson Otoch. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 61) Processo n° 126.841/97. Deputado Adão Pretto. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  62)  Processo  n°  20.919/97.  Deputado 
Carlos Alberto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 63) 
Processo n° 36.765/97. Deputado Paulo Gouvêa. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 64) Processo n° 37.335/97. Deputado Hélio Cesar Rosas. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”.  IV  –  PAUTA  DO 
SENHOR 1° SECRETÁRIO: Sua Excelência relata os seguintes expedientes: a) Minuta de Ato da 
Mesa. Processo n° 124.618/97. Diretoria‐Geral. “Trata‐se de proposta de Ato da Mesa, visando 
disciplinar  e  uniformizar  os  procedimentos  para  cobrança  de  débitos  junto  à  Câmara  dos 
Deputados, constituídos por parlamentares, servidores e  terceiros, além de  tipificar os casos 



de  suas  ocorrências  e  as  formas  de  regularização.  O  Senhor  Diretor‐Geral,  ao  justificar  a 
proposição, assevera:  “A matéria  se  reveste de grande  importância administrativa,  inclusive 
para  a  regularização  do  inventário  físico  de  bens,  diante  da  realidade  dos  fatos.  Há  bens 
extraviados  ou  avariados  há  bastante  tempo,  tendo  sido  infrutíferos  ou  procedimentos 
administrativos  para  sua  reposição,  ressarcimento,  conserto  ou  permuta,  haja  vista  a 
dificuldade  de  definir  os  responsáveis  pelo  ato  doloso  ou  culposo.  Outrossim,  o 
disciplinamento da questão obriga  a que os  responsáveis diligenciem  com mais  cuidado na 
guarda, conservação e utilização de bens patrimoniais, e a previsão de indenização tem, além 
do  caráter  reparador,  um  caráter  educativo”.  Esta  Secretaria,  ante  as  informações 
processadas, submete o assunto à douta Mesa, com vista à aprovação da proposta, na forma 
da minuta do Ato em anexo.” A Mesa aprova o parecer supra e, em consequência, baixa o Ato 
da Mesa n° 76, de 1997, que “disciplina o cálculo e a cobrança de débitos junto à Câmara dos 
Deputados”, o qual vai publicado ao final da ata; b) Processo n° 126.691/97. Fundo Rotativo da 
Câmara dos Deputados. Departamento de Finanças. “Cuida‐se de proposta de reformulação do 
Plano de Aplicação do  fundo Rotativo da Câmara dos Deputados para 1997,  aprovado pela 
Mesa Diretora desta Casa, em reunião realizada no dia 05 de  junho do corrente. Tal medida 
faz‐se necessária em virtude da abertura de créditos suplementares provenientes de recursos 
do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e do excesso de 
arrecadação,  situações  devidamente  previstas  no  parágrafo  1°,  do  art.  43,  da  Lei  4.320/64. 
Nesse sentido, na nova proposta, as despesas fixadas para o alcance dos objetivos do Fundo 
Rotativo  somam  R$  21.426.984,00  (vinte  e  um  milhões,  quatrocentos  e  vinte  e  seis  mil, 
novecentos e oitenta e quatro  reais), discriminadas na  forma apresentada às  fls. 02 e 03 do 
presente processo, com a determinação de que somente poderão ser realizadas à medida que 
forem sendo arrecadadas as receitas previstas. Ante o exposto, esta Secretaria, considerando o 
disposto no inciso II, do art. 5°, da Resolução n° 18/71, submete a proposta ao exame da douta 
Mesa,  com  vistas  a  sua  aprovação.”  A Mesa  aprova  o  parecer  supra.  c)  Incorporação  de 
quintos. Processo n° 28.561/96 e  anexo. Mariza Barbosa de Almeida  Sampaio.  “A  servidora 
aposentada  Mariza  Barbosa  de  Almeida  Sampaio,  ponto  n°  41.589,  inconformada  com  a 
decisão do Diretor‐Geral denegatória do pedido seu de receber cumulativamente os benefícios 
da  incorporação  da  vantagem  pessoal  denominada  quintos,  hoje  décimos,  e  as  vantagens 
incorporadas à pensão que recebe do IPC, em decorrência do exercício de funções gratificadas 
naquele  Instituto  (art. 70, do Regulamento Básico do  IPC),  recorre a esta Secretaria, ante os 
argumentos  de  fls.  47  e  48.  Em  síntese,  alega  que  os  citados  benefícios  são  distintos  e 
decorrentes  de  fatos  geradores  independentes,  não  se  tratando  de  vantagens  da  mesma 
natureza.  Por  outro  lado,  sustentam  os  órgãos  técnicos  da  Casa  ser  inviável  a  percepção 
concomitante da vantagem incorporada à pensão do IPC com base no art. 70, do Regulamento 
Básico  daquele  Instituto,  com  a  incorporada  aos  proventos  de  aposentadoria,  a  teor  da 
Resolução n° 70/94, posto que vantagens da mesma natureza, ante o que dispõem os artigos 
4°,  e  seu  §  1°,  e  5°  da  Res.  n°  70/94,  c/c  o  art.  10  da Medida  Provisória  n°  1.480‐25,  de 
19.12.96,  e  ainda  os  arts.  118  e  112  da  lei  n°  8.112/90.  Verificando  o  percebimento  de 
vantagens  concomitantes,  foi dado  à  servidora optar por uma delas,  recaindo  a  escolha no 
benefício incorporado aos seus proventos da aposentadoria, a teor da Resolução n° 70/94; do 
art.  40,  §  4°,  da  Constituição  Federal  e  de  decisões  da Mesa  nos  processos  n°s  1.875/96  e 
2.440/95. Feito esse breve  relatório, esclareça‐se que a matéria  já  foi objeto de decisões da 
Mesa (processos n°s 2.440/95 e 1.875/96), que, acatando os pareceres favoráveis dos órgãos 
técnicos  da  Casa,  assegurou  aos  servidores  da  Câmara  dos Deputados  requisitados  ao  IPC, 
ativos e inativos, o direito à incorporação de quintos correspondentes a funções exercidas no 
citado instituto. Ao fazê‐lo, porém, o douto colegiado estabeleceu condições, emanadas da Lei 
e  assim  propostas  pela  administração  da  Casa:  “(...)  2°)  devem  ser  observados  os  critérios 
previstos nos artigos 4°, e seu § 1° e 5° da Resolução n° 70/94, visando a não ocorrência de 
percepção cumulativa e vantagem da mesma natureza; 3°) há de se levar em conta os valores 



das gratificações incorporadas às pensões recebidas no IPC, haja vista o que dispõe o art. 70 do 
Regulamento Básico daquele  Instituto, e posterior alteração, cuja cópia anexamos às fls. 73.” 
Para ficar apenas com o disposto no art. 5°, da Resolução n° 70/94, e art. 10, da MP n° 1.480‐
20, de 1°.9.96,  registrem‐se:  “Art. 5°. Ficam mantidos os quintos  concedidos até a presente 
data, de acordo com o disposto na Resolução n° 1°, de 1980, sendo incompatível a percepção 
cumulativa das vantagens  incorporadas com base nessa Resolução e a prevista no art. 62 da 
Lei  n°  8.112,  de  1990,  ressalvado  o  direito  de  opção  pela  situação mais  vantajosa  para  o 
servidor.” “Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de confiança a que se 
refere o caput do art. 62 da Lei n° 8.112, de 1990, na redação dada por esta Medida Provisória, 
será considerado uma única vez, para efeito de  incorporação, ou atualização, das parcelas de 
quintos  ou  de  décimos.”  Numa  boa  exegese  da  situação  da  recorrente  à  luz  das  normas 
referidas,  a  Assessoria  Técnica  da  Diretoria‐Geral  disserta:  “...o  benefício  que  a  servidora 
incorporou aos proventos da aposentadoria tiveram o seu valor fixado, conforme a decisão da 
Mesa,  já  citada,  levando‐se  em  conta  os  valores  percebidos  pelo  desempenho  de  ‘funções 
diversas’  no  IPC.  Daí  resulta  que  houve  comunicação  entre  os  benefícios,  resultando  na 
percepção  de  benefícios  diferentes  com  um mesmo  fato  gerador:  a  parcela  incorporada  à 
pensão do IPC e a parcela adicionada ao valor incorporado aos proventos da aposentadoria, na 
Câmara,  ambas  decorrentes  da  percepção  da  gratificação  pro  labore  no  IPC,  o  que  é 
expressamente  vedado  por  lei.  Esta  Secretaria,  ante  todo  o  exposto,  e  considerando, 
sobretudo,  que  a  Mesa,  ao  dispor  sobre  a  matéria,  estabeleceu  condições  para  o 
reconhecimento  do  direito  em  tela,  e  considerando  que  o  percebimento  concomitante  dos 
benefícios citados contraria os parâmetros  fixados pelo douto colegiado para a  incorporação 
de quintos  relativos  ao  exercício de  funções  exercidas no  IPC, opina pelo  indeferimento do 
pedido, por falta de amparo legal.” Apreciado o recurso, a Mesa aprova o parecer supra, pelo 
indeferimento do pleito. d) Contrato  de Comodato  com o Banco Credireal  S.A.  Processo n° 
124.828/97. Deputado  Leopoldo Bessone e outros.  “Trata‐se de  solicitação  formulada pelos 
coordenadores das bancadas mineras do PTB, do PSDB, do PFL e do PPB, no sentido de que o 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A continue fazendo uso da área localizada no Edifício 
Principal da Câmara dos Deputados, cuja cessão foi formalizada mediante contrato particular 
de  comodato  firmado  em  17/08/82.  Preliminarmente,  cumpre  esclarecer  que,  em  face  da 
conclusão  do  processo  de  privatização  daquela  instituição  bancária,  a Mesa  Diretora,  em 
reunião  realizada  no  dia  17  de  outubro  p.p.,  decidiu  pela  rescisão  tio  referido  contrato  de 
comodato,  por  força  do  disposto  no  parágrafo  2°,  do  art.  148,  do  Regulamento  dos 
Procedimentos  Licitatórios  da  Casa,  correspondente  ao  parágrafo  2°,  do  art.  17,  da  Lei 
8.666/93, já tendo sido promovida a devida notificação extrajudicial. Na instrução do processo, 
o Senhor Diretor‐Geral pronuncia‐se pela  impossibilidade  jurídica do atendimento do pedido 
de reconsideração, reafirmando que o citado dispositivo é claro ao estabelecer que “a Câmara 
dos Deputados poderá conceder direito  real de uso de bens  imóveis, dispensada a  licitação, 
quando o uso  se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública”, o que  torna 
imprescindível  a  devolução  da  área  indicada,  dado  que  aquele  banco  passou  ao  controle 
integral da iniciativa privada. Ante o exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à 
deliberação da douta Mesa.” A Mesa aprova o parecer do órgão técnico da Casa, mantendo a 
decisão anterior da Mesa de 17/10/97, pela rescisão do referido contrato. e) Enquadramento 
de  servidor.  Processo  n°  32.773/96  e  anexos.  Evandro  Viana Gomes  e  outros.  “Trata‐se  de 
solicitações  de  servidores  do  Secretariado  Parlamentar,  admitidos  nas  décadas  de  70  e  80, 
para que sejam enquadrados como servidores efetivos desta Casa, a partir do início da vigência 
da  Lei  n°  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990.  Para  tanto,  alegam,  em  síntese,  que:  estão 
abrigados pelo art. 243 da citada  lei;  ‐ as funções que exercem são de caráter permanente e 
não de confiança; ‐ a  legislação e a  jurisprudência são pacíficas quanto ao pedido em exame. 
Os órgãos técnicos da Casa manifestam‐se contrariamente ao pleito, senão por prescrição do 
direito de  requerer, por  falta de amparo  legal, e o  fazem  com base na  Lei n° 8.112/90  (art. 



110), na Constituição Federal (art. 37, II; 41, § 1°, e art. 19, § 2° do A.D.C.T), na Jurisprudência e 
Doutrina  que  mencionam.  É  o  Relatório.  II  –  PARECER.  Preliminarmente.  Reconheça‐se  a 
prescrição do direito de requerer dos interessados, a teor do art. 110, da Lei n° 8.1112/90, que 
dispõe, verbis: “Art. 110. O direito de requerer prescreve:  I – em 5  (cinco) anos, quando aos 
atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse 
patrimonial e créditos resultantes das  relações de  trabalho;  II – em 120  (cento e vinte) dias, 
nos  demais  casos,  salvo  quando  outro  prazo  for  fixado  em  lei.” No mérito,  a  condição  de 
servidor estável é estabelecida pela Constituição Federal e pela Lei n° 8.112/90, nestes termos: 
CONSTITUIÇÃO: “Art. 37 (...). I – (...): II – a investidura em cargo ou emprego público depende 
de  aprovação prévia  em  concurso público de provas ou de provas  e  títulos. Ressalvadas  as 
nomeações para cargo em comissão declarado em  lei de  livre nomeação e exoneração.”  (...) 
“Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude 
de concurso público. § 1° O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial  transitada  em  julgado  ou  mediante  processo  administrativo  em  que  lhe  seja 
assegurada  ampla  defesa.  “LEI  N°  8.112/90.  “Art.  9°  A  nomeação  far‐se‐á:  I  –  em  caráter 
efetivo,  quando  se  tratar  de  cargo  isolado  de  provimento  efetivo  ou  de  carreira;  II  –  em 
comissão,  inclusive na  condição de  interino para  cargos de  confiança  vagos.”  (...) Art. 10. A 
nomeação para cargo de carreira ou cargo  isolado de provimento efetivo depende de prévia 
habilitação  em  concurso  público  de  provas  ou  de  prova  e  títulos,  obedecidos  a  ordem  de 
classificação e o prazo de sua validade.” Dispõem também sobre a matéria o art. 19, § 2°, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 243, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.112/90, 
assim: ADCT “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito, Federal e 
dos Municípios, da administração direta autárquica e das fundações públicas, em exercício na 
data da promulgação, há pelo menos cinco anos continuados, e que tenha sido admitidos na 
forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. § 1° 
(...) § 2° O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de 
confiança  ou  em  comissão,  nem  aos  que  a  lei  declare  de  libre  exoneração,  cujo  tempo  de 
serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor.” 
LEI N°  8.112/90.  “Art.  243.  Ficam  submetidos  ao  regime  jurídico  instituído  por  esta  Lei,  na 
qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex‐territórios, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidas pela Lei n° 1.711, 
de  28  de  outubro  de  1952  –  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  da  União,  ou  pala 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto‐Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
“exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados 
após  o  vencimento  do  prazo  de  prorrogação.  §  1° Os  empregos  ocupados  pelos  servidores 
incluídos  no  regime  instituído  por  esta  Lei  ficam  transformados  em  cargos,  na  data  de  sua 
publicação.  §  2°  As  funções  de  confiança  exercidas  por  pessoas  não  integrantes  de  tabela 
permanente  do  órgão  ou  entidade  onde  têm  exercício  ficam  transformadas  em  cargos  em 
comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades 
na forma da lei.” Do exame do pedido à luz dessas normas, verifica‐se que: 1) são estáveis, ou 
efetivos, os servidores nomeados em virtude de concurso público, condição não atendida pelo 
Secretário Parlamentar; 2) as nomeações para  cargo em  comissão declarado em  lei de  livre 
nomeação e exoneração são típicas do Secretário Parlamentar, dado que o cargo que ocupam 
tem essa característica, a  teor das normas  internas que disciplinam a matéria  (Resolução n° 
66/78, AM n° 28/76, AM n° 23/83, AM n° 85/88, Res. n° 30/90, AM n° 3/91, AM n° 211/91, AM 
n° 86/93, AM n° 72/97); 3) o servidor público estável só perde o cargo em virtude de sentença 
judicial ou mediante processo administrativo, no que difere do Secretário Parlamentar, que é 
demissível  ad  nutum,  o  que  de  resto  caracteriza  o  cargo  comissionado.  4)  procedimento 
diverso  dos  referidos  nos  itens  anteriores,  permitindo  no  contexto  do  art.  19,  do  ADCT, 
excepciona “os ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão” e os 
“que a lei declare de livre exoneração...”, próprios do Secretário Parlamentar; 5) o art. 243, da 



Lei n° 8.112/90, diferentemente do art. 19, caput, do ADCT, e este nos casos que menciona, 
não dá estabilidade no serviço público a servidores ocupante de  função comissionada, antes 
ou inclui no regime jurídico instituído pelo referido ocupante de função comissionada, antes os 
inclui no  regime  jurídico  instituído pelo  referido diploma, e  transforma  (§ 2°) as  funções de 
confiança em cargos em comissão, na forma que preceitua; Não obstante esses impedimentos 
de  ordem  legal,  na  esfera  da  jurisprudência  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  se manifestou 
contrariamente a pleito da natureza do que se examina  (MS n° 20.933‐0 – DF), deste modo: 
“EMENTA:  Secretário  parlamentar  Estabilidade  Prevista  no  art.  19,  ‘caput’,  do  Ato  das 
Disposições Transitórias da Constituição  Federal de 1988.  Inexistência de direito.”  “Sendo o 
Secretário Parlamentar contratado para emprego de confiança, não tem direito à estabilidade 
prevista  no  ‘caput’  do  art.  19  do  A.D.C.T.  da  CF,  de  1988,  aplicando‐se‐lhe  a  norma 
excepcionante do parágrafo 2° do mesmo dispositivo. Mandado de Segurança indeferido. “No 
campo  doutrinário,  judicioso  parecer  do  Departamento  de  Pessoal  (fls.  28‐35)  transcreve 
ensinamentos dos publicistas Hely  Lopes Meirelles  (Direito Administrativo Brasileiro, 4ª ed., 
1967) e JOSÉ CRETELLA Jr. (Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., 1991), de que se destaca o 
trecho  seguinte  do  primeiro  autor  citado:  “...a  nomeação  em  caráter  efetivo  é  a  condição 
primeira para a aquisição da estabilidade. A efetividade, embora se refira ao funcionário, é um 
atributo do cargo...” “Os efetivos não  são exoneráveis “ad nutum”, qualquer que  seja o  seu 
tempo de  serviço no  cargo, porque a nomeação  com esse  caráter  traz  ínsita a  condição de 
permanência, enquanto bem servirem à administração. Somente através de apuração judicial 
ou administrativa, em que se comprovem motivos ensejados da dispensa, é que se legítima a 
desinvestidura ao funcionário efetivo. Não há confundir efetividade com estabilidade, porque 
aquela é uma característica de nomeação, e esta é um atributo pessoal do ocupante do cargo, 
adquirido  após  a  satisfação  de  certas  condições  de  seu  exercício.  “No  particular  da 
argumentação dos pleiteantes  (requerimento anexo) de que a Comissão Diretora do Senado 
Federal, atendendo a determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, procedeu 
ao enquadramento de Secretários Parlamentares daquela Casa, entende esta Secretaria como 
bastante  a  resposta  da  Coordenação  de  legislação  de  Pessoal  Estatutário  da  Câmara  dos 
Deputados  (fls. 330/31), assim):  “(...) Referido material em nada modifica o posicionamento 
desta Coordenação expresso às  fls. 28 a 35, uma vez que a Resolução n° 66, de 1978, criou 
‘funções  de  confiança”  de  Secretariado  Parlamentar,  conforme  se  verifica  às  fls.  18,  onde 
consta a  redação correta da Resolução,  republicana no DCN de 05/04/78. Em contrapartida, 
como  bem  evidenciou  o  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  Federal,  CATÃO  ALVES,  Relator  da 
Apelação no Mandado de Segurança n° 92.01.00950‐0/DF, em seu voto vencedor, o Secretário 
Parlamentar do Senado Federal não ocupa emprego de confiança porque o Ato da Comissão 
Diretora  do  Senado  n°  12/78  não  criou  emprego  de  confiança  de  Secretário  Parlamentar, 
unicamente autorizou que o Senador  indicasse pessoa de  sua  confiança para o exercício da 
função,  apenas  isso,  nada  mais,  mesmo  porque,  somente  Resolução  do  Senado  Federal 
poderia criar cargos em comissão e funções de confiança,  o que não ocorreu na espécie. Para 
melhor entendimento do tema, transcreva‐se o art. 1°, da Resolução n° 66/78, verbis: “Art. 1° 
As funções de confiança de Secretariado Parlamentar serão exercidas por pessoal contratado 
sob o regime da legislação trabalhista, aplicando‐se lhes as normas que disciplinam o Fundo de 
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  e  por  servidores  requisitados  de  quaisquer  órgãos 
públicos.” Evidencia‐se, das informações processadas, que o Secretário Parlamentar da Câmara 
dos Deputados – antes e depois da Constituição Federal de 1988 – exerce função de confiança, 
posteriormente transformada em caso comissionado, conservando sempre a condição peculiar 
de livre nomeação e exoneração, própria desse tipo de contratação. Por ter essa característica 
fixada em lei, aplica‐se‐lhe a exceção prevista no § 2°, do art. 19, do ADCT, supratranscrito. O 
mesmo  entendimento,  revela  o  processo,  tem  sido  negado  pelo  Judiciário  ao  Secretariado 
Parlamentar do Senado Federal, dado que naquela Casa não houve a caracterização explicita, 
em norma interna, de que dita categoria exerce cargo de confiança. Esta Secretaria, ante todo 



o exposto, e considerando ainda a  informação do órgão de pessoal (fls. 35) de que “pedidos 
idênticos  ao  ora  examinado  já  foram  objeto  de  análise  por  esta  Casa,  com  decisões 
denegatórias,  tanto  na  esfera  administrativa  quanto  na  judiciária,  tendo,  inclusive,  algumas 
decisões da Justiça Federal sido publicadas em Boletim Administrativo (fls. 20 a 27), cabendo 
atenção especial a Sentença n° 249/93 – 18ª Vara Federal – DF (fls.22), prolatada no Mandado 
de  Segurança  n°  91.27351‐1,  impetrado  contra  ato  do  Senhor  Diretor‐Geral”,  opina  pelo 
indeferimento do pedido, por  falta de amparo  legal.” Discutido o assunto, a Mesa aprova o 
parecer  supra, pelo  indeferimento do pleito.  f) Comando Geral da Polícia Militar do Distrito 
Federal.  Processo  n°  10.268/96.  Doação  de  equipamento  de  ultrassonografia.  “Trata‐se  de 
solicitação do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito  Federal, no  sentido de que  seja 
doado  àquela  corporação  equipamento  de  ultrassonografia  da  Câmara  dos Deputados,  ora 
desativado  em  face  da  recente  aquisição  de  outro  aparelho  com  recursos  suficientes  ao 
atendimento das necessidades do Departamento Médico desta Casa. Instalo a manifestar‐se, o 
Departamento Médico  informa que o referido ecógrafo, por necessitar de reparos, encontra‐
se desativado, razão pela qual não se opõe à sua doação. A Diretoria‐Geral, ao manifestar‐se 
favoravelmente ao pleito, informa que, segundo Laudo de Avaliação de fls. 10, o equipamento 
está estimado em R$ 10.500,00  (dez mil e quinhentos  reais), e que a matéria é disciplinada 
pelo  art.  148 do Ato da Mesa  44/96,  verbis: Art.  148. A Alienação de bens da Câmara dos 
Deputados,  devidamente  justificada,  será  precedida  de  avaliação  e  obedecerá  às  seguintes 
normas:.............II – quando móveis dependerá de avaliação prévia e de  licitação, dispensada 
esta nos  seguintes  casos:  a) doação, permitida  exclusivamente para  fins  e uso de  interesse 
social, após avaliação de  sua oportunidade e  conveniência  socioeconômica,  relativamente à 
escolha de outra forma de alienação. Ante o exposto, e considerando que foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelo diploma  legal e, sobretudo, que está devidamente caracterizada a 
finalidade social da doação, esta Secretaria, atendendo ao disposto no art. 11, do Ato da Mesa 
n° 63/97, submete o assunto ao exame da douta Mesa, opinando favoravelmente à doação do 
aludido equipamento ao Comando Geral da Policia Militar do Distrito Federal.” A Mesa aprova 
o parecer supra. g) Requisição. Processo n° 34.593/97 e anexos. Marlise Gonçalves Ilhesca. “O 
Senhor  Presidente  do  Senado  Federal  solicita  seja  colocada  à  disposição  daquela  Casa  a 
servidora MARLISE  GONÇALVES  ILHESCA,  Técnico  Legislativo,  ponto  n°  3.925,  para  prestar 
serviços no gabinete do Senador Leomar Quintanilha. Revela a  instrução do processo que na 
forma de entendimentos havidos entre esta Casa e o Senado Federal ficou acertada a cessão 
recíproca de servidores, até o limite de 40 (quarenta), com ônus para o órgão de origem, e que 
no  momento  encontram‐se  à  disposição  do  Senado  Federal  29  servidores.  Os  órgãos 
competentes da administração da Casa manifestam‐se favoravelmente á cessão da servidora, 
até 31.12.98, na forma do pedido. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do 
pedido, nos termos das  informações e manifestações processadas. “A Mesa aprova o parece 
supra. h) Prorrogação de requisição: 1) Processo n° 12.808/93 e anexos. Isis Cavalcanti Gomes. 
“O Senhor Presidente do Senado Federal  solicita  seja prorrogado o prazo de  cessão, àquela 
Casa,  da  servidora  ISIS  CAVALCANTI  GOMES,  Técnico  Legislativo,  atribuição  Adjunto 
Parlamentar,  ponto  n°  4.951,  para  continuar  prestando  serviços  no  gabinete  do  Senador 
Humberto Lucena. Revela a  instrução do processo que referida servidora encontra‐se cedida 
ao Senado Federal desde maio de 93, com ônus para a Câmara dos Deputados, na forma de 
entendimentos havidos entre as duas Casas do Congresso Nacional. Os órgãos competentes da 
administração da Casa manifestam‐se  favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31.12.98, 
nas mesmas condições anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do 
pedido, nos termos das  informações a manifestações processadas.” A Mesa aprova o parecer 
supra; 2) Processo n° 120.344/95 e anexos. Elir Cananéa Silva. “O Senhor Presidente do Senado 
Federal solicita seja prorrogada a cessão, àquela Casa, do servidor da Câmara dos Deputados 
ELIR  CANANÉA  SILVA,  ponto  n°  5.058,  para,  com  ônus  para  o  órgão  de  origem,  continuar 
prestando serviços no gabinete do Senador Gilvan Borges. Revela a instrução do processo que 



o  servidor  encontra‐se  cedido  ao  Senador  Federal  desde  10.8.95,  e  que,  na  forma  de 
entendimentos havidos entre esta Casa e o Senado Federal ficou acertada a cessão recíproca 
de servidores, até o limite de 40. Os órgãos técnicos da Casa manifestam‐se favoravelmente à 
prorrogação solicitada, até 31.12.98. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento 
do  pedido,  nos  termos  das  informações  e manifestações  processadas.”  A Mesa  aprova  o 
parecer supra; 3) Processo n° 12.774/92 e anexos (127.045/97). Lêda Beatriz de Souza Guedes. 
“O Senhor Presidente do Senado Federal  solicita  seja prorrogado o prazo de  cessão, àquela 
Casa, da servidora LÊDA BEATRIZ DE SOUSA GUEDES, ponto n° 3.183, para, com ônus para a 
Câmara dos Deputados, continuar prestando serviços no gabinete do Senador Carlos Wilson. O 
Diretor‐Geral  manifesta‐se  favoravelmente  ao  pedido  de  prorrogação,  até  31.12.98,  nas 
mesmas  condições  anteriores,  informando  que  o  pleito  preenche  as  condições  para  o  seu 
deferimento,  desde  que  a  interessada  não  seja  indicada  para  o  exercício  de  cargo  em 
comissão, a teor do acordo de cessão recíproca de servidores existente entre as duas Casas do 
Congresso Nacional. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos 
termos  das  informações  e  da manifestação  da  Diretoria‐Geral.”  A Mesa  aprova  o  parecer 
supra;  4)  Processo  n°  123.663/95  e  anexos.  Wankys  Bezerra  Gomes  da  Silva.  “O  Senhor 
Presidente  do  Senado  Federal  solicita  seja  prorrogado  o  prazo  de  cessão,  àquela  Casa,  do 
servidor WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA, ponto n° 4.677, para, com ônus para a Câmara 
dos  Deputados,  continuar  prestando  serviços  no  gabinete  do  Senador  Lúcio  Alcântara.  O 
Diretor‐Geral  manifesta‐se  favoravelmente  ao  pedido  de  prorrogação,  até  31.12.98,  nas 
mesmas  condições  anteriores,  informando  que  o  pleito  preenche  as  condições  para  o  seu 
deferimento,  desde  que  o  interessado  não  seja  indicado  para  o  exercício  de  cargo  em 
comissão, a teor do acordo de cessão recíproca de servidores existentes entre as duas Casa do 
Congresso Nacional. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos 
termos  das  informações  e  da manifestação  da  Diretoria‐Geral.”  A Mesa  aprova  o  parecer 
supra;  5)  Processo  n°  121.201/95  e  anexos.  Maria  de  Fátima  Ramos  Aragão.  “O  Senhor 
Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogada a cessão, àquela Casa, da servidora da 
Câmara dos Deputados MARIA DE FÁTIMA RAMOS ARAGÃO, ponto n° 4.569, para, com ônus 
para o órgão de origem, continuar prestando serviços no gabinete do Senador Carlos Wilson. 
Revela a  instrução do processo que o  servidor encontra‐se cedido ao Senado Federal desde 
12.7.95, e que, na forma de entendimentos havidos entre esta Casa e o Senado Federal ficou 
acertada  a  cessão  recíproca  de  servidores,  até  o  limite  de  40. Os  órgãos  técnicos  da  Casa 
manifestam‐se favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31.12.98, nas mesmas condições 
anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das 
informações e manifestações processadas. “A Mesa aprova o parecer supra. Prosseguindo, a 
Mesa  toma conhecimento do processo n° 32.990/97, que encaminha cópia do Relatório dos 
Trabalhos da 98ª Conferência Interparlamentar, realizada no Cairo, no período de 11 a 16.9.97. 
Em  seguida,  o  Senhor  1°  Secretário  submete  aos  seus  pares  seu  parecer  às  emendas,  de 
Plenário, Modificativa de n° 1 e Aditiva de n° 2 ao PRC n° 125/97, da Mesa, que “dispõe sobre a 
designação  por  acesso  a  funções  comissionadas  do  Quadro  de  Pessoal  da  Câmara  dos 
Deputados”: I – Relatório. Tendo sido  incluído na Ordem do Dia, para discussão, o Projeto de 
Resolução  n°  125,  de  1997,  que  “dispõe  sobre  a  designação  por  acesso  a  funções 
comissionadas do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados”, foi o mesmo objeto de duas 
emendas, a primeira de autoria do nobre Deputado José Machado, Líder do PT, e a segunda de 
autoria do Deputado Paulo Bernardo,  também da Bancada do Partido dos Trabalhadores. A 
Emenda n° 1, modificativa,  limita em dois anos a permanência de profissionais ocupantes de 
cargo  de  nível médio  no  exercício  de  funções  comissionadas  de  direção  e  assessoramento. 
Esse  limite corresponde ao prazo estabelecido no parágrafo único,  também  introduzido pela 
Emenda, para a  realização de  concurso público destinado ao provimento de cargos de nível 
superior. Na  justificação,  aborda  o  Parlamentar  o  envelhecimento  da  força  de  trabalho  da 
Câmara dos Deputados e a premente necessidade de realização de concurso para renovação 



dos  Quadros  de  Pessoal,  sobretudo  diante  do  número  significativo  de  aposentadorias.  A 
Emenda  n°  2,  aditiva,  trata  da  designação  para  as  funções  comissionadas  de  Diretor  da 
Assessoria Legislativa e de Diretor de Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, que 
propõe  recaiam  exclusivamente  sobre  ocupantes  de  cardos  de  Assessor  Legislativo  e/ou 
Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira, assegurado o retorno, quando da dispensa, à 
função  anteriormente  ocupada.  É  o  Relatório.  II  –  Voto.  A  Emenda  n°  1  é  dificilmente 
exequível, porquanto a  implantação do Plano de Carreira da Casa encontra‐se em suspenso, 
enquanto  tramita  no  Supremo  Tribunal  Federal  Ação  de  Inconstitucionalidade,  conta 
dispositivos da Resolução n° 21 de 1992, proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Em assim 
sendo, não dispondo a Casa de um Plano de Carreira definitivo, não  tem condições de abrir 
concursos  para  provimento  de  cargos  integrantes  do mesmo,  a menos  que  a manifestação 
final da Suprema Corte venha em tempo hábil. Aliás, o objetivo do Projeto de Resolução em 
estudo é exatamente o de suprir essa lacuna até que a Casa tenha condições de implantar seu 
Plano de Carreira. Outro aspecto a ser considerado são as Reformas atualmente em tramitação 
no Congresso Nacional, sobretudo a Reforma Administrativa, que podem vir a demandar uma 
orientação  inteiramente  diversa  à  problemática  de  recursos  humanos  no  âmbito  da 
Administração Pública. Daí a  inconveniência de admitir‐se pessoal para provimento de cargos 
integrantes  da  atual  estrutura  de  carreira,  que  é,  inclusive,  direcionada  ao  Regime  Jurídico 
Único. A possibilidade de admissão de pessoal em regime diverso, inclusive com a terceirização 
de  atividades  que  não  integrem  as  Carteiras  Típicas  de  Estado,  recomendam  que  não  se 
proceda  a  aumento  de  pessoal  efetivo  antes  que  o  novo  ordenamento  jurídico  seja 
definitivamente estabelecido a nível  constitucional e de  legislação  complementar. Quanto à 
segunda Emenda, versa a mesma matéria que já se encontra disciplinada nas Resoluções n° 52, 
de 1973, n° 32, de 1976, e n° 48, de 1993, quanto às funções de Consultor e Assessor. Sendo o 
Diretor  de  Assessoria  ocupante  de  um  cargo  em  confiança  do  Presidente  da  Câmara  dos 
Deputados,  não  pode  ficar  fingindo  a  uma  reserva  de  contingente,  como  especificado  na 
Emenda. É sabido, em termos de administração que o técnico deslocado para função gerencial 
tende,  necessariamente,  a  perder  em  qualificação  técnica  à  medida  em  que  cresce  em 
habilidades  gerenciais.  A  oportunidade  de  deslocamento  de  pessoal  técnico,  altamente 
especializado, para o desempenho de atividades de gestão administrativa deve ser analisada, 
no momento  de  decidir,  atendendo  a  todas  as  circunstâncias  que  limitem  ou  ampliem  as 
alternativas de  recrutamento pela  autoridade  competente.  Em  face do  exposto, opino pela 
rejeição das Emendas, uma  vez que não  trazem  contribuição que  resulte aprimorar o  texto 
original da proposição. “Analisadas as emendas, a Mesa resolve aprovar o parecer supracitado, 
com  voto  contrário  do  Deputado  Paulo  Paim.  Dando  prosseguimento,  a Mesa  resolve:  a) 
conceder  vista  dos  seguintes  processos:  1)  n°  119.444/97,  ao  Senhor  2°  Vice‐Presidente, 
Deputado  Severino  Cavalcanti,  de  interesse  de  Gladys  Pessoa  de  Vasconcelos,  referente  à 
consulta  formulada  sobre acumulação de cargos; 2) n° 112.463/97, ao Senhor 4° Secretário, 
Deputado Efraim Morais, de  interesse do Deputado Elias Murad, que requer providências ao 
cumprimento das disposições  regimentais coercitivas do ato de  fumar nos  recintos  fechados 
desta Casa. b) baixar os seguintes Atos da Mesa – que vão publicados ao final da ata – 1) n° 77, 
de 1997, que “altera a tabela de cargos e funções dos Gabinetes de Membros da Mesa”; 2) n° 
78, de 1997, que “altera o anexo do Ato da Mesa n° 34, de 13 de março de 1996 e dá outras 
providências”. Interrompendo os trabalhos, o Senhor Presidente comunica a necessidade de se 
ausentar  em  razão  de  compromisso  anteriormente  marcado,  assumindo  a  presidência  da 
reunião o Senhor 1° Vice‐Presidente, Deputado Heráclito Fortes. V – PAUTA DO SENHOR 3° 
SECRETÁRIO: Sua Excelência apresenta anteprojeto de Resolução, que “dispõe sobre medidas 
de prevenção a acidentes de trabalho de servidores da Câmara dos Deputados”, no seguinte 
teor: “A Câmara dos Deputados decreta: Art. 1° Para efeitos desta Resolução e  face ao que 
dispõe  o  art.  212  da  Lei  n°  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990,  considera‐se  acidente  de 
trabalho aquele sofrido por servidor da Câmara dos Deputados, e a serviço desta, provocando 



lesão  corporal  ou  perturbação  funcional  que  cause  a  morte  ou  a  perda  ou  redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho correspondente às atribuições do 
cargo exercido. § 1° A Câmara dos Deputados é responsável pela adoção e uso das medidas 
coletivas  e  individuais  de  proteção  e  segurança  da  saúde  do  servidor.  §  2°  É  facultado  às 
entidades representativas dos servidores a fiscalização e o acompanhamento das medidas que 
se refere o § 1° deste artigo. § 3° Equipara‐se a acidente de que trata o caput deste artigo o 
dano: I – decorrente da agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo; 
II – sofrido no percurso da resistência para o trabalho e vice‐versa; III – decorrente de doença 
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar 
a determinada atividade; IV – decorrente de doença do trabalho, assim entendida a adquirida 
ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele 
se  relacione  diretamente; V  –  decorrente  de  acidente  ligado  ao  trabalho  que,  embora  não 
tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do servidor, para redução 
ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para 
a sua recuperação; VI – decorrente de acidente sofrido pelo servidor, mesmo que fora do local 
e  horário  de  trabalho,  à  serviço  da  Câmara  dos  Deputados.  Art.  2° O  dano  decorrente  de 
acidente  será diagnosticado pelo  serviço médico da Câmara dos Deputados, ou por  serviço 
médico  de  instituição  privada.  §  1°  Uma  vez  constatada  a  incapacidade  para  o  serviço 
decorrente de acidente de serviço, a Câmara dos Deputados afastará o servidor das atividades, 
na forma do art. 211 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. § 2° É facultado ao servidor 
acidentado,  seus  dependentes,  a  entidade  sindical  competente,  ou  o médico  responsável, 
acompanhar as providências adotadas pela Mesa da Casa. Art. 3° Considera‐se como dia do 
acidente,  no  caso  de  doença  profissional  o  do  trabalho,  a  data  de  início  da  incapacidade 
laborativa para o exercício da atividade habitual, ou do dia da segregação compulsória, ou o 
dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Art. 4° 
A Câmara dos Deputados custeará todos os gastos médicos do servidor em casos decorrentes 
de  acidentes  de  trabalho.  Art.  5°  A  jornada  de  trabalho  do  servidor  que  exerce  atividade 
ininterrupta,  que  exija  esforço  repetitivo,  não  deverá  ser  superior  a  6  (seis)  horas  diárias. 
Parágrafo Único. A  jornada diária de trata o caput deste artigo terá, a cada hora de trabalho, 
intervalo de 10  (dez) minutos. Art. 6° A servidora que se encontrar em estado gravídico não 
será  obrigada  a  trabalhar  em  terminais  de  vídeo.  Parágrafo Único. A Mesa  da  Câmara  dos 
Deputados, em comum acordo com a servidora, procederá a transferência temporária desta, 
que perdurará até o seu retorno às atividades normais. Art. 7° Para efeitos de prevenção de 
acidentes de trabalho, a Mesa da Câmara dos Deputados obriga‐se a realizar exames médicos 
periódicos,  a  cada  ano,  em  seus  servidores.  §  1° Os  servidores que  exercem  atividades  em 
plenários,  na  biblioteca,  ou  relacionadas  à  segurança,  à  informática,  à  taquigrafia,  à 
reprografia, à marcenaria, à carpintaria, à manutenção elétrica, à manutenção das instalações 
da  Casa,  ou  outras  que  ofereçam  riscos  à  saúde  e  à  vida,  exames  médicos  semestrais, 
observadas  as  especificidades  de  cada  atividade,  e  considerando  a  literatura  médica  e 
epidemiológica.  §  2° Os  exames  de  que  tratam  o  caput  deste  artigo  serão  realizados  pelo 
serviço médico  da  Casa.  §  3°  Os  resultados  dos  exames médicos  ficarão  a  disposição  dos 
servidores, e quando se tratar das funções previstas no § 1° deste artigo, ficarão a disposição 
também  das  entidades  sindicais  representativas  dos  servidores.  Art.  8°  Fica  vedada  a 
instalação  de  equipamentos  e maquinários  nas  instalações  da  Câmara  dos  Deputados  que 
afetem o meio ambiente. § 1° Apenas será permitida a  instalação de que trata o caput deste 
artigo se apresentado estudo detalhado de  impactos ambientais e comprovada a  inexistência 
de efeitos danosos  ao meio  ambiente  e  à  saúde humana. § 2°  Enquadra‐se neste  artigo os 
equipamentos de raio‐x instalados nas portarias e instalações da Casa, para efeito de detectar 
metais. Art.  9° A  Câmara  dos Deputados  obriga‐se  a  realizar,  periódica  e  regularmente,  ao 
menos uma vez por ano, análises ergonômicas em atividade que exijam esforços  repetitivos 
dos  servidores.  §  1°  Os  equipamentos  e  mobiliários,  utilizados  pelos  servidores  em  seus 



ambientes  de  trabalho,  devem  ser  ajustados  do  ponto  de  vista  ergonômico,  de  forma  que 
sejam eliminadas situações  inadequadas. § 2° É vedada qualquer forma de gerenciamento de 
recursos humanos visando incentivos à produtividade, que desconsidere seus reflexos sobre a 
saúde  dos  servidores.  Art.  10.  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação. 
Justificativa.  Este  Projeto  de  Resolução  visa  corrigir  uma  inegável  omissão  que  vem  se 
verificando  no  serviço  público:  a  regulamentação  de  normas  preventivas  de  acidentes  do 
trabalho,  aí  incluídas  as  doenças  do  trabalho  e  profissionais. O  servidor  que  sofre  danos  à 
saúde  em  função  da  sua  atividade  laboral  deve  gozar  de  tratamento  diferenciado.  Neste 
sentido, ao definir as situações em que ocorrem os acidentes, tem‐se um enquadramento para 
as  hipóteses  de  aposentadoria  com  a  totalidade  de  vencimentos,  diferentemente  da 
aposentadoria  proporcional  em  casos  de  doenças  comuns  que  invalidem  o  servidor. Outro 
aspecto  refere‐se aos exames médicos periódicos em servidores que exercem atividades em 
alguns setores específicos. É o caso, por exemplo, dos taquígrafos, telefonistas e digitadores, 
que  pretendem  certos  movimentos  continuamente  durante  a  jornada  diária,  criando  um 
cenário propício á geração de  lesões de esforço repetitivo, como aliás  já vem ocorrendo. Um 
outro exemplo é o setor de apoio ao plenário da Câmara, seja pelo stress permanente durante 
as  sessões,  seja  pelo  eventual  nível  de  ruído.  Também  devem  ser  vistas  com  cuidado  as 
atividades  que  obrigam  o  trabalhador  a  contatos  com  fuligens  de  madeira  e  materiais 
similares,  como  carpinteiros,  marceneiros  e  pedreiros.  Por  fim,  incluem‐se  nas  categorias 
passíveis a infortúnios laborais o eletricista, o operador de máquinas de reprografia e o agente 
de segurança, pelo fato de ter sido instalado, nas portarias de acesso a Câmara dos Deputados, 
equipamentos a base de  raio‐x,  sem qualquer  controle ou  cuidados preventivos.  Incluam‐se 
ainda aqueles que  laboram em arquivos e bibliotecas que mantêm contato permanente com 
poeiras e fungos em papéis. A fim de evitar a ocorrência de doenças relacionadas ao trabalho, 
o projeto preocupa‐se em  fixar normas  internas, a base de regulamentos aplicados que vêm 
sendo  editados  por  órgãos  especializados  e  por  instrumentos  normativos.  Outrossim,  é 
necessário dispositivo que proteja a servidora grávida, submetida a riscos quando em atividade 
laboral em terminais de vídeo. Mesmo sentido, em especial, deve ter a norma no que se refere 
aos que trabalham submetidos a esforços repetitivos, através de jornada diária reduzida e com 
intervalos intra‐jornada.” Analisada a matéria, a Mesa resolve enviar cópia do mesmo para os 
membros  da  Mesa  e  para  a  Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  (CIPA)  para 
apreciação. A seguir, a Mesa toma conhecimento do Relatório dos despachos dessa Secretaria: 
“Encaminho  a Vossa  Excelência  e  à Douta Mesa,  relatório  dos  processos  despachados  pela 
Terceira‐Secretaria, no período de 16/10/97 a 11/12/97 conforme  segue: a)  Justificativas de 
Faltas – Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com o DL 07/95, art. 4°, parágrafo 4° e do 
art. 236 do Regimento  Interno, com ressarcimento financeiro: (Deputado – Período) Albérico 
Filho  –  26/10  a  1°/11/97;  Alberto Goldman  –  06  e  07/11/97;  Alceste  Almeida  –  28/10/97; 
Alceste Almeida – 02 a 05/12/97; Alceste Almeida – 09 e 10/10/97; Alcides Modesto – 23/10 a 
07/11/97; Álvaro Valle – 03 a 21/11/97; Alzira Ewerton – 30/09 a 03/10, 07 a 09 e 14/10; Alzira 
Ewerton  –  09/12/97;  Alzira  Ewerton  –  28  e  29/10,  06  a  13/11/97;  Anivaldo  Vale  –  29  e 
30/10/97; Antônio  dos  Santos  –  10  a  14/11/97; Antônio  Feijão  –  04  a  06/11/97; Armando 
Costa  –  07  a  10/10/97;  Ary  Kara  –  16,  24  e  25/09/97  e  02/10/97;  Augusto  Farias  –  27  a 
31/10/97;  Augusto  Farias  –  17  a  26/11/97;  Benedito  Guimarães  –  26/08/97;  Benedito 
Guimarães – 09/09 e 14/10/97; Benedito Guimarães – 03 a 05/11/97; Bonifácio de Andrade – 
02, 22/10 e 04/11/97; Candinho Mattos – 02/12/97; Carlos Alberto – 15 a 31/10/97; Carlos 
Nelson  –  30/10  a  13/11/97;  Cesar  Bandeira  –  23,  28  a  30/10/97;  Cidinha  Campos  –  27  a 
31/10/97; Cidinha Campos – 1° e 02/10/97; Cidinha Campos – 23/10/97; Ciro Nogueira – 05 a 
07/11/97;  Cláudio  Chaves  –  09  a  10/10/97;  Cláudio  Chaves  –  12  e  13/11/97;  Cleonâncio 
Fonseca – 22 e 23/10/97; Cleonâncio Fonseca – 08 e 09/10/97; Dalila Figueiredo – 05/12/97; 
Dolores  Nunes  –  28  a  30/10/97;  Domingos  Leonelli  –  20  e  21/10/97;  Edison  Andrino  – 
02/10/97; Edson Silva – 28/10 a 11/11/97; Elcione Barbalho – 27 a 29/10/97; Elcione Barbalho 



– 22/10 e 20/11/97; Eliseu Moura – 09 a 25/09/97; Euler Ribeiro – 11/11/97; Fátima Palaes – 
28/10 a 06/11/97; Fátima Pelaes – 29/09 a 05/10/97; Fausto M. Martello – 23 a 28/10/97; 
Fausto M. Martello – 09 a 18/10/97; Fernando Ferro – 03 e 04/12/97; Feu Rosa – 07/08/97; 
Firmo de Castro – 23/10/97; Flávio Palmier da Veiga – 05 a 07/11/97; Flávio Palmier da Veiga – 
18 a 21/11/97; Gerson Peres – 13/11/97; Gerson Peres – 21/10 e 03 e 07/11/97; Gerson Peres 
– 06 a 10/10/97; Gilvan Freire – 05 e 06/08/97; Hélio Bicudo – 30/09 a 02/10/97; Hélio César 
Rosas – 19/11/97; Hugo Rodrigues da Cunha – 06 a 21/11/97; Itamar Serpa – 06 e 13/11/97; 
Itamar Serpa – 20 a 26/10;  Jayme Santana – 14 a 16/10/97;  João Carlos Bacelar – 04/11/97; 
João  Faustino  –  26/11  a  10/12/97;  João  Faustino  –  12/10  a  25/11/97;  João Mellão Neto  – 
29/09 a 19/10/97; João Natal – 27/10 a 06/11/97; João Paulo Cunha – 24/07 e 04/11/97; João 
Thomé Mestrinho – 04/11 a 03/12/97; João Thomé Mestrinho – 14 a 16 e 23 e 28/10/97; João 
Thomé Mestrinho – 01  a 03/12/97;  João Tota – 30/10  a 08/11/97;  Jorge Tadeu Mudalen – 
13/11/97; José Aldemir – 17 a 24/10/97; José Augusto da Silva Ramos – 08 a 10 e 21/10/97; 
José Augusto da Silva Ramos – 06/11/97; José Chaves – 30/09 a 02/10/97; José Chaves – 23  e 
28/10/97; José Egydio – 07 a 09/10/97; José Priante – 04 a 06/11/97; José Thomaz Nonô – 03 a 
06/11/97;  Jovanir  Arantes  –  15  a  17/10/97;  Júlio  César  –  28/10/97;  Lael  Varella  –  23  a 
30/10/97; Lamartine Posella – 06 a 09 e 23 a 24/10/97; Lídia Quinan – 13 a 20/10/97; Lima 
Netto – 28 a 30/10/97; Luis Barbosa – 29/09 a 03/10/97; Luiz Buiaz – 13/11/97; Luiz Carlos 
Hauly  –  08  e  09/10/97;  Luiz  Dantas  –  10  a  29/11/97;  Luiz  Dantas  –  01  a  15/12/97;  Luiz 
Fernando – 30/09 a 02/10/97; Luiz Fernando – 04 a 13/12/97; Maluly Neto – 08 e 09/10/97; 
Márcia Marinho – 22, 23 e 29/10/97; Márcia Marino – 08/11/97; Marcia Marinho – 20/11/97; 
Márcia Marinho  –  25  a  27/11/97; Maria  da  Conceição  Tavares  –  01  a  02/12/97; Maria  da 
Conceição Tavares – 18/11 a 02/12/97; Maria Valadão – 02, 23 e 28/10/97; Maria Valadão – 
04,  16  a  18  e  25/09/97; Marilu  Guimarães  –  09,  14  e  15/10/97; Mário  Cavalazzi  –  06  a 
10/10/97; Mário Martins – 07 a 09/10/97; Marquinho Chedid – 26/08/97; Mauro Facury – 21 a 
23  e 28  a 30/10/97; Max Rosenmann  – 28  a 30/10/97; Moisés Bennesby  –  02  a 04/12/97; 
Mussa Demes – 10 a 14/11/97; Nan Souza – 19/11/97; Nan Souza 28 a 30/10/97; Nan Souza – 
1°  e  02/10/97;  Nan  Souza  –  11  a  13/11/97;  Neif  Jabur  –  16/10/97;  Nelson  Otoch  –  21  a 
23/10/97; Neuto De Conto – 17/11 a 02/12/97; Neuto de Couto – 01 e 02/12/97; Nicias Ribeiro 
– 01, 02 e 28/10/97; Noel de Oliveira – 15 e 16/10/97; Osmir Lima – 20 a 27/11/97; Osmir Lima 
– 03 a 07/11/97; Padre Roque – 01 a 15/12/97; Paulo Cordeiro – 02 a 05/12/97; Paulo Lima – 
18/11/97;  Pedrinho  Abrão  –  31/08  a  29/09/97;  Philemon  Rodrigues  –  22/09  a  24/10/97; 
Philemon Rodrigues – 04/09/97; Raquel Capiberibe – 13/10 a 1° /11/97; Raquel Capiberibe – 
28/09 a 02/10/97; Raul Belém – 01 e 02/10/97; Remi Trinta – 22/09 a 26/09/97; Remi Trinta – 
27/10 a 14/11/97; Renan Kurtz – 10/07/97; Renan Kurtz – 28/10 a 1°/11/97; Renato Johnsson 
– 16 e 17/10/97; Renato  Johnsson – 27/10  a 07/11/97; Ricardo Rique  – 02/12/97; Roberto 
Balestra – 12 a 20/09/97; Roberto Brant – 19/08/97; Roberto Fontes – 03 a 05/12/97; Roberto 
Pessoa  –  02  e  16/10/97;  Roberto  Rocha  14  e  28/10/97;  Roland  Lavigne  –  01  e  02/10/97; 
Roland  Lavigne  –  21  a  23/10/97;  Romme  Feijó  –  21  e  22/10/97;  Ronaldo  Santos  –  26  e 
27/11/97; Rubem Medina – 07 a 14/12/97 Rubens Cosac – 01 a 15/12/97; Salomão Cruz – 27 a 
31/10/97; Sandro Mabel – 16 a 28/10/97 Saraiva Felipe – 27 e 28/10/97; Sebastião Madeira – 
04 e 05/12/97; Silvio Abreu – 07 e 28/10/97; Silvio Pessoa – 03 a 05/12/97; Silvio Torres – 24 e 
25/11/97; Simão Sessim 21/10/97; Talvene Albuquerque – 01 a 11/12/97; Telma de Souza – 11 
a 13/11/97; Telma de Souza – 30/09/97, Tetê Bezerra – 24 a 29/10/97; Tilden Santiago – 01 a 
06/12/97; Tilden Santiago – 04/11 a 06/12/97; Udson Bandeira – 08/07 e 28/08/97; Ushitaro 
Kamia – 26 27/11/97; Ushitaro Kamia – 08 a 17/09 e 23 a 25/09/97; Ushitaro Kamia – 04 a 
06/11/97 Ushitaro Kamia – 10 a 20/11/97; Ushitaro Kamia – 23 a 30/10/97; Valdomiro Meger 
– 30/09 a 02/10/97; Vicente André Gomes – 11 a 27/11/97; Vicente André Gomes – 07 a 09 e 
28; 30/10/97; Vicente André Gomes – 06 e 07/08 e 10, 11, 24 e 25/09/97; Welinton Fagundes 
– 28 a 30/10/97; Wigberto Tartuce – 04 a 06/11/97; Wigberto Tartuce – 08, 22 e 28/10/97; 
Wilson Braga – 05 e 06/11/97; Wilson Cunha – 21 a 23/10/97; Zila Bezerra – 16 a 23/11/97. b) 



Afastamento  do  País  –  Em  atendimento  ao  art.  228  do  Regimento  Interno:  (Deputado  – 
Período)  Augusto  Viveiros  –  23  a  28/10/97;  Dilson  Sperafico  –  15  a  20/10/97;  Lamartine 
Posella  –  19/12/97  a  05/01/98; Marcus  Vicente  –  07  a  11/11/97;  Roberto  Campos  –  07  a 
10/11/97.  c)  Justificativa de  Faltas  ‐ Em atendimento ao  Inciso  I do art. 2° do Ato da Mesa 
100/94. (Deputado – Período): Domingos Leonelli – 01 e 02/12/97; João Carlos Bacelar – 10 e 
11/11/97; João Carlos Bacelar – 14 e 28/10/97. d) Justificativa de Faltas – Em atendimento ao 
art.  235,  Inciso  III  do  Regimento  Interno.  LIP  (Deputado  –  Período):  Bosco  França  –  09  a 
12/12/97;  Cunha  Bueno  –  27/11/97;  Com  a  palavra,  o  Senhor  4°  Secretário  menciona  o 
processo de n° 116.919/97, da Coordenação de Habilitação,  referente ao  inventário de bens 
das residências funcionais ocupadas pelos Senhores Deputados, que, segundo o Departamento 
de Material e Patrimônio deverá ser realizado pela Coordenação de Habitação no período de 
1° a 30 de novembro de cada ano, mas, como esta não dispõe de servidores suficientes para a 
sua execução em tão curto prazo propõe seja ele executado pelos respectivos ocupantes, no 
que está de acordo o Diretor‐Geral. Nos termos da alínea “d” do inciso V do art. 3° do Ato da 
Mesa n° 63, de 1997,  compete à Coordenação de Habitação  “realizar o  inventário anual do 
material permanente que guarnece os apartamentos funcionais”. Por outro lado, no art. 36 do 
mesmo  Ato  está  escrito  que  “o  inventário  físico  anual  será  realizado  pelas  unidades 
administrativas  no  período  de  1°  a  30  de  novembro,  observadas  as  normas  editadas  pelo 
Departamento  de  Material  e  Patrimônio”.  Ora,  sendo  as  residências  funcionais  unidades 
administrativas, de acordo com o  inciso X do art. 4°, do  referido Ato, vislumbra‐se aparente 
superposição  para  o  cumprimento  de  uma  mesma  obrigação  por  parte  de  diferentes 
responsáveis;  de  um  lado  a  Coordenação  de Habitação  e  de  outro  dos  Senhores Deputado 
ocupantes das unidades funcionais, estes por força do inciso VII do art. 19 do citado Ato. Isto 
se mostra  inadequado, máxime,  na  hipótese  de  apuração  de  eventual  culpabilidade. A  par 
disto,  a  alínea  “b”  do  inciso  V  do  art.  3°  do  Ato  da  Mesa  n°  63/97,  estabelece  que  a 
Coordenação  de  Habitação  deve  “providenciar,  quando  da  devolução  de  apartamento 
funcional, o inventário dos bens móveis pertencentes à Câmara dos Deputados, encaminhando 
seu  resultado  à  Coordenação  de  Patrimônio  para  conferência”.  Sendo  assim,  e  como  não 
haverá  prejuízo  algum  para  a  Câmara,  dado  que,  no  caso  de  avaria  ou  desaparecimento, 
haverá sempre a possibilidade de indenização, com base no art. 25 do mesmo Ato, a proposta 
é por que  seja mantido o  inventário dos bens das  residências  funcionais apenas quando da 
devolução do imóvel pelo seu respectivo ocupante.” Analisando o parecer, a Mesa o aprova. O 
Senhor 2° Secretário, Deputado Nelson Trad, aduz a situação de desaparecimento do Processo 
n°  50.388/94,  de  interesse  de  Samuel  Malheiros,  referente  a  incorporação  de  vantagem 
pessoal. Entretanto,  já com peças principais encaminhadas pelo  interessado, a Mesa  resolve 
restaurar  o  referido  processo,  enviando‐o  ao  Senhor  1°  Secretário.  Solicitando  a  palavra,  o 
Senhor  Diretor‐Geral  expõe  o  parecer  favorável  do  órgão  técnico  da  Casa  ao  Processo  n° 
127.497/97,  referente  ao  pagamento  de  despesas  com  transporte  do  corpo  do  ex‐
parlamentar, Deputado  João Natal.  A Mesa  resolve  aprova‐lo  por  unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, às 18:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para  constar,  eu  (_________),  Secretário‐Geral  da  Mesa,  lavrei  à  presente  ata  que,  após 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  
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MESA 
3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 9ª Reunião da Mesa, realizada em 07.01.98 

Aos sete dias do mês de janeiro de um mil, novecentos e noventa e oito, às 18:00 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados Heráclito 
Fortes, 1° Vice-Presidente, Severiano Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° 
Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário. Ausente, por motivo 
justificado, o Senhor Deputado Nelson Trad, 2° Secretário. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente, dando início à reunião, expõe um dos motivos de sua convocação, que é a 
preparação da cerimônia de inauguração da TV Câmara dos Deputados. Assim, solicita a 
manifestação do Assessor-Chefe da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas (ADIRP), 
Senhor Ronaldo Paixão Ribeiro, quando a programação até o momento planejada. Este, por 
sua vez, faz uma descrição dos procedimentos que serão adotados: cobertura do Plenário e 
das Comissões, apresentação de telejornais, depoimentos de autoridades e personalidades, 
filmes e documentários históricos. Apontou também a possibilidade de se estabelecerem 
convênios com diversas entidades, com o Senado Federal e com o Tribunal de Contas da União 
para veiculação de matérias produzidas por estes órgãos. O Senhor Presidente comenta que a 
grande vantagem desta TV é a de proporcionar, em igualdade, oportunidade para todos se 
manifestarem. Após algumas opiniões, fica estabelecida a data de 20 de janeiro próximo, 
terça-feira, para o evento de inauguração.  I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE: A Mesa 
resolve ratificar os despachos favoráveis, “ad referendum” da Mesa, proferidos por Sua 
Excelência nos seguintes expedientes: a) Reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) 
Processo n° 36.810/97, de interesse do Deputado Renato Johnsson; 2) Processo n° 24.610/97, 
de interesse do Deputado Feu Rosa; 3) Processo n° 37.132/97, de interesse do Deputado Feu 
Rosa; 4) Processo n° 127.899/97, de interesse da Deputada Maria da Conceição Tavares; 5) 
Processo n° 33.451/97, de interesse do Deputado Jair Meneguelli. b) Requerimentos de 
Informações: 1) n° 2.978/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre atuação do DAC e contrato celerado entre a VASP e RACE; 2) n° 3072/97. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre fraudes e 
ilicitudes no âmbito do órgão; 3) n° 3073/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério de Minas e Energia sobre contrato firmado pela PETROBRÁS com a OPP 
Petroquímica, do Grupo Odebrecht. (Informações complementares ao RIC 2787/97); 4) n° 
3074/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre contrato firmado pela PETROBRÁS com o OPP Petroquímica, do Grupo Odebrecht. 
(Informações complementares ao RIC 2846/97); 5) n° 3075/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre contrato firmado pela PETROBRÁS 
com a OPP Petroquímica, do Grupo Odebrecht. (Informações complementares ao RIC 
2856/97); 6) n° 3076/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre efeitos financeiros e econômicos ao Plano Fiscal nas fundações públicas e 
privadas; 7) n° 3077/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre liberação de recursos orçamentários para a cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo; 8) n° 3078/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de recursos orçamentários para a 
Assistência Financeira á Manutenção da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Palmital, 
Estado de São Paulo; 9) n° 3079/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de recursos orçamentários para a 
Infra-Estrutura Urbana na cidade de Palmital, Estado de São Paulo; 10) n° 3080/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
liberação de recursos orçamentários para as Ações de Saneamento Básico na cidade de 
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo; 11) n° 3081/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de recursos 



orçamentários para a Assistência Financeira à Manutenção da Santa Casa de Misericórdia da 
cidade de Itararé, Estado de São Paulo; 12) n° 3082/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de recursos 
orçamentários para as Ações Saneamento Básico na cidade de Itararé, Estado de São Paulo; 
13) n° 3083/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento sobre liberação de recursos orçamentários para a cidade de Buri, Estado de São 
Paulo; 14) n° 3084/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre compras de ações realizadas pelo BNDES em bolsas de 
valores no Brasil e no exterior; 15) n° 3085/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre títulos da TELEBRÁS negociados em Nova Iorque, Estados 
Unidos da América; 16) n° 3086/97. Deputado AIRTON DIPP. Solicita informações ao Ministério 
e Previdência e Assistência Social sobre os aposentados e pensionistas do extinto Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários – SASSE, hoje vinculados á Fundação dos 
Economiários Federais – FUNCEF; 17) n° 3087/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda a respeito de irregularidades no Centro de Pesquisas de 
Energia Elétrica – CEPEL; 18) n° 3088/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre irregularidades no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
– CEPEL; 19) n° 3089/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas 
e Energia sobre compra de petróleo pela PETROBRÁS nas Ilhas Cayman; 20) n° 3090/97. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
construção de usina termoelétrica em Paulínia, Estado de São Paulo; 21) n° 3091/97. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre atuação 
do Conselho Nacional de Educação; 22) n° 3092/97. Deputado GERALDO PASTANA. Solicita 
informações ao Ministro do Planejamento e Orçamento sobre a execução do Fundo de 
Investimentos da Amazônia – FINAM; 23) n° 3093/97. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre os procedimentos licitatórios, aquisições e 
contratações para a execução do Projeto do Trem Metropolitano de Fortaleza – METROFOR; 
24) n° 3094/97. Deputada SANDRA STARLING. Solicita informações ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre a situação dos funcionários do Centro de Estudos Brasileiros da Embaixada 
Brasileira em San Salvador, El Salvador; 25) n° 3095/97. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre contribuições arrecadadas 
a título de cobertura dos eventos resultantes de acidente de trabalho; 26) n° 3096/97. 
Deputado MAX ROSENMANN. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República 
sobre a atuação do Programa Comunidade Solidária na cidade de Curitiba, estado do Paraná; 
27) n° 3097/97. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre contratos firmados entre a TELEBRASÍLIA e a TELERJ com a NEC do Brasil 
S.A; 28) n° 3098/97. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento sobre programas desenvolvidos no âmbito da Defesa 
Agropecuária do órgão no combate à mosca branca (Bernisia argentifolii); 29) n° 3099/97. 
CFFC. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sobre o caso da 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil; 30) N° 3100/97. CFFC. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento a respeito de contratações 
de pessoal realizadas pelo BNDES. II – PAUTA DO SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE: A Mesa 
aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes referentes a 
reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo n° 33.446/97. Deputado Moreira 
Franco. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 2) 
Processo n/ 38.698/97. Deputado Otávio Elísio. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 3) Processo n° 39.363/97. Deputado Jaime Martins. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 4) Processo n° 



39.389/97. Deputado Neuto de Couto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.” Prosseguindo, Sua Excelência devolve de vista o Processo n° 119.444/97, 
de interesse de Gladys Pessoa de Vasconcelos Buarque, referente à consulta sobre a 
cumulação de cargo, com voto favorável ao parecer do Relator, Deputado Ubiratan Aguiar, 1° 
Secretário, nos termos a seguir: “Pedi vista do presente processo, em face do parecer do nobre 
Primeiro Secretário ao exercício simultâneo do cargo que exerce a interessada nesta Casa e 
dos decorrentes da Presidência da associação civil autora da presente consulta, em divergência 
com o parecer dos órgãos técnicos contrários a acumulação de encargos decorrente. De fato, 
diante da letra fria da lei, especificamente o inciso X do art. 117 da Lei n° 8.112, de 1.990, 
referido nos pareceres divergentes, não haveria como, em princípio, aceitar-se possível a 
acumulação de encargos que a lei torna proibitiva. De ver-se que tal proibição, de forma 
generalizada estabelecida, tem em vista impedir que o servidor publico de desvie do 
cumprimento de seus encargos funcionais, dividindo o respectivo esforço com atividade de 
interesse exclusivo seu, ocasionando, com esse desvio, prejuízo para o serviço público. 
Afigurando-se-nos, assim, ser essa a exclusiva razão de existir de tal proibição e deixando-nos 
conduzir pelo espirito da lei, que é o melhor indicativo de seu alcance, inclinando-nos no 
sentido de acompanhar a interpretação que ao texto supra-apontado lhe dá, no caso, o nobre 
Primeiro Secretário, pois, como dito e repisado, o exercitamento da Presidência da Instituição 
Consulente, prestadora desinteressada de serviços à coletividade, pela servidora desta Casa 
interessada, em momentos não coincidentes com os de suas atribuições como funcionará da 
Câmara dos Deputados, nenhum prejuízo poderá acarretar à administração desta. Pelas 
precedentes razões, acompanho o voto do nobre Primeiro Secretário, pois – repiso – não vejo 
em que a proibição constante do inciso X, do art. 117 da  Lei 8.112/90 alcance a situação ora 
sob exame, à ausência, in casu, de prejuízo para o serviço público.” Analisado o assunto, a 
Mesa aprova o parecer do Relator no seguinte teor: “Trata-se de consulta formulada pela 
servidora Gladys Pessoa de Vasconcelos Buarque, Analista Legislativo, ponto n° 4.045, sobre a 
possibilidade de assumir a Presidência do Instituto Candango de Solidariedade, sociedade civil, 
sem fins lucrativos, em face da proibição constante do art. 117, X, da Lei n° 8.112/90, verbis; 
“art. 117 Ao servidor é proibido:................................X – participar de gerência ou 
administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.” Dita servidora é a primeira-dama do Distrito 
Federal, e o cargo pleiteado, nos termos do estatuto social da citada instituição, “será exercido 
pela Excelentíssima Senhora do Governador do Distrito Federal ou por pessoa por ela indicada. 
“A título de justificar sua pretensão, a consulente invoca o “direito alternativo”, dizendo trata-
se de pensamento filosófico que vem sendo posto em prática de forma sistemática por 
juristas, calcado na flexibilidade do direito, prendendo-se mais ao “justo” que à fita letra da 
norma. Também argumenta que o exercício do cargo referido em nada prejudicará sua jornada 
de trabalho na Câmara dos Deputados, posto que o exercerá após o encerramento das suas 
atividades nesta Casa. Os órgãos internos da administração, todavia, contrários ao pleito, 
expressam entendimento mais literal da norma, fundamentado no princípio da legalidade (Art. 
37, caput, da CF) e nos dispositivos da Lei n° 8.112/90 que versam sobre a matéria (fls. 15-19). 
Assinalam que a administração pública só pode fazer o que a lei permite e por conseguinte não 
pode fazer aquilo que a lei proíbe. De sua parte, ao comentar o dispositivo supratranscrito, o 
Professor Ivan Barbosa Rigolin, em seu “Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos 
Civis”, p.209, sugere, para a norma proibitiva em apreço, interpretação menos restritiva de 
Direito, nestes termos: “O inc. X veda ao servidor público ser gerente ou administrador de 
empresa privada, sociedade civil ou comercial, a não ser como acionista, cotista ou 
comanditário. Trata-se de um dispositivo de arcaica e vetusta inspiração, e que é muitas vezes 
abertamente desrespeitado sem a menor coerção por parte do poder público. Pretende limitar 
a vida profissional do servidor público apenas ao exercício de seu cargo ou de sua função, sem 
lhe permitir gerenciar ou administrar empresas ou sociedades comerciais. Este dispositivo até 



certo ponto viola o livre exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, previsto no inc. XIII 
do art. 5° da Constituição Federal. Se descumprido por algum servidor em nome do livre 
exercício mencionado, querendo coibi-lo ficará talvez a Administração em situação incômoda, 
pois não parece ser admissível que o Estatuto interfira na vida particular do seu servidor 
enquanto não estiver em jogo nenhum prejuízo ao desempenho de seu cargo, sobretudo 
horário. É evidente que a Administração não pode admitir o descumprimento da jornada 
normal pelos servidores; afora quanto a isto, o mais pouco deveria importar. Existem na L. 
8.112, como em quase todo texto legal, disposições mais importantes ao lado de disposições 
menos importantes, o que parece se o caso deste inc. X do art. 117. “Esta Secretaria, à vista de 
todo o exposto, submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, que bem poderá 
dizer do alcance da norma em comento. Ressalte-se, antes, a situação especialíssima de ser a 
interessada primeira-dama do Distrito Federal, condição que lhe impõe deveres e obrigações a 
que não estão sujeitos os demais servidores públicos. Ademais, considere-se que o exercício 
da Presidência do Instituto Candango de Solidariedade, a par de não ser remunerado – o que 
imprime um caráter mais honorífico ao cargo -, não prejudicará o desempenho das atividades 
da servidora nesta Casa, conforme revelado no processo.”. III – PAUTA DO SENHOR 1° 
SECRETÁRIO: Sua Excelência relata seus pareceres aos Processos: 1) n° 50.388/94, de interesse 
de Samuel Malheiros, referentes ao Recurso à Mesa Diretora de decisão do Diretor-Geral 
contrária ao pedido de averbação de tempo de exercício das funções de Secretário de 
Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados e de Secretário de CPI. “Samuel Malheiros, 
servidor aposentado da Câmara dos Deputados, ponto n° 41.149, inconformado com a decisão 
do Diretor-geral (fls. 54 e 189) contrária ao seu pedido de averbação, para fins de incorporação 
de quintos (art. 1° da Res. n° 70/94), do tempo do exercício das funções de Secretário da 
Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados (de 13.11.64 a 22.8.66) e de Secretário da 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o IBRA-INDA (de 11.5.67 a 7.3.68), recorre à Mesa 
Diretora, ante os argumentos de fls. 192-211. A questão de fundo, em síntese apertada, é que 
a atividade não remunerada de Secretário de Comissão exercida pelo servidor passou a ser 
função remunerada a partir de 1972, a teor da Resolução n° 33/72 e de outras que elevaram o 
nível dessa função. Posteriormente, com o advento da Resolução n° 70/94, que define os 
critérios de incorporação de quintos, os servidores da casa investidos em função comissionada 
tiveram regulamentado o direito de incorporarem “à remuneração de seu cargo efetivo, como 
vantagem pessoal, a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação da função 
ou do cargo para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, 
até o limite de cinco quintos.” (art. 1° da Res. n° 70/94). Nesse plano, entende o recorrente, 
aposentado em 1.7.86 – após a Res. n° 33/72, porém antes de Res. n° 70/94-, qualificar-se ao 
beneficio da incorporação dos quintos relativos ao exercício da atividade de Secretário de 
Comissão e aos período em que a exerceu, tudo com fundamento no art. 40, § 4°, da CF, na 
Doutrina e Jurisprudência que menciona. Os órgãos técnicos da administração da Casa opinam 
contrariamente ao pleito, sob a alegação de que (1) a atividade de Secretário de Comissão, 
quando exercida pelo recorrente, não era remunerada; (2) tal atividade era inerente às 
atribuições do cargo de Oficial Legislativo, então ocupado pelo pleiteante (art. 55 da Res. n° 
67/72); (3) a função comissionada de Secretário de Comissão foi criada antes (1972) da 
aposentadoria do recorrente (1986), o que afasta a incidência do art. 40, § 4° da CF; (4) o 
instituto da incorporação de quintos visa preservar a percepção de gratificação pelo exercício 
de determinada função e não criar gratificação antes inexistente. O art. 40, § 4°, da 
Constituição Federal estabelece, verbis: “§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma 
da lei.” No que toca ao trecho sublinhado, reconhece-se que o beneficio ou vantagem da 
incorporação de quintos, regulamentada, no âmbito desta Casa, pela Resolução n° 70, de 



1994, e posterior á aposentadoria do recorrente, que é de 1986, sendo-lhe portanto 
extensível, desde que comprovado o exercício de função comissionada por um período mínimo 
de 12 meses, a teor do art. 1° da citada Resolução, verbis: “Art. 1° Para os efeitos do disposto 
no § 2° do art. 62 da Lei n° 8.112, de 1990, o servidor investido em função comissionada de 
direção, chefia, consultoria, assessoramento, assistência e cargo em comissão de natureza 
especial, previstos na Resolução n° 21, de 1992, e no Ato da Mesa n° 47, de 1992, incorporará 
à remuneração do seu cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivalente à 
fração de um quinto da gratificação da função ou do cargo para o qual foi designado ou 
nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. Ora, a 
instrução do processo revela, importar reiterar, que a atividade de Secretário de Comissão 
exercida pelo recorrente não era, naquele tempo, uma função comissionada, o que só ocorreu 
a partir de 1972, com o advento da Resolução n° 33/72. Assim, a prosperar o pedido, estar-se-
á admitindo a incorporação de quintos divorciada de seu elemento essencial, pré-requisito 
necessário: o exercício anterior (por 12 meses, no mínimo) de uma função comissionada. É 
bem verdade, ressalte-se, que a atividade de Secretário de Comissão passou a ser uma função 
comissionada, remunerada, em 1972, antes, portanto, da aposentadoria do servidor, ocorrida 
em 1986. Analisada a implicação dessa mudança no caso presente, à luz do art. 40, § 4° supra-
transcrito, e fixando-se como referência temporal a aposentadoria do servidor, verifica-se que 
tal mudança não caracteriza uma vantagem ou beneficio posteriormente concedido aos 
servidores em atividade, posto ser anterior à aposentadoria do recorrente. Visto assim, o 
dispositivo constitucional não se aplica ao feito. Sobre esse tópico, ainda, a Diretoria-Geral, no 
encaminhamento do processo a esta Secretaria (fls. 223-225), informa: “A transformação ou 
restruturação que dá margem à extensão autorizada é posterior à passagem para a 
inatividade, diz respeito exclusivamente ao cargo em que se deu a aposentadoria e deve 
processar-se nos estritos termos da legislação que regula a matéria. De outra forma, far-se-ia 
letra morta da expressão contida na parte final do preceito na forma da lei. A aplicação, 
automática do disposto no § 4° do art. 40 da Constituição, na forma pleiteada pelo recorrente, 
via de consequência, somente teria lugar em se tratando de transformação ou reclassificação 
do cargo de Analista Legislativo, que é o cargo no qual se deu a aposentadoria e desde que 
atendidos os requisitos enumerados no art. 1° da Resolução n° 70, de 1994. Não obstante, a 
transformação a que o ex-servidor reiteradamente se reporta como fundamento de sua 
pretensão teria ocorrido em 1972, quando foram criadas pela Resolução n° 33 as funções 
gratificadas de Secretário de Comissão, ou seja 14 anos antes de sua aposentadoria. O cargo 
de Secretário de Comissão, cumpre esclarecer, não decorre de transformação do cargo Oficial 
Legislativo, do qual o servidor era titular á época. O cargo de Oficial Legislativo, nos termos da 
informação do Departamento de Pessoal (fls. 51) foi transformado sucessivamente em Técnico 
Legislativo e Analista Legislativo, no qual o servidor foi aposentado e vem percebendo todos os 
benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.” Esta 
Secretaria, à vista das informações processadas, e dada e complexidade da matéria, submete-
se ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer contrário ao provimento do recurso, 
nos termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa. “Apreciado o 
recurso, a Mesa resolve aprovar o supracitado parecer. 2) n° 128.039/97, do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, referente concurso público. “Trata-se de proposta 
de concurso para Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, para o 
preenchimento de 22 vagas existentes, em conformidade com a decisão da Mesa datada de 
10.4.97, às fls. 2. A par da proposta em exame, os órgãos técnicos da Casa comunicam a 
homologação do concurso público para Técnico Legislativo – atribuição Operador de 
Máquinas, publicada no D.O.U de 11.12.97, e informam que foram adotadas as medidas 
necessidades à ultimação do Edital de Abertura de Concurso Público para os cargos de 
Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira e de Analista Legislativo – atribuição Analista 
de Informática Legislativa, “dando-se continuidade à atual política de recrutamento de 
recursos humanos da Comissão Diretora da Câmara dos Deputados”. Esta Secretaria, ante o 



exposto, e com parecer favorável, submete a proposta em tela ao exame e à deliberação da 
douta Mesa,”. A Mesa aprova, por unanimidade, o parecer supra, porém alterado o número de 
vagas de 22 (vinte e duas) para 60 (sessenta), devendo as 38 (trinta e oito) novas vagas serem 
criadas através de transformações de cargos existentes. Com a palavra, o Senhor 3° Secretário, 
Deputado Paulo Paim, traz ao conhecimento da Mesa o Relatório dos despachos de sua 
Secretaria no período de 12/12/97 a 07/01/98: “Senhor Presidente, Encaminho a Vossa 
Excelência e à Douta Mesa, relatório dos processos despachados pela Terceira-Secretaria, no 
período de 12/12/97 a 08/01/98 conforme segue: a) Justificativas de Faltas – Atestado de 
Junta Médica Oficial. De acordo com o DL 07/95, art. 4°, parágrafo 4° e do art. 236 do 
Regimento Interno, com ressarcimento financeiro: (Deputado – Período) Álvaro Gaudêncio – 
10 a 18/12/97; Alzira Ewerton – 22/10 e 01, 02/12/97; Alzira Ewerton – 02/12/97; Arthur 
Virgílio Neto – 14, 22 e 23/10/97; Arthur Virgílio Neto – 06 e 13/11/97; Benedito Guimarães – 
25/11 e 09/12/97; Bonifácio de Andrada – 02/12/97; Carlos Alberto Campista – 01 a 05/12/97; 
Carlos Alberto – 01 a 08/12/97; César Bandeira – 08 a 12/12/97; César Bandeira – 04 e 
05/12/97; Cláudio Chaves – 04 a 08/12/97; Cleonâncio Fonseca – 05/11/97; Esther Grossi – 
09/12/97; Esther Grossi – 01 a 05/12/97; Fausto Martello – 02/10, 06, 12, 13 e 14/11/97; 
Fernando Ferro – 05 e 06/12/97; Francisco Horta – 04 a 06/12/97; Gervásio de Oliveira – 14 a 
22/10 e 06, 07, 20 e 21/11/97; Hélio Rosas – 04 e 05/12/97; Itamar Serpa – 10 e 18/12/97; Ivan 
Valente – 09/12/97; Jairo Azi – 05/12/97/; Joana D’Arc – 05/12/97; Jorge Tadeu Mudalen – 20, 
25 e 27/11/97; Jorge Tadeu Mudalen – 05/12/97; José Carlos Coutinho – 29/11 a 08/12/97 – 
José Chaves – 01 a 05/12/97; Jurandyr Paixão – 18 a 25/10/97; Lael Varella – 04 e 05/12/97; 
Leopoldo Bessone – 03 a 06/12/97; Luis Barbosa – 1° a 3/12/97; Luis Barbosa – 08 a 12/12/97; 
Luiz Buaiz – 5/12/97; Mário Martins – 02/12/97; Moisés Lipnik – 1° a 15/12/97; Moisés 
Bennesby – 10/12/97 a 04/01/98; Murilo Domingos – 17/11 a 22/11/97; Neif Jabur – 01 a 
05/12/97; Neif Jabur – 12/11/97; Nelson Harter – 24 a 30/11/97; Nelson Otoch – 05/12/97; 
Nícias Ribeiro – 04, 05, 06 e 25/11/97; Odílio Balbinotti – 04 e 05/12/97; Olávio Rocha – 09 e 
23/10/97; Pimentel Gomes – 01 a 05/12/97; Pinheiro Landim – 06/01 a 04/02/98; Raul Belém 
– 04 e 11/11/97; Raul Belém – 09/12/97; Ricardo Rique – 02/12/97; Roberto Fontes – 03 a 
05/12/97; Roberto Rocha – 14 e 28/10/97; Rubem Medina – 07 a 14/12/97; Rubens Cosac – 01 
a 15/12/97; Sebastião Madeira – 04 e 05/12/97; Sílvio Pessoa – 03 a 05/12/97; Udson Bandeira 
– 06 e 25/11/97; Ushitaro Kamia – 08 a 11/12/97; Ushitaro Kamia – 05/12/97; Valdeci Oliveira 
– 03 a 05/12/97. b) Afastamento do País – Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: 
(Deputado – Período) Albérico Filho 16/12/97 a 08/01/98; Domingos Leonelli – 27/12/97 a 
09/01/97; Hugo Biehl – 06 a 10/01/98; Hugo Biehl – 23/12/97 a 05/01/98; Paes de Andrade – 
11 a 21/12/97; Paulo Gouveia – 05 a 12/01/98; Paulo Gouveia – 19/12/97 a 11/01/98; Pedro 
Irujo – 23/12/97 a 06/01/97; Sandra Starling – 17/12/97 a 05/01/98; Ubiratan Aguiar – 
25/12/97 a 05/01/98; c) Justificativa de Faltas – Em atendimento ao Inciso I do art. 2° do Ato 
da Mesa 100/94. (Deputado – Período) Domingos Leonelli – 09 e 10/12/97; Sílvio Pessoa – 
02/12/97. d) Justificativa de Faltas – Em atendimento ao art. 235, Inciso III do Regimento 
Interno LIP. (Deputado – Período) Bosco Franã – 09 a 12/12/97; Cunha Bueno – 04 e 05/12/97. 
e) Justificativa de Faltas – Missão Oficial – De acordo com DL 07/95, art. 4° parágrafo 4° e do 
art. 226, inciso IV do R.I., com ressarcimento financeiro. (Deputado – Período – Local) Bonifácio 
de Andrade – 05/12/97 – Recife – PE; José Lourenço – 05/12/97 – Salvador BA; José S. de 
Vasconcelos – 04 e 05/12/97 – Serro – MG; Max Rosenmann – 05/12/97 – Curitiba – PR. Nada 
mais havendo a tratar, às 19:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente 
reunião. E, para constar, eu, (__________), Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata 
que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.  



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 10ª Reunião da Mesa, realizada em 22.01.98 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de hum mil, novecentos e noventa e oito, às 18 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, José Maurício, 1° Suplente, Ausentes, por motivo 
justificado, os Senhores Deputados  Paulo Paim, 3° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE: A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis, ad referendum da 
Mesa, proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Reembolso de despesas 
médico-hospitalares: 1) Processo n° 31.993/97, de interesse do Deputado José Maurício; 2) 
Processo n° 38.760/97, de interesse do Deputado Arthur Virgílio Neto; 3) Processo n° 
38.933/97, de interesse da Deputada Raquel Capibaribe; 4) Processo n° 39.003/97, de 
interesse do Deputado Rubens Cosac; 5) Processo n° 39.024/97, de interesse do Deputado 
Odílio Balbinoti; 6) Processo n° 126.889/97, de interesse do Deputado Moacir Micheletto; 7) 
Processo n° 20.919/97, de interesse do Deputado Carlos Alberto. b) Requerimentos de 
Informações: 1) n° 2.919/97. Deputado JOSÉ PIMENTEL. Solicita informações ao Ministro das 
Comunicações sobre as necessidades da universalização dos serviços de telecomunicações no 
Brasil e em especial na região Nordeste; 2) n° 3.101/98. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o percentual de 
aumento dos benefícios dos aposentados e pensionistas da Previdência Social desde janeiro de 
1988; 3) n° 3.103/98. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre os trabalhos desenvolvidos no projeto da Hidrovia Araguaia-
Tocantins; 4) n° 3.104/98. Deputado JOSÉ MACHADO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação e Transmissão de 
Valores e Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF; 5) n° 3.105/98. Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a 
documentação de habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s) da Concorrência n° 001/96, Áreas 
de Concessão 1 e 2; 6) n° 3.106/98. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre desvio de verbas e uso de avião e helicóptero de empresas 
privadas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER; 7) n° 3.107/98. 
Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre corrupção 
ocorrida no âmbito do órgão; 8) n° 3.131/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o processo de liberação de verbas 
referentes ás emendas do Orçamento da União pertinente ao órgão; 9) n° 3.132/98. Deputado 
WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da Industria, do Comércio e do Turismo 
sobre o processo de liberação de verbas referentes às emendas do Orçamento da União 
pertinente ao órgão; 10) n° 3.133/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações ao 
ministério do meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o processo de 
liberação de verbas referentes às emendas do Orçamento da União pertinente às emendas do 
Orçamento da União pertinente ao órgão; 11) n° 3.134/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o processo de liberação de verbas 
referentes às emendas do Orçamento da União pertinente ao órgão; 12) n° 3.135/98. 
Deputado WALNEY QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre o processo de liberação de verbas referentes às emendas do Orçamento da 
União pertinente ao órgão; 13) n° 3.144/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações 
ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre o processo de 
liberação de verbas para o Estado de Pernambuco; 14) n° 3.145/98. Deputado WOLNEY 
QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o processo de liberação 



de verbas para o Estado de Pernambuco; 15) n° 3.146/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o processo de 
liberação de verbas para o Estado de Pernambuco; 16) n° 3.147/98. Deputado WOLNEY 
QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o processo de liberação de 
verbas para o Estado de Pernambuco; 17) n° 3.148/98. Deputado AUGUSTO CARVALHO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre dirigentes da Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI; 18) n° 3.151/98. Deputado JOÃO PAULO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre projetos financiados por 
organismos internacionais; 19) n° 3.152/98. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao 
Ministério das Relações Exteriores sobre projetos financiados por organismos internacionais; 
20) n° 3.153/98. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre projetos financiados por organismos internacionais; II – PAUTA DO SENHOR 2° 
VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por sua Excelência nos seguintes 
expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo n° 
39.160/97. Deputado Marcelo Barbieri. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 2) Processo n° 100.299/98. Deputado Valdemar Costa Neto. “Li 
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 3) Processo n° 
100.415/98. Deputado Tilden Santiago. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo. III – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprova o 
parecer proferido pelo Senhor 1° Secretário no Processo de n° 100.771/98 referente ao 
Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados para o exercício de 1998, no seguinte teor: 
“Trata-se da proposta do Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados, com vistas a sua 
aprovação pela Mesa Diretora desta Casa, condição indispensável para se dar início à execução 
orçamentária. No encaminhamento do processo a esta Secretária, o Diretor-Geral ressalta que 
o valor global fixado para este órgão em R$ 961.112.248,00, destinado ao atendimento das 
unidades orçamentárias Câmara dos Deputados e Fundo Rotativo, deverá se mostrar 
insuficiente, especialmente no que se refere às despesas com pessoal, em decorrência da 
convocação extraordinária em andamento, da decisão judicial que reajustou, retroativamente, 
em 11,98% os vencimentos dos servidores da Casa, bem como os gastos com pensões 
decorrentes da extinção do instituto da Previdência dos Congressistas – IPC’. Esta Secretaria, a 
vista das informações processadas e atendendo ao disposto no inciso XXIV do art. 15 do 
Regimento Interno, submete a anexa proposta do Orçamento Analítico ao exame e á 
aprovação da douta Mesa.’ A seguir, o Senhor 1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, traz ao 
conhecimento da Mesa Memorial de autoria do Sindilegis referente à Decisão Judicial em Ação 
proposta por esse sindicato perante a Justiça Federal de São Paulo, no seguinte teor: “O 
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO – SINDILEGIS, vem, muito respeitosamente, perante as dignas e honrosas presenças de 
VOSSAS EXCELÊNCIAS, à vista da submissão à apreciação por parte desta Mesa Diretora da 
Decisão Judicial que concedeu aos servidores da Câmara dos Deputados, filiados ao referido 
Sindicato, a antecipação dos efeitos da tutela, em Ação proposta perante a Justiça Federal de 
São Paulo, apresentar, pra conhecimento, o seguinte MEMORIAL. 1 – O Sindicato acima 
referido, atuando como Substituto Processual, na forma de legislação pertinente, ajuizou 
perante a Justiça Federal de São Paulo a competente Ação Ordinária, visando restabelecer os 
valores dos vencimentos de seus filiados, valores estes que foram, quando da conversão dos 
salários em URV, em março de 1994, convertidos de maneira incorreta, à vista do disposto no 
art. 168 da Constituição Federal. Tal pretensão encontra guarida na Decisão do Supremo 
Tribunal que aplicou aos seus servidores, quando da referida conversão, aludida forma de 
cálculo, sendo que posteriormente tal situação deu origem ao MS 21969-6-DF, no qual os 
servidores desta Casa Legislativa obtiveram ganho de causa, em liminar deferida à 



unanimidade pela Suprema Corte em 28-3-94. Acolhendo o pedido do Sindicato/Autor, foram 
proferidas decisões pelos MM. Juízes Federais das 18ª e 7ª Varas Federais de São Paulo, 
concedendo a tutela antecipada pleiteada, determinando-se ao Diretor-Geral desta Casa 
Legislativa – Ordenador de Despesas – o seu cumprimento imediato. Posteriormente, tendo 
em vista o descumprimento da ordem judicial, no prazo de 48 horas, respondendo o Dirigente-
Geral que estava providenciando o efetivo pagamento. Deve ser esclarecido que julgando 
Agravos interpostos pela União, o E. TRF 3ª Região, indeferiu o efeito suspensivo das 
respeitáveis decisões proferidas pelos Juízes Federais de Primeira Instância. – Vale dizer: às 
respeitáveis decisões proferidas pela Justiça Federal, inclusive em nível de 2ª Grau, não mais 
poderem ser atacadas via recurso judicial e, portanto, devem ser cumpridas, sob pena de se 
instaurar o caos jurídico e institucional, tendo em vista que a Casa responsável pela elaboração 
das Leis do País não cumpre as decisões judiciais, proferidas à vista da legislação vigente. 
Como ficaria, o tão falando e defendido, pelas mais altas autoridades do País, ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO? 2 – Outrossim, visando talvez evitar o cumprimento de ordens 
judiciais como a sob análise, a Mesa Diretora desta Casa Legislativa, juntamente com a Mesa 
do Senado Federal e Presidência da República, protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal a 
Ação Direta de Constitucionalidade n° 4, visando Declarar Constitucional a Lei n° 9.494/97, que 
proíbe a concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública. Sobre este ponto 
devemos fazer as seguintes colocações: a) Referida ação, apesar de seu poder vinculante, 
vinculação esta que se dá em abstrato e em tese, não tem poder de interferir em processos 
judiciais em andamento, sendo que tal aplicação – da referida Lei – está adstrita ao controle 
jurisdicional do Magistrado que atua no Processo. Por outro lado a característica principal 
deste tipo de Ação – ADC – quanto ao processo objetivo é o sistema de controle de 
Constitucionalidade jurisdicional, concentrado, abstrato, objetivo, sem relação direta com 
processo inter partes, objetivando, unicamente, a defesa da ordem jurídica; b) Por outro lado 
os Magistrados que atuam nos respectivos Processos já afastaram a aplicação da referida Lei 
ao caso concreto, ora tratado, entendimento este dominante no âmbito do TRF – 3ª Região. 3 
– Com as colocações acima, expostas a vista de entendimento jurídico predominante, o 
cumprimento das decisões judiciais em questão já deveria ter sido efetivado por quem de 
direito. No caso, a competência para tal efetivação, no âmbito desta Casa Legislativa, é, nos 
termos do art. 265, § 1°, do Regimento Interno, do Senhor Diretor-Geral. Conforme já ficou 
caracterizado acima e, inclusive a vista de informações prestadas aos respectivos Juízos tal 
competência já ficou mais do que caracterizada, não podendo a mesma ser deslocada, 
considerando que tal deslocamento estaria em confronto com o Regimento Interno da Casa. 
No entanto, apesar da competência mais do que caracterizada, conforme exposto, apesar de 
determinações reiteradas dos Juízos referidos no sentido do cumprimento das supracitadas 
determinações judiciais, a autoridade competente não deu até o momento, a elas o efetivo 
desfecho. E mais, não se sabe porque, submete à apreciação e deliberação de Vossas 
Excelências a decisão que a ela compete, não podendo se olvidar que tal atitude está sujeita às 
sansões legais em consequência da desobediência expressa a ordem judicial. 4 – Cabe 
informar, por derradeiro, que no âmbito do Tribunal de Contas da União tal decisão já vem 
sendo devidamente cumprida, com a inclusão do percentual de 11,98% em folha de 
pagamento a partir de dezembro de 1997, sendo que tal efetivação se deu no pagamento do 
corrente mês e cujo crédito ocorreu na presente data – 22-1-98. 5 – Ante o exposto, 
esperando ter esclarecido a questão que ora é submetida a apreciação de Vossas Excelências, 
pede e espera que sejam tais informações aceitas como subsídios para decisão, e requer o 
Sindicato em tela o cumprimento das Decisões Judiciais, devendo o direito e a justiça serem 
aplicados. “Em continuação, o Senhor 1° Secretário apresente o seguinte despacho do Senhor 
Diretor-Geral: “Trata-se de processo em que o Meritíssimo Senhor Juiz Federal da 18ª Vara da 
Seção Judiciária de São Paulo – SP em razão de sentença prolatada nos autos da Ação 
Ordinária n° 97.005.0021-7, proposta perante aquele Juízo pelo Sindicato dos Servidores do 
Poder Legislativo Federal e o Tribunal de Contas da União – SINDLEGIS contra a União Federal, 



determinou a esta Diretoria-Geral adotasse, sob pena de ter-se como caracterizado o 
descumprimento de ordem judicial, com as consequências próprias, as inadiáveis providências 
para a imediata implantação, em folha de pagamento dos servidores da Câmara dos 
Deputados, do reajuste de 11,98%, a partir do mês de dezembro de 1997, bem como da 
satisfação dos créditos dos autores da ação, a título de parcelas atrasadas, relativas ao período 
de abril de 1994 a novembro de 1997, consideradas de direito pelo instituto da tutela 
antecipada. A vista do exposto e considerando a compulsoriedade de que se revestem as 
ordens judiciais, encaminho a matéria à apreciação dessa Primeira-Secretaria com a proposta 
de que se submeta à elevada consideração da Douta Mesa seja esta Diretoria-Geral autorizada 
a determinar a implantação, a partir do mês de dezembro de 1997, do reajuste de 11,98% na 
folha de pagamento dos servidores da Casa, bem como adotem-se as medidas necessárias 
junto ao Tesouro Nacional, para  a mais breve quitação das parcelas remuneratórias atrasadas, 
na forma de comando judicial trazido à colação.” Esclarece o Senhor 1° Secretário que a 
Sindilegis alega ter ganho em 2ª instância a reposição referente à diferença da URP. Com a 
palavra o Senhor Deputado José Maurício, 1° Suplente, diz que o que preocupa é o fato de ser 
uma decisão do judiciário em São Paulo, autoaplicável. Diz que o Executivo entrou com recurso 
extraordinário no Supremo Presidente alerta, porém, que há uma Ação Declaratória de 
Constitucionalidade pendente de julgamento do STF, já com 2 (dois) votos proferidos. 
Retomando a palavra, o Senhor Deputado José Maurício argui e diz estranhar a situação em 
que o Judiciário, sabendo da Ação Declaratória de Constitucionalidade, mesmo assim, aplicou 
a medida no âmbito do próprio Judiciário. Concedida a palavra ao Senhor Diretor-Geral, este 
esclarece que só de atrasados a quantia é elevada. Acrescenta que o que o Sindilegis pretende 
é a implantação imediata da medida a partir de dezembro. O Senhor Presidente aduz que, se 
concedido o reajuste, a crítica certamente virá porque a reposição alcançará indubitavelmente 
os parlamentares. Diz, ainda, que realmente o melhor é aguardar a decisão na Ação 
Declaratória de Constitucionalidade e que ele, pessoalmente, irá se empenhar para que o STF 
julgue rápido a Ação. Apreciada a questão, a Mesa decide, por unanimidade, determinar ao 
Senhor Diretor-Geral que, antes de adotar qualquer providência relativa à decisão proferida 
nos autos da Ação Ordinária n° 97.005.0021-7 movida pelo Sindilegis, objeto do ofício n° 
1.730/97, de 11-12-97, do Meritíssimo Juiz José Eduardo Santos Neves, da 18ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de São Paulo, aguarde decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação 
Declaratória de Constitucionalidade movida, conjuntamente, pelas Mesas das 2 (duas) Casas 
do Congresso Nacional e pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do 
Brasil. A seguir, o senhor 2° Secretário, Deputado Nelson Trad, solicita a palavra para referir-se 
ao processo n° 50.388/94, em que figura como interessado o Senhor Samuel Malheiros, 
referentes à incorporação de vantagem pessoal. Relata que quando o processo veio ao exame 
da Mesa, ele pediu vista, a qual foi concedida conjuntamente ao Senhor 1° Suplente, Deputado 
José Maurício. Lembra que, durante o exame, já tinha externado sua posição favorável ao 
pleito. Entretanto, no trâmite o processo desapareceu, assim, comenta que ficou em situação 
constrangedora, face ao fato e o processo ter sumido após seu pedido de vista. Na reunião do 
dia 11-12-97, solicitou a restauração do citado processo. Porém, estava ausente quando o 
processo retornou à Mesa para exame, sendo votado e decidido, quando deveria voltar ao 
status quo, ou seja, às suas mãos. Assim, solicita o reexame do processo, a começar pelo seu 
voto. O Senhor Deputado José Maurício, 1° Suplente, diz que a história deste processo é 
realmente inusitada. Com a palavra, o Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, 
lembra que, neste momento, agora está ausente o Senhor 1° Secretário que tem opinião 
divergente. Assim, sugere que a matéria venha a reexame na próxima reunião, acatando 
sugestão do Senhor Diretor-Geral por um parecer técnico da Assessoria Legislativa. A Mesa 
aprova a supracitada sugestão. Prosseguindo, o Senhor Diretor-Geral solicita a palavra para 
que o Coordenador da Comissão Técnica de Modernização do Sistema Eletrônico de Votação 
possa fazer a explanação do programa de modernização do sistema de votação, nos termos a 
seguir: “Submeto à elevada consideração da Douta Mesa o Programa de ‘Modernização do 



Sistema Eletrônico de Votação’, acompanhado das providências complementares necessárias a 
sua implantação. 1. Com relação ao Sistema de Votação, o grupo técnico encarregado dos 
estudos concluiu pelas seguintes configurações gerais: a) elaboração de um novo Sistema 
Central com aperfeiçoamentos que permitam maior agilidade, precisão e segurança do 
processo de votação, tais como: - transformação de todos os atuais 407 postos de votação nas 
bancadas do Plenário Principal (Plenário Ulysses Guimarães) em postos avulsos; - possibilidade 
de retificação ou ratificação da qualidade de voto em qualquer posto de votação, até o 
momento de encerramento da votação, eliminando a necessidade de alteração verbal; - 
utilização de cada posto de votação quantas vezes necessário até o encerramento da votação; 
- apresentação de resultados de votos nas categorias SIM, NÃO, ABSTENÇÃO, TOTAL E 
OBSTRUÇÃO; - possibilidade de reordenamento automático e imediato dos resultados, 
classificados de acordo com a convergência do Plenário (por exemplo, por região, por estado, 
por partido, por qualidade de voto etc.); - acessibilidade, interconexão e interoperacionalidade 
com os demais sistemas eletrônicos da Casa (TV e Rádio, informações legislativas, Internet, 
automação das atividades taquigráficas, gestão de pessoal); b) adoção de um Sistema de 
Identificação com aperfeiçoamentos que aproveitem a tecnologia disponível para assegurar ao 
Parlamentar segurança na aferição de sua presença na Casa e nas votações, para o que são 
sugeridas duas alternativas com base na tecnologia de scan finger (identificação digital), além 
de uma “opção” adicional: alternativa b1 – aquisição de scan fingers para todos os postos de 
votação (407), além de um estoque de reserva (43), num total de 450, para a identificação 
parlamentar em cada uma das votações, após a digitação de uma senha individual; alternativa 
b2 – aquisição de apenas 10 terminais scan fingers, sendo colocados 8 nas entradas do 
Plenário Principal e 2 para estoque de reserva, para registrar a presença do parlamentar ‘em 
plenário’, sendo que: - a liberação do posto para votação seria feita por meio de senha 
individual; - o sistema poderia ser programado para receber a informação de “saída” do 
plenário, para o acompanhamento do quórum ao longo da sessão, a critério da Mesa; opção – 
instalação um terminal de scan finger em cada uma das portarias da Casa, para aferição da 
presença ‘na Casa’; Deve-se ressaltar que a alternativa b1, em virtude do grande volume de 
dados que deverão ser enviados pela rede para checagem e confirmação da imagem 
digitalizada, está sendo objeto de estudos mais detalhados pelos técnicos de informática da 
Casa. c) instalação de dois painéis dinâmicos a cores para apresentação de resultados e de 
dados e informações, com base em tecnologia DLP (Digital Light Processor, com sistema de 
back projetion e microespelhos), de modo que; - fique garantida a clara e rápida visualização 
dos resultados das votações, na forma conveniente para o Plenário; - atenda-se ás 
necessidades de alteração dos nomes do painel, conforme as sessões sejam da Câmara dos 
Deputados ou do Congresso Nacional, contemplando as alterações decorrentes da posse de 
suplentes, troca de legenda etc.; - haja possibilidade de apresentação de informações úteis 
como a Ordem do Dia, a matéria em discussão/votação, a lista de oradores, o quórum 
necessário para aprovação da matéria, a orientação dos Senhores Líderes, comunicações da 
Presidência etc.; - seja – possível a utilização da tecnologia de comunicação audiovisual 
atualmente disponível para melhor visualizar/ilustrar a matéria tratada em Comissões Gerais 
(inclusive videoconferência), Debates, Discursos de Grande Expediente etc. 2. No que toca ao 
plenário Alternativo (Auditório Nereu Ramos), a ser utilizado no período de reforma do 
Plenário Principal, sugere-se a: - locação de um sistema simplificado com 50 terminais de 
votação (acessados por senha ou cartão), central de controle, validação e totalização, além de 
impressora para resultados, igual ao utilizado em congressos e convenções; - a locação ou 
aquisição de um sistema de projeção de resultados aliado a um painel pequeno (tecnologia 
DLP – Digital Light Processor, LED – Light Emissor Diode, com duas cores básicas ou CRT – 
Cathod Ray Tube) ou mesmo um monitor ou tela de até 200 polegadas, que apresentaria 
apenas os subtotais por qualidade de voto (SIM, NÃO, ABSTENÇÃO), além do total dos 
votantes (estes habilitados por senha individual); - a locação ou contratação do 
desenvolvimento de um software simples para processar os dados acima referidos. 3. Quanto 



aos Serviços e Obras Complementares, incluem-se a revisão das bancadas, a revisão do 
sistema de iluminação, a reforma das cadeiras, o condicionamento da sala-de-estar privativa 
dos parlamentares (anexa ao plenário) e realização da substituição de carpetes do Plenário 
Principal e do Salão Verde, bem como aquelas necessárias à instalação do novo painel 
eletrônico. 4. Os Prazos Previstos para a realização do programa são os seguintes: - divulgação 
dos editais: a partir de 1°-3-98; - conclusão dos processos de licitação: até 30-6-98; - conclusão 
dos processos de licitação: até 30-6-98; adaptação do plenário alternativo: 1° a 31-7-98; - 
utilização do plenário alternativo (com a realização simultânea dos serviços e obras no plenário 
principal): 1°-8 a 31-10-98. É necessário considerar, no entanto, que eventuais demandas 
judiciais poderão postergar a solução das licitações. Nesse caso, um calendário alternativo 
levaria a conclusão do processo de modernização para o mês de janeiro de 1999, ainda dentro 
da atual legislatura. Por outro lado, em não havendo convocação extraordinária do Congresso 
Nacional no próximo mês de julho, alguns serviços e obras no Plenário Principal poderiam ser 
antecipados. 5. O Orçamento Estimado para o programa acima especificado é o apresentado á 
página seguinte: Orçamento Estimado (valores em US$ mil).  

 

Item 

 

custo Total (alternativa b1) Total (alternativa 
b2) 

1. Sistema de Votação    

a) Sistema Central  900 900 

Equipamentos  120   

Programação 250   

Cabeamento 160   

Desmontagem/instalação 200   
Outros serviços e 
acessórios 170   
b) Sistema de 
Identificação    

Alternativa b1: 450 scan 
fingers + postos 

1.350 1.350  

Alternativa b2: 10 scan 
fingers + postos 

650  650 

Opção: 4 scan fingers 
para as portarias 

20 20 20 

    

c) Painéis do Plenário 
Principal  

 1.000 1.000 

Custo básico(*) 800   



Frete e instalação 200   

    

2. Plenário Alternativo  300 300 

Equipamentos/software 180   

Painel simplificado 100   

Serviços e obras de 
adaptação 

20   

    

3. Serviços de Obras 
Complementares  

 220 220 

Revisão das bancadas  25   

Revisão do sistema de 
iluminação 

18   

Reforma das cadeiras 16   

Condicionamento da sala 
anexa 

26   

Substituição dos carpetes 60   

Obras e serviços 
complementares 

75   

Total   3.790 3.090 

(*) Exceto impostos e taxas relativos à importação pelo licitante vencedor. O corpo técnico 
está estudando a viabilidade de compra direta dos painéis do plenário principal, do painel do 
plenário alternativo e dos scan fingers no caso de escolha da alternativa b1, em virtude do 
volume de recursos envolvidos. Isso permitiria a redução significativa de custos relativos á 
tributação da qual a Câmara dos Deputados é isenta. Em face do exposto, submetemos à 
aprovação de Vossas Excelências a matéria, colocando-nos aos dispor para os esclarecimentos 
adicionais porventura ainda necessários encarecendo a necessária aprovação para que 
possamos da andamento ás providencias operacionais cabíveis.” Discutido o assunto, a Mesa 
autoriza o Senhor Diretor-Geral a dar sequência a todos os atos necessários à implantação do 
novo sistema, na sua versão mais segura e moderna. Nada mais havendo a tratar, às 19:30 
horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Mozart 
Viana de Paiva, - Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. – Michel Temer, Presidente. 



MESA 
6ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 8ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 05.02.98 
 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de hum mil , novecentos e noventa e oito, às 13:20 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, no gabinete da Presidência do senhor Michel Temer, 
Presidente. Presentes aos Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Ubiratan 
Aguiar, 1º Secretário Nelson Trad, 2 º Secretário, Paulo Paim, 3º Secretário, Efraim Morais, 4º 
Secretário, Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Severino Cavalcante, 2º Vice-
Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe o 
motivo da sua convocação, qual seja discutir providência a serem tomadas em relação ao 
ocorrido na comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição nº 33/95 
(Reforma da Previdência) e no Plenário. Relata, para conhecimento dos membros da Mesa 
Diretora, que, após invasão do Plenário da Casa por manifestantes contrários à reforma da 
Previdência, reuniu – se com os Senhores Líderes partidários , quando comunicou que decidira 
conceder um prazo de meia hora para a retirada dos manifestantes do plenário , transcorrido o 
qual, sem a desocupação, determinaria à  Segurança da Casa, com o auxílio da Policia Militar, 
que, expulsasse os invasores. Afirmando que, em hipótese alguma, tolerará  que tal situação 
perdure, solicita o respaldo da Mesa Diretora para a adoção das medidas. O Senhor 3º 
Secretário, Deputado Paulo Paim, solicita a palavra para dizer que acompanhou a reunião e 
que todos os líderes concordaram com as medidas, ou seja, que todos terão que sair do 
Plenário imediatamente. Ato contínuo, todos os membros da Mesa Diretora manifestam-se 
favoravelmente às providências adotadas. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que 
determinou à Comissão Especial que se reúna no Auditório Nereu Ramos e que só será 
permitido o acesso de Deputados , jornalistas e funcionários em serviço. Nada mais havendo a 
tratar, às 14:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para 
constar, eu, Mozart Viana de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 



MESA 
6ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 9ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 05.02.98 
 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e oito, às 19 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, no gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, 
sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcante, 2º Vice-Presidente, 
Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, Nelson Trad. 2º Secretário, Paulo Paim, 3º Secretário e Efraim 
Moraes, 4º Secretário. Havendo número legal, o senhor Presidente, dando início à reunião, 
traz à consideração da Mesa os últimos acontecimentos do dia de hoje referentes à 
manifestação de tumulto na votação da reforma da Previdência. Relata que a cobrança é 
grande a respeito de providências que devam ser tomadas a respeito dos acontecimentos. 
Considera que se deve delegar ao Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti, a tarefa de 
apurar os fatos, para depois trazer as conclusões à apreciação da Mesa. Com a palavra, o 
Senhor 1º Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, acha que a divergência é natural, mas que 
hoje houve um exagero. Condena, veementemente a invasão do Plenário desta casa as 
agressões físicas e verbais. A seguir, o senhor 3º Secretário Deputado Paulo Paim, concorda 
que houve exageros e que o maior erro foi a invasão do Plenário pelos manifestantes 
contrários à reforma da Previdência. Em continuação, o Senhor Presidente reitera a 
necessidade de a Mesa adotar providência a respeito dos fatos. Apreciada a questão, a Mesa, 
por unanimidade, aprova a sugestão do Senhor Presidente, delegando ao Senhor 2º Vice-
Presidente, e Corregedor, a tarefa de apurar, tais acontecimentos para posterior análise pela 
Mesa, que adotará as providências legalmente cabíveis. Nada mais havendo a tratar, às 
19h40min, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu 
Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 



MESA 
6ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 11ª Reunião da Mesa, realizada em 12.02.98 
 

Aos doze dias do mês de fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e oito, às 15:00 horas, 
reúne  ‐se na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados,  sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer,‐Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice‐Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice‐Presidente Ubiratan Aguiar, 
1°  Secretário,  Nelson  Trad,  2°  Secretário,  Paulo  Paim,  3°  Secretário,  Efraim  Morais  4° 
Secretário,  e  José  Maurício,  1°  Suplente.  Havendo  número  legal,  o  Senhor  Presidente 
declarado abertos os trabalhos. I  ‐ PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar 
os despachos favoráveis ad referendum da Mesa, proferidos por Sua Excelência nos seguintes 
expedientes:    a)  Reembolso  de  despesas  médico‐hospitalares:  1)  Processo  n°  37.301/97. 
Deputada Maria  Elvira;  2)  Processo  n°  38.061/97. Deputado Antônio  Feijão;  3)  Processo  n° 
38.193/97. Deputado Leopoldo Bessone; 4) Processo n° 38.775/97. Deputado Carlos Alberto ; 
5)  Processo  n°  39.012/97.  Deputado  Luiz  Carlos  Santos;  6)  Processo  n°  265/98.  Deputado 
Arthur  Virgílio  Neto  7)  Processo  n°  989/98.  Deputado  Antônio  Feijão;  8)  Processo  n° 
101.070/98. Deputado Ushitaro Kamia; 9) Processo n° 101.095/98. Deputado Ushitaro Kamia; 
10)  Processo  n°  128.444/97.  Deputada  Kalila  Figueiredo;  11)  Processo  n°  128.281/97. 
Deputado  Padre  Roque.  b)  Prestação  de  contas  de  adiantamento  de  despesas  médico‐
hospitalares.  Processo  n°  124.091/97.  Ex‐Deputado  João  Natal;  e)  Requerimentos  de 
Informações:  1)  n°  3070/97.  Deputado  HERMES  PARCIANELLO.  Solicita  informações  ao 
Governo  do  Estado  do  Paraná  sobre  desapropriação  de  áreas  agricultáveis  para  o  Projeto 
Costa‐Oeste (pela retirada); 2) n° 3102/98. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações 
ao Ministério∙  de Minas  e  Energia  sobra  a  usina  hidroelétrica  de  Couto Magalhães,  no  rio 
Araguaia  (pela  retirada); 3) n° 3108/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita  informação ao 
Ministro da Saúde relativo ao processo de liberação de verbas para o Estado de Pernambuco; 
4) n° 3109/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita informação ao Ministro da Saúde relativo 
ao processo de liberação de verbas referentes às emendas do Orçamento da União pertinente 
a  sua  pasta;  5)  n°  3110/98.  Deputado  PAULO  PAIM.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Previdência e Assistência Social sobre os motivos do não‐cumprimento, pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social  ‐  INSS, de decisão do Supremo Tribunal Federal e da Lei n° 8213, de 1991, 
sobre  a  averbação  de  tempo  de  trabalho  rural;  6)  n°  3111/98.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre procedimento da direção da Santa Casa de 
Misericórdia  de  Itararé,  Estado  de  São  Paulo,  par  recebimento  de  verba  consignada  no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do 
requerente; 7) n° 3112/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre procedimento da Prefeitura Municipal de Itararé, Estado de 
São Paulo, para recebimento de verba consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998,  através  de  emenda  parlamentar  de  autoria  do  requerente;  8)  n°  3113/98. Deputada 
CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde sobre procedimento da direção 
do Hospital Beneficente  José Perondi, de Pirangi, Estado de São Paulo, para  recebimento de 
verba  consignada  no  Orçamento  da  União  para  o  exercício  de  1998,  através  de  emenda 
parlamentar  de  autoria  do  requerente;  9)  n°  3114/98.  Deputada  Cunha  Bueno.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  procedimento  da  direção  da  Santa  Casa  de 
Misericórdia  de  Palmital,  Estado  de  São  Paulo,  para  recebimento  de  verba  consignada  no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do 
requerente;  10)  n°  3115/98. Deputado  Cunha Bueno.  Solicita  informações  ao Ministério  do 
Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal  sobre  procedimento  da  Prefeitura 
Municipal  de  Palmital,  Estado  de  São  Paulo,  para  recebimento  de  verba  consignada  no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do 
requerente;  11)  n°  3116/98. Deputado  Cunha  Bueno.  Solicita  informações  ao Ministério  da 



Saúde sobre procedimento da direção da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, Estado 
de São Paulo, para recebimento de verba consignada no Orçamento da União para o exercício 
de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 12) n° 3117/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde sobre procedimento da direção 
da  Santa Casa de Misericórdia de Atibaia. Estado de  São Paulo, para  recebimento de  verba 
consignada no Orçamento da União para o exercício de1998, através de emenda parlamentar 
de autoria do requerente; 13) n° 3118/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao 
Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  procedimento  da  Prefeitura Municipal  de 
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, para recebimento de verba  consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente ; 
14)  n°  3119/98.Deputada  Cunha  Bueno.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre 
procedimento  da  Prefeitura  de  conchas,  Estado  de  São  Paulo,  para  recebimento  de  verba 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998 através de emenda parlamentar 
de autoria do requerente ; 15) n° 3120/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre procedimento da direção da Santa Casa de Misericórdia de Graça, 
Estado de São Paulo, para recebimento de verba consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 20) n° 3125/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre procedimento da 
direção  da  Fundação  Antônio  Prudente,  Estado  de  São  Paulo,  para  recebimento  de  verba 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar 
de autoria do requerente; 21) n° 3126/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita  informações 
ao  Ministério  das  Comunicações  sobre  o  processo  de  liberação  de  verbas  referentes  às 
emendas do Orçamento da União pertinente  ao órgão; 22) n° 3127/98. Deputado WOLNEY 
QUEIROZ  .Solicita  informações  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  sobre  o  processo  e 
liberação de verbas referentes às emendas do Orçamento da União pertinente ao órgão; 23) n° 
3128/98.Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita  informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre o processo de liberação de verbas referentes às emendas do Orçamento 
da  União  pertinente  ao  órgão;  24)  n°  3129/98.  Deputado  WOLNEY  QUEIROZ.  Solicita 
informações ao Ministério Extraordinário do Esportes sobre o processo de liberação de verbas 
referentes  às  emendas  do  Orçamento  da  União  pertinente  ao  órgão;  25)  n°  3130/98. 
Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita  informações ao Ministério da Cultura sobre o processo 
de  liberação de verbas  referentes às emendas do Orçamento da União pertinente ao órgão; 
26)  n°  3136/98.  Deputado  WOLNEY  QUEIROZ.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos 
Transportes sobre o processo de liberações de verbas referentes às emendas do Orçamento da 
União pertinente ao órgão; 27) n 3137/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ . Solicita informações 
ao Ministério das Comunicações    sobre o processo de  liberação de verbas para o Estado de 
Pernambuco; 28) 3138/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia sobre o processo de  liberação de verbas para o Estado de Pernambuco; 
29) n° 3139/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento sobre o processo de  liberação de verbas para o Estado de Pernambuco; 
30) n° 310/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério Extraordinário 
dos  Esportes  sobre  o  processo  de  liberação  de  verbas  para  o  Estado  Pernambuco;  31)  n° 
3141/98 Deputado WOLNEY QUEIROZ. Solicita  informações ao Ministério da Cultura sobre o 
processo  de  liberação  de  verbas  para  o  Estado  de  Pernambuco;  32)  n°  3142/98. Deputado 
WOLNEY  QUEIROZ.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Educação  de  Desporto  sobre  o 
processo  de  liberação  de  verbas  para  o  Estado  de  Pernambuco;  33)  n°  3143/98. Deputado 
WOLNEY QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 
sobre  o  processo  de  liberação  de  verbas  para  o  Estado  de  Pernambuco;  34  )  n°  3149/98. 
Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre gastos 
efetuados pelo Banco do Brasil S.A. com a hospedagem de diretores, executivos e respectivas 
famílias;  35)  n°  3150/98.  Deputado  PEDRO  WILSON.  Solicita  informações  à  Casa  Civil  da 
Presidência da República sobre a atuação do Programa Comunidade Solidária; 36) n° 3154/98. 



Deputado  JOÃO  PAULO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda  sobre  projetos 
financiados por organismos  internacionais;  38) n°  3156/98. Deputado  JOÃO  PAULO.  Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre projetos financiados por organismos internacionais; 
39) n° 3157/98. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre o Exame Nacional de Curso – “Provão” 1997 e de seus desdobramentos; 40) 
n° 3158/98. Deputado PAULO MOURÃO .Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre os preços médios de energia elétrica no País; 41)n° 3159/98. Deputado RENAN KURTZ. 
Solicita  informações  AO  Ministério  Extraordinário  dos  Esportes  sobre  liberação  de  verbas 
orçamentárias para o INDESP, destinadas à construção de quadras poliesportivas no Estado do 
Rio  Grande  do  Sul;  42)  n°  3160/98  .  Deputado  LUCIANO  CASTRO.  Solicita  informações  ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento a respeito dos recursos da SUFRAMA liberados para 
o  Estado  de  Roraima,  no  ano  de  1997;  43)  n°  3161/98.  Deputada  RITA  CAMATA.  Solicita 
informações  ao  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais  Renováveis  – 
IBAMA  sobre  os  níveis  de  poluição  do  Estado  do  Espírito  Santo;  44)  n°  3162/98. Deputado 
LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  sobre  aspectos 
referentes  à  tensão  elétricas  das  redes  de  fornecimento  do  país;  45)  3163/98.  Deputado 
HERCULANO  ANGHINETTI.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Aeronáutica  sobre matéria 
veiculada no Jornal do Brasil relativa a gastos efetuados pelo Departamento de Aviação Civil 
(DAC)  com  passagens  aéreas  nacionais  e  internacionais;  46)  n°  3164/98.  Deputado 
HERCULANO  ANGINETTI.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Aeronáutica  sobre  matéria 
veiculada no jornal O Globo sobre ampliação da participação estrangeira na aviação comercial 
brasileira e percentual de participação da empresa American Airlines na composição acionária 
da TAM ; 47) N° 3165/98 . Deputado MOREIRA FRANCO. Solicita informação ao Ministério de 
Minas  e  Energia  sobre  o  Polo  Gás‐Químico  do  Rio  de  janeiro  48)  n°  3166/98.  Deputado 
PIMENTEL  GOMES.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Aeronáutica  sobre  convênios  de 
compartilhamento  de  aeronaves  entre  companhias  nacionais  e  internacionais  de  viagens 
aéreas; 49) n° 3168/98. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério 
de  Planejamento  e  Orçamento  sobre  as  aplicações  dos  recursos  do  Fundo  de  Amparo  ao 
Trabalhado  (FAT)  pelo  BNDES;  50)  n°  3169/98. Deputado  VALDEMAR  COSTA NETO.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as aplicações dos recursos do Fundo de Amparo 
ao  Trabalhador  (FAT)  pelas  instituições  financeiras  subordinadas  ao  órgão;  51)  n°  3170/98. 
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Trabalho  sobre 
destinação  e  aplicação  dos  recursos  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  –  FAT;  52)  n° 
3171/98. Deputado  CONFÚCIO MOURA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Justiça  sobre 
regularização  da  reserva  indígena  dos  Uru‐Eu‐Wau‐Wau,  no  Estado  de  Rondônia;  53)  n° 
3172/98.  Deputado  GONZAGA  PATRIOTA.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio 
Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal  sobre  construção  de  drenagem  na  ilha  das 
Missões  em Santa Maria da Boa Vista, e sobre doação, pela Codevasf, de tubos para irrigação, 
na  mesma  localidade;  54)  n°  3173/98.  Deputado  PAULO  ROCHA.  Solicita  informações  ao 
Ministério das Relações Exteriores sobre viagens e atividades de embaixadas no exterior; 55) 
n°  3174/98.  Deputado  PAULO  ROCHA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre 
atividade  do  órgão;  56)  n°  3175/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Fazenda sobre a diminuição do patrimônio da HSBC Bameridus Seguros S.A.; 57) 
n°  31876/98.Deputado  WOLNEY  QUEIROZ.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Fazenda, 
através da Secretaria da Receita Federal, sobre o funcionamento de free‐shops em aeroportos 
brasileiros; 58) n° 3177/98. Deputado  JOSÉ PIMENTEL. Solicita  Informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre o número de alunos matriculados no ensino fundamental nos 
estados do Ceará, Maranhão e Mato Grosso, com base em auditoria, realizada pelo INEP, em 
dezembro de 1997; 59) n° 31789/98. Deputado HERCULANO ANGHINETTI .Solicita informações 
ao Ministério da Aeronáutica sobre número de acidentes e incidente aéreos que se encontram 
ainda  em  fase  de  investigação;  60)  n°  3179/98.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social  sobre  servidor que menciona; 



61) n° 3180/98. Deputada SANDRA STARLING. Solicita informações ao Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento  sobre denúncia de perseguição pessoal  a pesquisador da  Embrapa  em 
Sete  Lagoas,  Estado  de  Minas  Gerais;  62)  n°  3181/98.  Deputado  OSMIR  LIMA.  Solicita 
informações  ao Ministério  do  Planejamento  e Orçamento  sobre  aplicação  de  recursos,  nos 
últimos  cinco  anos,  pela  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Amazônia  Legal;  63)  n° 
3182/98. Deputado  PEDRO WILSON.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  a 
arrecadação  dos  impostos  cujas  parcelas  constituem  fonte  do  Fundo  de  Manutenção  e 
Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do Magistério;  64)  n°  3183/98. 
Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Deporto sobre 
os  cálculos  realizados para o estabelecimento do valor mínimo anual que  se  refere a  Lei n° 
9.424 de 1996; 65) n° 3184/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social dobre  servidor que menciona; 66) n° 3185/98. Deputado 
CUNHA BUENO  .Solicita  informações ao Ministério da Saúde sobre compras de preservativos 
feitas pelo Governo Federal; 67) n° 3186/98. Deputado JAQUES WAGNER. Solicita informações 
ao Ministério do Trabalho sobre o Plano Nacional de Qualificação Profissional; 68) n° 3187/98. 
Deputado JAQUES WAGNER. Solicita informação ao Ministério do Trabalho sobre sindicâncias 
realizadas  no  âmbito  da  Secretaria  Executiva  do  FGTS,  em  1995  e  1996;  69)  n°  3188/98. 
Deputado OSCAR ANDRADE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as contas dos 
servidores  do  Estado  de  Rondônia;  70)  n°  3189/98.Deputado  JAQUES  VAGNER.  Solicita 
informações ao Ministério do Trabalho sobre registro sindical nos anos de 1996 e 1997; 71) n° 
3190/98.  Deputado  JAQUES  VAGNER.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Administração 
federal  e  Reforma  do  Estado  sobre  reunião  de  avaliação  do  órgão  realizada  em  janeiro  do 
corrente; 72) n° 3191/98 Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda  sobre  seguradoras  internacionais que menciona, em  funcionamento no Brasil, e 
seguradoras brasileiras a elas associadas; 73) n° 3193/98 . Deputado CHICO VIGILANTE. Solicita 
informações  o  Ministério  da  Fazenda  sobre  empréstimo  concedido  pela  Caixa  Econômica 
Federal  ao  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  São  Paulo  para  a  construção  do  Palácio  do 
Trabalhador;  74)  n°  3194/98.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  Solicita  ao  Ministério  da 
Previdência  e  Assistência  Social  sobre  servidora  que menciona;  74)  n°  3195/98.  Deputado 
HERMES  PARCIANELLO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  saúde  sobre  Municípios  do 
Estado  do  Paraná  inscritos  no  PAB  –  Piso  de  Atenção    Básica  ;  76)  n°  3196/98.  Deputado 
WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
aumento  de  capitais  do  Banco  do  Nordeste  do  Brasil;  77)  n°  3197/98.Deputado  NESTOR 
DUARTE.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  verba 
liberada  para  o  Município  de  Taboca  do  Brejo  Velho,  Estado  da  Bahia;  78)  n° 
3198/98.Deputado  NESTOR  DUARTE.  Solicita  informações  à  Secretaria  Especial  de  Política 
Regionais sobre verba liberada para o Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia; 
79) n° 3199/98. Deputada  JOANA DARC.  Solicita  informações ao Ministério da  Fazenda, por 
intermédio  da  caixa  Econômica  Federal,  sobre  contratação  da  empresa  Alvorada  para  a 
prestação de serviços de vigilância a unidade da CEF ; 80) N° 3200/98. Deputado HÉLIO ROSAS. 
Solicita informações ao Ministério da Relações Exteriores sobre a pessoa e as atividades do Sr. 
Paulo  Sérgio  Pinheiro  II  ‐  PAUTA  DO  SENHOR  1°  SECRETÁRIO.  Sua  Excelência  relata  seus 
pareceres  proferidos  nos  seguintes  expedientes:  A)  Processo  n°  120.399/98.Criação  da 
Coordenação  de  Seguridade  Parlamentar.  “Trata‐se  de  proposta  de  Ato  da Mesa  dispondo 
sobre a criação da Coordenação de Seguridade Parlamentar. No encaminhamento do processo 
a  esta  Secretária,  o  Diretor‐Geral  informa  e  opina  nestes  termos”:  “Encaminho  à  elevada 
consideração de Vossa Excelência o presente processo em que a Administração da Casa, em 
face do que dispõe a Lei n° 9.506, de 1997, regulamentada pela Resolução n° 1, de 1997‐CN, 
submete ao superior descortino da douta Mesa da Câmara dos Deputados proposta de criação 
da  Coordenação  de  Seguridade  Parlamentar,  integrada  na  estrutura  organizacional  do 
Departamento  de  Pessoal,  na  forma  da minuta  de  Ato  da Mesa  Anexa.  Ressalta‐se  que  a 
Resolução n° 1, de 1997‐CN, trazida à colação, à vista o que dispõe e Lei n° 9.506, de 1997, que 



extinguiu o IPC, determinou, dentre outros assuntos, que à Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal,  por  intermédio  de  seus  órgãos  próprios,  assumirão,  progressivamente,  a  partir  da 
posse do  liquidante até 1° de  fevereiro de 1999, o pagamento de benefícios concedidos e a 
conceder  pelo  IPC,  circunstância  que  torna  urgente  e  inadiável  a  adaptação  da  estrutura 
administrativa da casa, para fazer face aos encargos então criados. A proposta, portanto, busca 
adequar a estrutura da Câmara dos Deputados aos ditames da legislação em referência, razão 
por que a minuta de que se trata cria, no âmbito do Departamento de Pessoal, a Coordenação 
de  Seguridade Parlamentar  e  as  Seções,  em número de oito,  sendo  três delas  integradas  à 
Coordenação  de  Pagamento  do  Pessoal,  juntamente  com  as  funções  comissionadas  ali 
relacionadas. Diante  do  exposto,  submeto  a matéria,  nos  termos  da  instrução  e  à  vista  da 
legislação  colecionada,  à  apreciação  dessa  Primeira  Secretaria,  para  o  necessário 
encaminhamento  a  douta  Mesa,  com  parecer  favorável  desta  Diretoria‐  Geral”  “Esta 
Secretaria, ante as informações processadas, e considerando a necessidade de se dotar a Casa 
de estrutura capaz de absorver as atribuições antes exercidas pelo Instituto de Previdência dos 
Congressistas  –  IPC,  na  forma  da  legislação  referida,  submete  a  proposta  ao  exame  e  à 
deliberação da douta Mesa, nos  termos da minuta anexa.” A Mesa aprova o parecer  supra, 
baixando  o  Ato  da mesa  n°  79,  de  1998,  que  “dispõe  dobre  criação  da  Coordenação  de 
Seguridade  Parlamentar  e  dá  outras  providências”,  o  qual  vai  publicado  ao  final  da Ata.  b) 
Processo  n°  126.458/97.  Comitê  Gestor  internet.  “  Trata‐se  de  proposta  de  Ato  da mesa, 
visando  à  constituição  do  Comitê  Gestor  Internet.  O  Senhor  Diretor  Geral,  ao  justificar  a 
proposição, assevera:” A  inauguração da página de  informações  institucionais da Câmara dos 
Deputados na rede mundial de computadores Internet evidenciou a necessidade de instituição 
de um  grupo de  trabalho que dê  continuidade  a  alimentação do  sistema,  com  a  função de 
coordenar  o  processo  de  inclusão  de  novas  informações,  inclusive  no  tocante  à  vinculação 
dessas  páginas  parlamentares  e  outras  instituições  diretamente  relacionadas  com  as 
atividades  da  Casa.  A  questão  é  da  maior  relevância,  tendo  em  vista  o  impacto  dessas 
informações  sobre  a  imagem  da  Casa,  a  nível  nacional  e  internacional,  e  dos  complexos 
problemas  de  ordem  técnica  que  a  configuração  dessa  página  apresenta.  Assim  é  que  a 
proposta  de  constituição  de  um  Comitê  Gestor,  em  anexo,  qualifica  a  sua  composição, 
dotando‐o de representantes dos órgãos técnicos da Casa que atuam na área de recuperação, 
armazenamento  e  divulgação  de  informações,  respectivamente:  o  Centro  e  Informática, 
Assessoria de Divulgação e Relações Públicas e Centro de Documentação e Informação. A esses 
junta‐se  o  representante  do  órgão  central  de  gestão    administrativa,  que  é  a  Primeira‐
Secretaria. A atuação do Comitê, observe‐se, faz‐se com a supervisão desta Diretoria‐Geral. O 
projeto,  por  outro  lado,  contém  disposições  relativas  à  competência  e  funcionamento  do 
Comitê  Gestor  Internet.  São  normas  sucintas,  que  têm  o  efeito  de  dotar  o  Comitê  da 
flexibilidade  indispensável  à  consecução  de  seus  objetivos.  Ante  o  exposto,  esta  Secretaria 
submete  o  assunto  ao  exame  e  à  deliberação  da  douta Mesa.  “ A Mesa  resolve  aprovar  o 
parecer do órgão técnico da Casa e, em consequência, baixa o Ato da Mesa n° 80, de 1998, que 
“ dispõe sobre a constituição do Comitê Gestor Internet”, que vai publicado ao final da Ata. c) 
Processo  n°  128.502/97.  Transformação  de  Cargos.”  Trata‐se  de  Proposta  de  Ato  da Mesa 
dispondo sobre a transformação de cargos, para o fim de atender as necessidades de recursos 
humanos no Cetro de Documentação e Informação . No encaminhamento do processo a esta 
Secretaria,  o  Diretor‐Geral  informa  e  opina  nestes  termos:”  (...)  A  instrução  processual, 
consoante se manifestam o órgão acima nominado, o Departamento de Pessoal e a Diretoria 
Administrativa, indica que a transformação de cargos e que trata a minuta de ato da mesa em 
questão é de inquestionável interesse para a administração da casa, vez que o provimento dos 
novos  cargos,  assim  transformados,  virá  atender  à  execução  de  atividade  de  indubitável 
importância para os servidores de encadernação e douração, levados, a efeito pelo Centro de 
Documentação.  Isto posto,  submeto  o  assunto  a  apreciação desta  Primeira  Secretaria,  com 
manifestação favorável desta Diretoria‐Geral ao encaminhamento da minuta em referência à 
superior  decisão  da  douta  Mesa,  colhendo‐se,  inclusive,  a  necessária  autorização  para  o 



provimento dos cargos então transformados, mediante a nomeação de candidatos aprovados 
em concurso público, ainda em validade. “Esta Secretaria, ante o exposto, submete a proposta 
ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos  termos das  informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa”. A Mesa aprova o parecer retro e, em consequência, baixa o Ato da 
Mesa n° 81, de 1998, que “ dispõe  sobre a  transformação de cargos”, que vai publicado ao 
Final da Ata, d) Processo n° 18.473/98. Tempo de Serviço. “ O servidor João Ferreira de Lima, 
ponto  2.154,  inconformado  com  a  decisão  do  Diretor‐  Geral  contrária  ao  seu  pedido  de 
acréscimo de 1/3( um terço), ao seu tempo de serviço, do tempo de serviço prestado à Força 
Aérea Brasileira, no período de 1‐7‐65 a 1‐11‐70, recorre a esta Secretaria, ate os argumentos 
de fls. 33‐38. Em síntese, diz que a pretensão fundamenta‐se no parágrafo único, do art.48, da 
Lei n° 4.902/65, segundo o qual” Será contado com aumento de 1/3 cada período consecutivo 
de  2  ( dois  )  anos de  efetivo  serviço passado pelos militares  em  localidade de  categoria A, 
Argumenta  também  haver  precedentes  neste  Casa  de  averbações  realizada  com  fulcro  nos 
dispositivos citados ( fls. 6, 15‐17), e que o Tribunal de contas da União tem julgado em favor 
de pedidos da natureza mesmo do que ora se examina (fls.24). A Coordenação de Legislação 
de Pessoal Estatutário, com base na  legislação e nas conclusões elencadas no parecer de  fls. 
11‐12, manifesta‐se pelo indeferimento do pedido. São estas as conclusões do citado órgão: a) 
o  acréscimo  de  1/3  (um  terço)  para  cada  período  consecutivo  de  2  (dois)  anos  de  efetivo 
serviço em guarnições especiais foi instituído pela primeira vez em 1965; b) o acréscimo de 1/3 
(um terço)para cada período consecutivo ou não foi instituído em 1988, com vigência a partir 
de 1971; c) O Distrito federal foi  incluído na categoria “A “   em 1961 e excluído em 1988 da 
categoria  “B”  em  1964,  sem  ter  sido  expressamente  reincluído na Categoria  “A”, perdendo 
assim,  sua  condição  de  localidade  especial;  d)  Enquanto  o Distrito  Federal  foi  considerado 
localidade  especial,  integrante  da  categoria  "A",  o  acréscimo  em  questão  ainda  não  fora 
sequer  instituído; e) o tempo de serviço prestado por militares no Distrito Federal, portanto, 
jamais esteve enquadrado nas condições que justificariam o acréscimo em questão.” Chamada 
a manifestar‐se, a Assessoria Técnica da Diretoria – Geral evoca precedente nesta Casa em que 
o  departamento  de  Pessoal,  em  pleito  semelhante,  autorizou,  em  favor  do  servidor 
aposentado.  Eustáquio  Roberto  dos  Passos  “  a  averbação,  para  fins  de  aposentadoria,  do 
acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo de serviço prestado ao Ministério da Aeronáutica, em 
Brasília  –DF,  considerando  o  período  basilar  compreendido  entre  7‐7‐65  a  28‐2‐73, 
totalizando‐se  729  dias  nos  termos  das  informações.  “  Informa  aquela  Assessoria  que  esta 
decisão está em harmonia com o decidido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em 
30 de junho de 1992, Processo n° 9.360/91‐3, quando se apreciou caso semelhante ao ora em 
análise.”(fls.  21‐25)  Com  base  no  precedente  arguido  e  na  decisão  do  TCU,  o  parecer  da 
assessoria Técnica é de que tais fatos se lhe afiguram suficientes para justificar modificação da 
decisão  impugnada  (fls.21‐25). O Diretor‐ Geral,  todavia, acompanhando o entendimento do 
Departamento de Pessoal,  indeferiu o pedido (fls. 29). Esta Secretaria, preliminarmente à sua 
manifestação,  inquiriu do Diretor‐ Geral (fls.55) se o caso em exame guarda semelhança com 
os precedentes  invocados, sobretudo com os casos reconhecidos pelo Tribunal de contas da 
União,  a  teor  da  decisão  referida. Reportando‐se  à  informação  da  Coordenação  de  Pessoal 
Estatutário  (fls. 57), o Diretor Geral  respondeu  afirmativamente  as  indagações deste órgão, 
exceto em relação aos processos que menciona, posto que, nestes, os interessados averbaram 
tempos  enquadrados  dentro  do  período  de  8‐4‐61  a  20‐10‐64,  quando  o  Distrito  Federal 
esteve incluído na chamada Categoria “A”. Informa, por último, que, relativamente aos demais 
casos,  o  órgão  de  Pessoal  procederá  a  respectivas  desaverbação    do  terço  indevidamente 
atribuído  aos  interessados,  após  regular  decisão  a  ser  proferida  neste  processo.  (fls.58) 
Verificada divergência de entendimento, solicitou este órgão a manifestação da secretaria de 
Controle  Interno  da  Câmara  dos  Deputados  (fls.  64),  que  respaldou  o  entendimento  do 
Diretor‐Geral,  contrário  ao  pleito,  pelas  razões  seguintes:  a)  o  Ministério  da  Aeronáutica 
declara  (fls.69) que Brasília  foi  considerada  Localidade Especial – Categoria  “A”  somente na 
vigência do decreto n° 50.424, de 8‐4‐61, que regulamentava a Lei n° 1.316, de 20‐1‐51, e que 



com a  revogação da  Lei n° 1.316/51 pela  Lei n° 4.328, de 30‐4‐64, que  instituiu, à época, o 
novo Código de Vencimentos dos Militares, Brasília –DF deixou de ser considerada Localidade 
Especial Categoria “A” ; b) a exclusão do Distrito Federal,  infere‐se, foi motivada pelo fato de 
não mais  subsistirem, a partir daquela época, as  circunstâncias e precariedade de meios de 
acesso  e  de  comunicações  a  que  se  refere  o  art.  32  da  Lei  n°  4.328/64,  o  que  é 
consideravelmente  lógico;  c) o  serviço militar  em questão  foi prestado depois de 14‐10‐64, 
data  de  edição  do  mencionado  Decreto  54.466;  d)  tato  os  casos  análogos  aceitos  pela 
Administração desta Casa como a Decisão Administrativa n° 13/92 – Plenário – TCU ( fls. 59ª 
63) contrariam a legislação que rege a matéria; e) o argumento de que tal direito foi outorgado 
a outros servidores não encontra embasamento jurídico para se continuar deferindo o pedido, 
e os casos similares, excetuadas as aposentadorias já registradas no TCU, devem ser revistos, 
eis que aqueles atos de aposentação  já foram  julgados pelo órgão que detém a competência 
constitucional para tanto”. Esta Secretaria, à vista das informações processadas, sobretudo das 
considerações últimas trazidas à colação pela  Secretaria de Controle Interno desta Casa, opina 
pelo  indeferimento  do  pedido,  ao  tempo  em  que  o  submete  ao  exame  e  à  consideração 
também da  douta Mesa. Debatido o  assunto,  a Mesa  aprova  supra, pelo  indeferimento  do 
pleito.  Prosseguindo,  a Mesa  resolve  aprovar  o  Projeto  de  Resolução,  que  “  dispõe  sobre 
extinção de categoria funcional no Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências”  .Solicitando a palavra, o Senhor Deputado Efraim Morais, 4° Secretário,  traz à 
Mesa o processo de n° 128.297/97, referente à retomada de imóveis funcionais ocupados por 
ex‐parlamentares  e  outros,  dizendo  estarem  esgotados  os  recursos  no  âmbito  de  sua 
Secretaria. Discutido o assunto, a Mesa resolve enviar o processo à Diretoria‐Geral para análise 
no sentido de propor soluções à Mesa. Nada mais havendo a tratar, às 15:50 horas, o Senhor 
Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Mozart Vianna de Paiva, 
Secretário‐ Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 03.03.98

Aos três dias do mês de março de um mil, novecentos e noventa e oito, às 11h50min, reúne-
se, extraordinariamente, Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-
Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Efraim Moraes, 4º 
Secretário, e José Maurício, 1º Suplente. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado 
Paulo Paim, 3º Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando início à reunião, 
diz do seu objetivo, qual seja o exame dos fatos relacionados às denúncias contra o Senhor 
Deputado Sérgio Naya. Opina no sentido de que a questão é grave, que há um clamor público 
e que as fitas de vídeo tornam a situação do Deputado mais complicada. A seguir, concede a 
palavra ao Senhor 2º Vice-Presidente e Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti, o qual dá 
conhecimento à Mesa de parecer no seguinte teor: “Denúncia da prática, pelo Deputado 
Sérgio Naya, de ato contrário ao decoro parlamentar – Relatório Preliminar. A imprensa de 
todo o País, ao noticiar a tragédia do desmoronamento do edifício Palace II, na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro, ocorrido na madrugada do dia 22 de fevereiro último, igualmente noticiou 
que a empresa responsável por essa edificação, a Construtora Sersan era de propriedade do 
Deputado Sérgio Naya. Divulgou-se, igualmente, a esse dado é de relevância ao objetivo da 
apreciação da conduta desse parlamentar face a pertinente vedação constitucional, que a 
Construtora Sersan, sem que o Deputado Sérgio Naya houvesse se afastado de sua direção e 
continuando mesmo seu proprietário, teria firmado contrato com entidade incluída entre as 
que, na forma do art. 54, alínea a da Constituição Federal, é vedado ao membro do Congresso 
Nacional com qualquer delas firmar contrato, sobre pena de cassação do mandato 
parlamentar além desse fato, que uma vez comprovado, acarreta a mais grave das sanções 
que a um parlamentar pode ser aplicada, que é a perda do mandato, o Sr. Deputado Sérgio 
Naya, em encontro com Vereadores da Câmara Municipal de Três Pontas, em Minas Gerais, 
afirmou que “falsificou assinatura do governado (do estado)” para apressar a tramitação de 
projeto de construção de casas populares em Palma (MG), e, mais, que já havia “ falsificado 
outra assinatura para poder utilizar um equipamento na implantação de uma obra de R$ 1 
milhão financiada pelo Projeto Somma”( Recorte do Jornal do Brasil de 2-3-98, junto). Essas 
afirmações, aliás, os ouvintes do programa “Fantástico” da Rede Globo de Televisão, 
transmitido na noite de domingo, dia 1º do corrente mês, ouviram-nas claras e bom som, 
vendo a imagens do Deputado Sérgio Naya a proferi-las. As imagens retro-apontadas não 
deixam dúvidas, assim, para quem as viu, que o Deputado Sérgio Naya, confessava de público, 
desse modo, haver praticado, o crime de falsidade ideológica. A fim de instrumentar a prova 
do ora afirmado, repetindo o que a Imprensa vem produzindo sobre o assunto, estou 
solicitando à Rede Globo de Televisão seja remetida a esta Casa a gravação em que consta 
estar o Deputado Sérgio Naya fazendo afirmações acima apontadas. Uma vez provado tal 
comportamento por parte do Deputado Sérgio Naya, cabe indagar se tal conduta caracteriza 
infringência do decoro parlamentar, ao fim das sanções regimentalmente cominadas, 
aplicáveis ao respectivo infrator. Extrai-se, do noticiário e a exibição da gravação reproduzida 
pela TV Globo na noite de 2 de setembro corrente poderá isto confirmar, ou não, perante este 
Colegiado, que, no concernente à declaração do Deputado Sérgio Naya de utilização de 
documentos ideologicamente falso, por feita perante vereadores da Câmara Municipal de Três 
Pontas, estaria caracterizando atuação que se pode entender inerente ao desempenho do 
mandato parlamentar, à vista das seguintes razões. Em princípio, afigura-se problemático 
estabelecer-se em que casos o parlamentar estará no desempenho de seu mandato, face à sua 
ampla atuação política, que pode, ou não, ter vinculação com o exercício do mandato em si, 



com o seu desempenho. Cabem, estão, estas indagações: Será que o parlamentar estará 
desempenhando o mandato apenas quando pratique os atos inerentes à função legisferante 
ou de fiscalização, próprias do Poder que representa? Ou o desempenho do mandato implica 
mais que isso, abrangendo todo o elenco de atitudes que envolvem a vida do Representante 
político, em atendimento ao mandato recebido, na sua maior amplitude? O próprio Regimento 
traz alguma luz quanto à inteligência da expressão “desempenho do mandato”, que é 
necessária aliás, no caso, para efeito do alcance da respectiva expressão, constante do art. 
244, § 2º III, ao fixar a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato configura 
ato” incompatível com o decoro parlamentar” o qual, uma vez ocorrente enseja 
processamento visando à cassação do mandato parlamentar. O alcance da expressão 
“desempenho do mandato” pode, a nosso entender ser aclarado, diante do elenco de atos 
referidos nos incisos, VI do art.226 do Regimento Interno, primeiro dos nove artigos que 
tratam do exercício do mandato. Estabelece referido artigo:” Art. 226. O Deputado deve 
apresenta-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária, para participar das sessões do 
Plenário e das reuniões de Comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do 
Congresso Nacional, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos deste regimento, de : I – 
oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na 
Casa, integrar o Plenário e demais colegiados a neles votar e ser votado; II – encaminhar, 
através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado; III – fazer uso da 
palavra; IV- integrar as Comissões e representações externas e desempenhar missão 
autorizadas; V-promover, perante a quaisquer autoridades, entidade ou órgão da 
administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses 
públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional ou das comunidades representadas; 
VI- realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou atender a  obrigações 
político-partidárias decorrentes de representação.” Como se vê desse artigo, além daquelas 
atividades diretamente ligadas à atividade legisferante  e de fiscalização (incisos I a IV), o 
Regimento conceitua como atividades correspondentes ao exercício do mandato, o que quer 
significar que Desempenha o mandato o Deputado quando também estiver, perante quaisquer 
autoridades ou entidades da administração direta e indireta nos níveis federal, estadual ou 
municipal, promovendo os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional 
ou das comunidades representadas (inciso V). Também estará exercitando o mandato, isto 
igualmente significando desempenhando o mandato, o Deputado quando, conforme o 
disposto no inciso VI do art.226, estiver realizando “outros cometimentos inerentes ao 
exercício do mandato “ou atendendo“ a obrigações político- partidárias decorrentes de 
representação”. Extrai-se de tanto que, se restar induvidoso, mediante o exame por este 
Colegiado da gravação do encontro já referido entre o Senhor Deputado Sérgio Naya e 
Vereadores de Três Pontas, que Sr. Exª, naquele encontro, realmente confessa haver 
falsificado a assinatura de Governador de Estado, estará  esse comportamento caracterizando, 
por óbvio, face à confissão da prática do crime de falsidade ideológica perante autoridades 
daquele Município, prática de irregularidade grave no desempenho do mandato, 
comportamento esse que o Regimento define como incompatível com o decoro parlamenta do 
mandato.” É o que está precisando nas disposições do Regimento Interno a seguir transcritas: 
“Art. 244 § 2º. É incompatível com o decoro parlamentar: III a prática de irregularidades graves 
no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. Art.240. Perde o mandato o 
Deputado: II – cujo o procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 
Mas, a par de se poder iniciar o processamento do Sr. Deputado Sérgio Naya, com fundamento  
no art. 244, § 2º, III do Regimento Interno, uma vez provada a ocorrência de atitude 
incompatível com o decoro parlamentar, conforme as razões retrodeduzidas, ainda poder-se ia 
invocar a infringência do art.54, I, da Constituição Federal, visando também ao processo de 
perda de mandato, se vier a provar que ; I- enquanto membro desta Casa, a empresa Sersan, 
de que é ao que diz proprietário, firmou contrato com qualquer das pessoas jurídicas 



relacionadas no Inciso I do art. 54 da Constituição Federal; II – que esse contrato não obedeceu 
a cláusulas uniformes, pois, neste caso, inexiste a vedação constitucional com a consectária 
sanção de perda de mandado, conforme disposto no final da alínea a, do inciso I, do art.54 da 
Constituição Federal. Conclusão: Pelas precedentes razões, entendo que, em face da manifesta 
confissão do Sr. Deputado Sérgio Naya de falsificação de documento, feita perante Vereadores 
da Câmara Municipal de Três Pontas, em  Minas Gerais, que restou, em razão disso, 
caracterizada, conforme demostrado, a prática de ato incompatível com o decoro parlamentar 
e em razão do qual o Regimento Interno, no art. 240, II, estabelecer, como sanção aplicável ao 
respectivo infrator, e da perda do mandato. Em face do exposto, o meu voto é no sentido de 
que a Mesa represente perante a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, para que a 
mesma, recebendo-a, abra o processo legal objetivando à cassação do mandato do Sr. 
Deputado Sérgio Naya. É o meu parecer, salvo melhor juízo. Antes de iniciar-se a discussão do 
parecer, é apresentada à Mesa diretora, trazida pelo Senhor Deputado Marcelo Dada, Líder do 
Partido dos Trabalhadores. Representação para perda de mandato do Deputado Sérgio Naya, 
no seguinte teor: O Partido dos Trabalhadores-PT, Partido Político com representação no 
Congresso Nacional, neste ato representado pelo Líder da Bancada na Câmara Federal – 
Deputado Federal Marcelo Dada PT (SE) e por seu advogado e bastante procurador ao final 
assinados, vem à presença de Vossa Excelência, com supedâneo no art. 55, I, II e §2 º da 
Constituição Federal e nos arts. 17, VI, g, 231, 244 e 268 do Regimento interno da Câmara dos 
Deputados, propor a presente Representação contra o Deputado Federal Sérgio Augusto Naya 
- PPB (MG), tendo em vista a prática e responsabilidade do mesmo, pelos gravíssimos fatos de 
conhecimento público, noticiados e comprovados à exaustão pela imprensa nacional nos 
últimos dias, requerendo desde logo, que a presente seja recebida, atuada e que se proceda a 
abertura do processo de perda de mandato do ora representado, na forma dos procedimentos 
constitucionais e regimentais, pelos relevantes motivos de fato e de direito: De início, Sr. 
Presidente, entendemos ser desnecessário discorrer acerca dos acontecimentos que motivam 
a presente iniciativa, de cunho eminentemente democrático e moralizador do Parlamento 
Nacional, eis que se tratam de acontecimentos públicos e notórios . A fatalidade ocorrida na 
Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro (RJ), onde várias famílias viram entes queridos 
perderem de forma trágica suas vidas, e, noutro patamar, foram severamente lesados em seus 
respectivos patrimônios material e moral, ecoaram e mostraram ao País as várias searas de 
crimes e irregularidades da lavra do Sr. Deputado Federal Sérgio Naya. Com efeito, as 
denúncias levantadas pela grande Impressa trouxeram à baila a existência de crimes e 
irregularidades praticadas pelo representado durante o exercício do Mandato Parlamentar, 
apontando fatos notórios que independem de provas e mostrando outros graves indícios de 
crimes e irregularidades que poderão ser comprovados pela Câmara. Num primeiro momento, 
as denúncias e os fatos demonstram a participação acionária direta ou não do representado – 
à revelia do que prescreve o texto constitucional em artigo 54, I, a e II, a - em empresas que 
operam com o Poder Público, fato que por si só já caracterizaria enorme afronta à 
Constituição, no sentido de possibilitar a cassação do Parlamentar. Não obstante isso, os 
trágicos fatos recentes mostraram que o representado praticou crimes contra vários 
consumidores do País e, o que é mais grave, o perpetrou delitos consistentes na falsificação de 
documento público e falsidade ideológica .Neste sentido, chamam a atenção declarações do 
próprio representado apresentadas no último domingo pelo programa Fantástico, da Rede 
Globo de Televisão, nas quais ele afirma ter falsificado documentos públicos e até mesmo a 
assinatura de um Governador de Estado, tudo com fins ilícitos. Estas condutas não se 
coadunam com a moralidade e o decoro que o mandato que ocupa impõem ao representado. 
São estas, Sr. Presidentes, em breves sínteses, as várias práticas ilegais e indecorosas levadas a 
efeito pelo Deputado representado, que maculam a imagem do Parlamento brasileiro e que 
são, à toda evidência, ensejadoras da necessidade de se proceder à imediata cassação do 
mandato do representado por atentado ao decoro parlamentar, para que a moralidade, a 



legalidade e a justiça imperem democrático e sustentador maior dos anseios da população 
brasileira. O Congresso Nacional e todos os Parlamentares sérios devem fazer crescer a 
credibilidade das instituições públicas, o respeito a população e o estrito cumprimento das 
normas elencadas na lei fundamental, pautados sempre em princípios éticos e atuação 
responsável. Assim, não resta qualquer dúvida que as várias condutas praticadas, seja em sede 
comissiva ou omissiva pelo representado, conforme de conhecimento público agora irrestrito 
e que poderão ser aprofundados pela Casa  em sede de processo de perda de mandato, se 
amoldam perfeitamente aos pressupostos ensejadores da quebra do decoro parlamentar, 
razão pela qual o Partido dos Trabalhadores requer, se digne Vossa Excelência em determinar, 
consoante o art.55, § 2º, da Constituição Federal, a abertura de processo de perda de mandato 
contra o representado, por ter incorrido em quebra do decoro parlamentar e na prática do 
previsto no inciso I, do mesmo art. 55. E, nos termos do art. 240, do Regimento Interno, seja a 
presente remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Indica como provas 
preliminares as matérias jornalísticas fartamente publicadas pela imprensa nacional e a 
reportagem levada ao ar pela Rede Globo de Televisão, no último domingo, em seu programa 
denominado Fantástico. Termos em que pede e espera deferimento. O Senhor 2º Secretário, 
Deputado Nelson Trad, tomando a palavra, diz que há uma crueldade contra a figura do 
homem, já que nem se sabe se o Deputado é mesmo o responsável pela obra. Acha, todavia, 
que isto será apurado na esfera civil. Lamenta a forma como se está “linchando” uma figura 
humana, lembrando o caso do desabamento do elevado Paulo de Frontin, ocasião em que foi 
levado aos tribunais um dos maiores calculistas do País. Conclui dizendo ser favorável ao 
parecer do Relator. A seguir, o Senhor 1º Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, diz 
concordar com algumas das ponderações do Deputado Nelson Trad. Acha, porém, que o 
homem público está sujeito a isto. Acrescenta que é com tristeza, já que o deputado Sérgio 
Naya é um homem de boa convivência, que se vê obrigado, pelas circunstâncias, a dar voto 
favorável ao parecer do Senhor Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti. O Senhor 1º 
Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, diz concordar com o parecer, ressaltando que pelo 
primeiro episódio - o desabamento do prédio - o assunto certamente ficaria restrito à esfera 
civil. Mas que o Conteúdo da fita não deixa margem à duvidas de que houve quebra de decoro 
parlamentar. A seguir, o Senhor 4º Secretário, Deputado Efraim Morais, diz que acompanha o 
parecer do Relator, votando a favor. Por último, o Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, 
diz que também dá o seu voto favorável ao parecer do Relator. Ato contínuo, a Mesa decide 
oferecer a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a seguinte Representação:” A 
Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art.55, II e seu § 2º, da Constituição Federal, 
em combinação com o art.240, II e seu § 1º, do  Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
tendo em vista os fatos divulgados pela imprensa e os documentos em anexo, vem oferecer a 
presente Representação contra o Deputado Sérgio Naya (PPB-MG), como incurso na sanção do 
art.55, inciso II, e 244, 2º, incisos I e III, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.” É 
decidido, ainda, juntar à Representação da Mesa aquela oferecida pelo Partido dos 
Trabalhadores, para o envio à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação. Prestes a se 
encerrar a reunião, é entregue à Mesa, trazido pelo Senhor Chefe de Gabinete do Senhor 
Deputado Sérgio Naya, ofício cujo inteiro teor é o seguinte: Envolvido pelos acontecimentos 
que culminaram com a implosão do Edifício Palace II, na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido 
alvo de uma campanha jamais vista, por parte da imprensa de todo o País. Não tive ensejo de 
apresentar defesa de qualquer natureza, sendo apontado como um verdadeiro vilão. A 
Empresa Sersam, construtora do edifício implodido, da qual sou sócio majoritário, desde o 
primeiro momento após o sinistro, alojou os ocupantes do prédio em hotéis e motéis da Barra 
da Tijuca, onde ainda se encontra. Sucede que não sou o responsável técnico pela obra, desde 
7 de junho de 1987, como demostram os documentos anexos, expedidos pelo  CREA-RJ. Tão 
pouco assinei o memorial descritivo, apresentado ao 9º Registro Imobiliário do Rio de Janeiro 
(documento anexo). Naquela edificação não tive participação, figurando apenas como 



empreendedor. Apesar disto, fui apontado à execração pública, sem que estes fatos fossem 
considerados. A Empresa Sersam, entretanto, superadas as dificuldades naturais decorrentes 
do período carnavalesco, irá, a partir desta semana, por intermédio de um escritório 
especializado no Rio de Janeiro, buscar entendimento com cada um dos adquirentes de 
unidades habitacionais, no referido prédio, a fim de indenizá-lo dos prejuízos realmente 
sofridos, sem mesmo aguardar a conclusão do laudo pericial que está sendo realizado, quando 
todas estas providências estavam sendo tomadas, fui surpreendido por uma extensa matéria 
levada ao ar pela “Rede Globo”, no programa Fantástico, do último domingo dia 1º de março. 
Ali foram apresentados trechos de uma gravação realizada por um cinegrafista amador, a qual, 
da forma que foi apresentada, levou o grande público á falsa impressão de que eu teria 
cometido atos ilícitos, comprometedores do decoro parlamentar. Foram pinçados trechos, 
cujo verdadeiro sentido de minhas palavras, tem as explicações seguinte: 1) “ To descobrindo 
um veio nos Estados Unidos. Eu vou trazer muito...”. Na busca de auxiliares a região, onde se 
concentra o meu eleitorado, fiz a doação de sete aparelhos de hemodiálise, aos Municípios de 
Muriaé, Itanhadú, Passa Quatro, Boa Esperança, Nanuque, Almenara e Bambuí. Tais aparelhos 
foram adquiridos, o primeiro deles, importado da Alemanha diretamente pela Fundação 
Serafim Naya de Pesquisa Médica Hospitalar, cuja importação atendeu aos requisitos legais 
competentes, a teor do que se comprova dos documentos anexos; os outros seis, foram 
arrematados em leilão levada a efeito pelo leiloeiro oficial João Emílio, da cidade do Rio 
Janeiro. Anexo à presente, cópia da ordem de pagamento de três dessas unidades. 2) Eu (me) 
apropriei de uma máquina que tava aqui (...) A expressão quis mencionar o fato de que teria 
diligenciado a transferência de uma draga pertencentes a DMOCS,  que não estava sendo 
utilizada pela municipalidade de Três Pontas, para Município de Leopoldina, onde o mesmo 
seria útil à comunidade. Como ali não souberam utilizar a referida draga, foi ela transferida 
pela Itanhandú, onde realizou uma grande obra, evitando as enchentes. De lá, esse 
equipamento foi recolhido para o acervo do referido órgão hoje extinto. 3) Eu banco a festa. 
Trazemos cem homens aqui, para bater palmas para os Vereadores. É preciso que esta frase 
seja observada dentro de um contexto. Eu a pronunciei com o propósito de prestigiar uma 
homenagem que há muito vem sendo preparada pela Câmara de Vereadores de Três Pontas. 
Para aquele evento, eu me dispus a oferecer o “cocktail” e a trazer pessoas para dar corpo à 
solenidade. 4) “Eu assinei pelo Governador... Eu falsifico mesmo”. Não houve em nenhum 
momento, qualquer documento em que a assinatura do Governador houvesse sido falsificada. 
A expressão foi usada, num momento de grande descontração, junto a vários Vereadores, 
através da qual quis demonstrar a eles que gozava de prestígio junto ao ex-Governador do 
Estado, e que poderia, graças a isso lograr benefício para a população carente daquele 
Município. Senhor Presidente! As breves explicações apresentadas a Vossa Excelência, bem 
demonstram que estou sendo vítima de um verdadeiro linchamento público, que teve origem 
num lamentável acidente onde - como se demonstrou acima – não tenho a responsabilidade 
pela construção. A partir daí, foram levantadas as mais diferentes acusações, envolvendo a 
minha atividade pública, auxiliando dentro de minhas possibilidades pessoais, uma população 
carente e extremamente desvalida. Peço a Vossa Excelência, assim, que me seja concedida a 
oportunidade de apresentar a mais ampla defesa, direto este assegurado pelo próprio texto 
constitucional a todo cidadão brasileiro, durante a qual terei ensejo de demostrar a Vossa 
Excelência e a meus pares, que jamais cometi atos ilícitos que possam comprometer, de 
qualquer forma, o decoro parlamentar. Renovando a Vossa Excelência meus protestos de 
elevada consideração, subscrevo-me respeitosamente. Nada mais havendo a tratar, às 13:00 
horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para, constar, eu, Mozart 
Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai a publicação – Michel Temer, Presidente. 



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 19.03.98. 
 

Aos dezenove dias do mês de março de um mil, novecentos e noventa e oito, às 10h30min, 
reúne-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Ubiratam Aguiar, 1° Secretário, 
Nelson Tad, 2º Secretário, Paulo Paim, 3º Secretário, e Luciano Castro, 4° Suplente. Ausentes, 
por motivo justificado, os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, e Efraim 
Morais, 4º Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, 
dando início à reunião, diz do objetivo de sua convocação. Relata que na sessão ordinária da 
Câmara dos Deputados do dia anterior, por cerca das 18h30min, recebeu informações de que 
havia um deputado votando pelo outro através do Sistema Eletrônico de Votação e que, de 
imediato, determinou à Secretaria- Geral da Mesa que monitorasse o processo de votação 
através do sistema eletrônico, da TV da Câmara e dos postos de votação. E que já durante a 
sessão fora possível identificar o parlamentar, o que ficou comprovado, de maneira irrefutável, 
ao assistir à exibição da fita, ainda naquela noite, logo após o encerramento da Sessão. 
Informa que o parlamentar identificado fora o Deputado José Borba, que estaria votando pelo 
Deputado Waldomiro Meger. Propõe como procedimento essencial ao exame da questão por 
parte da Mesa, que todos os seus integrantes e desloquem até o estúdio da TV Câmara, onde 
todos poderiam confrontar a exibição da fita com o relatório do computador de votação. 
Retomando à sala de reuniões, após assistir às fitas, o Senhor Corregedor profere parecer oral, 
que seria consubstanciado  em parecer escrito encaminhado logo a seguir à Mesa, cujo inteiro 
teor é o seguinte: "Abuso de Prerrogativa Constitucional combinada com prática de 
irregularidade Grave no Desempenho do Mandato imputados aos Deputados JOSÉ BORBA e 
VALDOMIRO MEGER RELATÓRIO: Ratifico, nos termos, abaixo, o Relatório Oral produzido 
durante a reunião da Mesa na manhã de hoje, a respeito da matéria acima ementada; Tendo 
chegado ao conhecimento da Mesa que,  embora estivesse o Deputado VALDOMIRO MEGER 
ausente da sessão de ontem, dia 18 de março de 1998, os painéis eletrônicos de votação 
registravam. votos consignados por esse Deputado em face de tanto, foram solicitados os 
registros do Serviço Eletrônico de Votação, os quais mostraram que de fato, foram 
consignados votos em nome desse Deputado em cinco votações ocorridas a partir das 14 
horas. Em razão disso confeccionaram-se registros, por esse Serviço, mostrando o  momento 
exato dos. votos consignados  como do Deputado VALDOMIRO MEGER, precisando os mesmos 
quais Deputados votaram imediatamente antes e, imediatamente depois do momento em que 
apareciam os votos daqueles Deputados. Constituiu prova, afinal definitiva, da irregularidade 
denunciada; apontando para o autor do voto consignado como do Deputado VALDOMIRO 
MEGER, a checagem das  imagens de vídeo produzidas pela TV Câmara com os registros, 
eletrônicos das votações ocorridas nos horários a que corresponderam as votações de nºs 024, 
025 e 027, ocorridas, respectivamente, às, 21h48min. Como se vê dos registros eletrônicos das 
18h24min às 18h41min, das 19h6min às 19h32min e das 21h23min em apenso, cujos dados, 
no que interessa à apuração de irregularidade denunciada, fora, produzidos pelo respectivo 
serviço, o primeiro voto registrado como do Deputado VALDOMIRO MEGER foi consignado 
após o do Deputado Antônio Joaquim e ates do Deputado Fernando Diniz (votação 024, 
ocorrida entre 18h24 min e 18h41 min); o segundo registro de voto como desse Deputado 
Deu-se após o voto do Deputado Deu-se após o voto do Deputado João Mendes e antes do 
Deputado Arnon Bezerra (votação 025, feita entre as 19h6min e as 19h32min); o terceiro após 
o voto do Deputado Augusto Carvalho e antes do voto do Deputado José Borba ( votação 027 
realizada entre 21h23min e as 21h48min). Como os membros da Mesa presentes à reunião da 
manhã de hoje puderam ver, nos estúdios da TV Câmara, em todos os momentos retro-



apontados, em que apareceu o voto do Deputado VALDOMIRO MEGER, estava votando o 
Deputado José Borba, tendo sido dado a todos observar, inclusive, que, no último dos 
referidos de votos consignados como do Deputado VADOMIRO MEGER, o SR. Deputado JOSÉ 
BORBA votou por duas vezes, o que, em face da sequência do registro eletrônico de votos, 
mostra ter ele votado, primeiro, em nome do Deputado VALDOMIRO MEGER, registrado, logo 
em seguida, o seu voto. Ora, como o número do código de votação somente é conhecido do 
próprio Deputado que o detém, de concluir é que o Deputado VALDOMIRO MEGER forneceu 
ao Deputado JOSÉ BORBA o número do seu código para que o mesmo votasse em seu nome Se 
quisesse contestar a conclusão retro, nem caberia ao Deputado JOSÉ BORBA alegar que teria 
se equivocado no momento de registrar o número do seu código de votação, pois não é 
admissível que, por três votações praticamente seguidas, tenha ele sido flagrado registrando, 
como a gravação de vídeo feita pela TV Câmara mostra, voto em nome do Deputado 
VALDOMIRO MEGER. Resta, assim, comprovado, mediante o exame conjugado das imagens 
registadas pela TV Câmara com os registros eletrônicos das votações, que o Deputado JOSÉ 
BORBA, o número do seu Código de Votação, obviamente, para o fim de que este Deputado 
votasse em seu nome. Fica, assim, inquestionavelmente caracterizada a comissão, por ambos 
esses Deputados, de ato incompatível com o decoro parlamentar, em face de os atos pelos 
mesmos praticados constituírem-se não só em abuso da mais expressiva das prerrogativas de 
um parlamentar que é o exercício do direito de voto em sua Casa, mas atitude que se traduz 
em irregularidade grave no desempenho do mandato, (art. 244, § 2 º, I e III do Regimento 
Interno). Em face de tanto, estão os mesmo sujeitos à pena de perda de mandato, conforme 
assim o dispõe o art. 240, II do Regimento Interno. Pelas precedentes razões o nosso voto é no 
sentido de que a Mesa, com fundamentos nos dispositivos regimentais retro-apontados 
encaminhe, na forma do § 3º do art. 240 do Regimento Interno, Representação à Comissão de 
Constituição e Justiça de Redação, ao objetivo do processamento dos Deputados VALDOMIRO 
MEGER e JOSÉ BORBA, visando à cassação de seus mandatos, pela prática de ato incompatível 
com o decoro parlamentar, como assim o autoriza o art.54. II da Constituição Federal e 
preceito idêntico repisado no art. 240, II do Regimento Interno. É o nosso parecer salvo melhor 
juiz. Discutido o assunto, a Mesa decide, por unanimidade, oferecer a seguinte Representação 
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação: Senhor Presidente, A Mesa da Câmara dos 
deputados, nos termos do art.55, II e seu § 2 º da Constituição Federal, em combinação com o 
art. 240, II e seu § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista 
denúncia comprovada através do Sistema Eletrônico de Votação e de imagens televisionadas 
das sessões da Câmara dos Deputados, do dia 18 de março de 1998 (documentos em anexos), 
vem oferecer a presente REPRESENTAÇÃO contra os Deputados JOSÉ BORBA (PTB –PR)  e 
VALDOMIRO MEGER  PFL- PR), como incursos na sanção do art. 55, inciso II, da Constituição 
Federal, combinado com os art. 240, II e 244, § 2 º, incisos I e III, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Antes do encerramento da reunião, o Senhor Deputado Paulo 
Heslander, Líder do PTB, comparece diante da Mesa e solicita que lhe seja permitido assistir à 
fita antes do encerramento da reunião. O Senhor Presidente de imediato defere a solicitação 
ficando a reunião suspensa até a volta do Sr. Líder. Retornando, o Senhor Deputado Paulo 
Heslander solicita a palavra para dizer que não tem objeção alguma a fazer, embora 
lamentando muito o ocorrido com o colega de partido. Nada mais havendo a tratar às 
11h30min, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, 
Mozart Vianna de Paiva, secretário – Geral da Mesa, lavrei a presente ata que após assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação – Michel Temer, Presidente. 
 
 
 
 



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 1ª Reunião da Mesa, realizada em 02.04.98 
 
Aos dois dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e oito, às 12h30min, reúne-se, 
na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito 
Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° 
Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário, 
e Luciano Castro, 4° Suplente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberto os 
trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos 
favoráveis, ad referendum da Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente nos seguintes 
expedientes: a) Reembolso de despesas Médico-hospitalar: 1) Processo n° 101.885-98, de 
interesse do Deputado Franco Montoro; 2) Processo n° 101.570-98, de interesse do ex-
Deputado José Carlos Lacerda; 3) Processo n° 4.160-98, de interesse do Deputado Tilden 
Santiago; 4) Processo n° 102.518-98, de interesse do Deputado José Mendonça Bezerra; 5) 
Processo n° 22.592-97, de interesse do Deputado Franco Montoro. b) Requerimento de 
Informações: 1) n° 3.201-98. Deputado LUÍS ROBERTO PONTE. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre consumo preço médio e carga tributária incidente no 
preço final de venda ao consumidor de combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica; 
2) n° 3.202-98. Deputado LUÍS ROBERTO PONTE. Solicita informações ao ministério da Fazenda 
sobre arrecadação de contribuição social, bem como a revisão das estimativas de arrecadação 
de Imposto Seletivo incidente nas fontes produtoras e nas importações; 3) n° 3.203-98. 
Deputado LUÍS ROBERTO PONTE. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
faturamento anual com vendas e serviços e carga tributária no preço final de venda ao 
consumidor relativos ao setor de telecomunicações; 4) n° 3.204-98. Deputado WALTER 
PINHEIRO. Solicita informações do Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos para 
construção de hospital em Ibicuí, Estado da Bahia; 5) n° 3.205-98. Deputado WALTER 
PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal sobre a liberação de recursos para construção de poços artesianos em Ibicuí, 
Estado da Bahia; 6) n° 3.206-98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério 
da Educação e do Desporto sobre o impacto dos cortes previstos em 1998 no programa de 
pesquisa das instituições e universidades brasileiras mantidas por recursos do órgão; 7) n° 
3.207-98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia sobre o impacto dos cortes previstos em 1998 no programa de pesquisa das 
instituições e universidades brasileiras mantidas por recursos do órgão; 8) n° 3.208-98. 
Deputada MARIA VALADÃO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio do 
Banco Central do Brasil, sobre a situação das dívidas interna e externa do Estado de Goiás; 9) 
n° 3.209-98. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre atividades de garimpagem e pesca predatória na 
Usina Serra da Mesa, em Minaçu Estado de Goiás; 10) n° 3.210-98. Deputado HERCULANO 
ANGHINETTI. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre questões associadas ao 
Departamento de Aviação Civil- DAC; 11) n° 3.211-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações à Advocacia-Geral da União sobre pareceres prolatados pelo órgão e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 12) n° 3.212-98. Deputado CONFÚCIO MOURA. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a execução dos 
programas de financiamento do BNDES em 1997; 13) n° 3-213-98. Deputado VANIO DOS 
SANTOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre decisão do Conselho de 
Administração do Banco do Brasil S.A. acerca da alienação do controle acionário da “BB-
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. “e da “BB-Securites”: 14) 3.214-98. 
Deputado MIGUEL ROSSETO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 



BNDES; 15) n° 3.215-98 Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre empréstimo concedido pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 16) n° 3.216-98. Deputado DILSON SPERAFICO. 
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre contrato de patrocínio assinado 
entre a Petróleo Brasileiro – PETROBRAS e a Equipe Wilians, para a temporada de corrida de 
automóveis Fórmula 1, desde ano; 17) n° 3.217-98. Deputado CUNHA LIMA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda, por meio do Banco Central do Brasil, sobre liberação de 
recursos para o Estado de São Paulo para efetivação do processo de doação e reforma de trens 
junto à Red Nacional de Los Ferrocararriles Espanõles – RENFE; 18) n° 3.218-98. Deputado 
CUNHA LIMA. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre alocação de recursos 
para Modernização e Melhoramento de Sistemas de Transportes Ferroviários Metropolitanos 
de Passageiros de São Paulo e para Modernização do Sistema de São Paulo – Linha Leste – 
Trecho Mogi das Cruzes – São Paulo; 19) n° 3.219-98. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre os acordos 
celebrados entre o Governo Federal, Governo Federal, Governo da Bahia e Empresa Asia 
Motors; 20) n° 3.220-98. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a redução do Imposto de Importação para a Asia Motors decorrente dos 
acordos celebrados entre o Governo Federal, Governo da Bahia e a referida empresa; 21) n° 
3.221-98. Deputado MOREIRA FRANCO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia 
sobre concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro; 22) n° 
3.222-98. Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre idades médias de instituição de pensões por segurados do Instituto 
Nacional do Seguro Social; 23) n° 3.223-98. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre a medição final dos trabalhos executados 
pela Construtora Industrial Brasileira S-A. – CIB, na implantação da rodovia BR-29, hoje BR-364 
(Cuiabá-Porto Velho), referente ao Processo 24.291-60, PJ 333-60; 24) n° 3.224-98. Deputado 
AUGUSTO VIVEIROS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre endividamento do 
Estado do Rio Grande do Norte; 25) n° 3.225-98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as operações relativas a empréstimos, financeiros 
e renegociações realizadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil com a 
Construtora Sersan no exercício de 1997; 26) n° 3.226-98. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as operações de crédito entre Sersan, o 
Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal; 27) n° 3.227-98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério ao Ministério da Aeronáutica sobre seguro do Aeroporto 
Santos Dumont, no Estado do Rio de Janeiro; 28) n° 3.228-98. Deputado MARCELO DÉDA. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre as concessões de rádio e televisão 
eventualmente existentes para a Fundação Serafim Naya; 29) n° 3.229-98. Deputado 
MARCELO DÉDA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as condições de 
contração e renegociação de dívidas do Deputado Federal Sérgio Naya junto ao Banco do Brasil 
S.A.; 30) n° 3.230-98. Deputado MARCELO DÉDA. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre a existência de débito ou parcelamento das empresas do 
grupo Sersan, de propriedade do Deputado Federal Sérgio Naya, para com o INSS; 31) n° 
3.231-98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
operações das empresas do grupo Sersan com instituições financeiras federais; 32) n° 3.232-
98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
sobre os pacotes de trabalho” referentes ao Contrato RD n° 106.0790-95, firmado entre o 
Instituto Nacional de Pesquisas Especiais – INPE, e a Fundação de Ciência, Aplicações e 
Tecnologias Especiais – FUNCATE; 33) n° 3.233-98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre financiamento, pela Caixa Econômica Federal, da 
Construção de imóvel na cidade do Rio de Janeiro; 34) n° 3.234-98. Deputada CIDINHA 
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a firma Cima Empreendimentos 
do Brasil Ltda.; 35) n° 3.235-98. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao 



Ministério da Educação sobre os programas desenvolvidos e receita orçamentária da Fundação 
para Capacitação do pessoal de Ensino Superior – CAPES, nos anos de 1995, 1996 e 1997; 36) 
n° 3.236-98. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Educação 
sobre os programas desenvolvidos e receita orçamentária da Fundação para Capacitação do 
Pessoal de Ensino Superior-CAPES, bem como dos critérios de distribuição de bolsas para 1998; 
37) n° 3.237-98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre 
Processo n° 08620.0836-96, que suspende o andamento de demarcação da área indígena 
Tremenbé de Almofala, Estado do Ceará; 38) n° 3.239-98. Deputado RENAN KURTZ. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria da Receita Federal, sobre 
devedores da Receita; 39) n° 3.240-98. Deputado RENAN KURTZ. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre devedores do INSS; 40) n° 3.241-98. 
Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
plano de investimento das refinarias submetidos a apreciação à ANP; 41) n° 3.242-98. 
Deputado ALCIDES MODESTO. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre 
resultados do levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais – I – sobre o processo 
de desmatamento da Amazônia; 42) n° 3.243-98. Deputado CONFÚCIO MOURA. Solicita 
informações ao Ministério do Trabalho sobre a aplicação dos recursos do Programa de 
Geração de Emprego e Renda – PROGER, nos Estados da Federação; 43) n° 3.244-98. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia, por meio da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sobre o Processo n° 48.100.000.932-97-95; 44) 
n° 3.245-98. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
resultados da execução do Imposto Territorial Rural – ITR; 45) n° 3.246-98. Deputado COLBERT 
MARTINS. Solicita informações à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
sobre gastos em propaganda do programa Brasil em Ação; 46) n° 3.247-98. Deputado INÁCIO 
ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o valor de 
repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em favor dos Municípios 
do Estado do Ceará; 47) n° 3.248-98. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre os termos do convênios firmado entre os órgão e a Prefeitura de 
São Paulo para erradicação da dengue; 48) n° 3.249-98. Deputado PAULO ROCHA. Solicita 
informações ao Ministério do Trabalho sobre multas aplicadas no Estado do Pará; 49) n° 3.250-
98. Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre a reforma 
na Lei Trabalhista; 50) n° 3.251-98. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao 
Ministério da Marinha sobre anistia dos integrantes dos órgãos punidos por posições políticas 
no período que menciona; 51) n° 3.252-98. Deputado ALDIR CABRAL. Solicita informações ao 
Ministério de Previdência e Assistência Social sobre as receitas da Previdência Social; 52) n° 
3.253-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
alterações nas normas que regem as operações das empresas de capitalização; 53) n° 3.254-
98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação 
da PREVIMIL – Sociedade de Previdências Privada; 54) n° 3.255-98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre apólices de seguros oferecidas pro 
telefone pela Seguradora American Home; 55) n° 3.256-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre contratação de seguro-saúde pelo SERPRO-SP; 56) 
n° 3.257-98. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
a dívida pública do Estado de Goiás; 57) n° 3.258-98. Deputado COLBERT MARTINS. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre medicamento “glucantime”, ainda existente na 
Coordenação de Saúde; 58) n° 3.259-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre efeitos financeiros e econômicos do Plano Fiscal nas entidades 
sem fins lucrativos; 59) n° 3.260-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre resgates dos títulos de capitalização “Papa-Tudo”, na rede de 
agências dos Correios; 60) n° 3.261-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre balanços não publicados por empresas de seguros, de 
capitalização e de previdência privada; 61) n° 3.262-98. Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita 



informações ao Ministério da Fazenda sobre o montante da dívida de Estados e Distrito 
Federal deduzida do valor entregue pela União aos Estados e Municípios, na forma que dispõe 
a Lei Complementar n° 87, de 1996; 62) n° 3.263-98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento sobre os valores gastos com publicidade na 
divulgação do Programa Brasil em Ação; 63) n° 3.264-98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre dados referentes ao desempenho das 
companhias de eletricidade privatizadas; 64) n° 3.265-98. Deputado WALDIMIRO FIORAVANTE. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por meio do Banco Central do Brasil, sobre os 
valores oriundos das contas bancárias não recadastradas e destinadas ao Banco da Terra e 
Fundo de Amparo à Pequena Empresa; 65) n° 3.266-98. Deputado ZAIRE REZENDE. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre projetos de habilitação popular executados no 
Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; 66) n° 3.267-98. Deputado CONFÚCIO 
MOURA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a 
distribuição de recursos do Pronaf, segundo unidade da Federação, bem como outras 
informações concernentes ao desempenho do aludido Programa no ano de 1997; 67) n° 3.268-
98. Deputado AYRTON XEREZ. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre processo de seleção para cargos na Superintendência do INSS no Rio de Janeiro; 
68) n° 3.269-98. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia sobre a comercialização de combustíveis derivados de petróleo adulterados por 
solventes de borracha; 69) n° 3.270-98. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a cisão de Furnas; 70) n° 3.271-98. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre saldos 
dos credores por empréstimos compulsórios; 71) n° 3.272-98. Deputado PADRE ROQUE. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a instalação de 
funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do órgão e transferência e 
aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; 
72) n° 3.273-98. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre a concessão de Certificado de Entidade Filantrópica e a situação atual 
da filantropia no País; 73) n° 3.275-98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre as ações de combate 
ao processo de desertificação; 74) n° 3.276-98. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre as ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho para a Eliminação 
da Discriminação no Emprego e na Ocupação – GTDEO; 75) n° 3.277-98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre a 
importação de papel e celulose; 76) n° 3.278-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a importação de papel e celulose; 77) 
n° 3.279-98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
importação de papel e celulose; 78) n° 3.280-98. Deputado JOÃO FASSARELLA. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de estradas 
de Rodagem – DNER – sobre processo licitatório para realização de obra de manutenção no 
trecho da rodovia BR-116 entre Teófilo Otoni e São João do Manhaçu; destinação do Edital de 
licitação 0038-98-06; “Convênio de Parceria” firmado entre o Departamento e a Prefeitura 
Municipal de Caratinga para asfaltamento da Avenida Progresso, no Município; e existência de 
convênio para realização de asfaltamento de avenidas nos Municípios de Caratinga e Sobrália; 
79) n° 3.281-98. Deputado GONZAGA PATRIOTA. Solicita informações ao Ministério da 
Indústria, do Comércio e do Turismo sobre aprovação pelo Inmetro, de computador de bordo 
em substituição ao tacógrafo, como instrumento de controle de trânsito de cargas e 
passageiro, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Prosseguindo, a Mesa resolve baixar o 
Ato da Mesa n° 90, de 1998, que “dispõe sobre a tabela de Representatividade dos Gabinetes 
de Líderes de Partido”, que vai publicado ao final da Ata II – PAUTA DO SENHOR 1° VICE-
PRESIDENTE. Sua Excelência relata seu parecer no Requerimento s-n°, dos Senhores 
Deputados Carlos Alberto Campista e Ronaldo Santos, referente ao ressarcimento pelas perdas 



pecuniárias decorrentes do não exercício do mandato desde o início da Legislatura, no 
seguinte teor: “Relatório: Em parecer preliminar, acolhido pela Mesa, manifestei-me por 
Consulta á douta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a respeito do presente 
pedido dos nobres Deputados CARLOS ALBERTO CAMPISTA e RONALDO SANTOS. Conforme 
todos se lembram, o requerimento pleiteia “o ressarcimento de todas as importâncias e 
vantagens, inerentes ao exercício do mandato parlamentar, que deixaram de receber desde o 
início da legislatura quando, por direito agora inequivocamente declarado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, deveriam ter sido empossados como deputados federais”. Examinando os 
aspectos jurídicos do tema, aquele Colegiado opinou “pelo reconhecimento do direito dos 
requerentes à reparação dos danos, entretanto, sem ônus para a Câmara dos Deputados”. 
Voltam-me os autos para emitir o pronunciamento de mérito sobre o pedido. É o relatório. 
VOTO DO RELATOR. O Parecer do nobre Relator, na Comissão de Justiça, Dep. NILSON GIBSON, 
é esclarecedor. Desejo transcrever alguns trechos dessa manifestação: “Sem embargo, e como 
ponto de referencia e de Partida a fulcrar o direito dos requerentes, mister se faz trazer à 
colocação exceto excerto do v. Aresto n° 38.529-59,no qual o Egrégio Supremo Tribunal 
Federal sentencia: “A função parlamentar é remunerada. Quem dela for injustamente privado, 
tem direito inequívoco a ressarcimento”. Dentro deste prisma, traçado pela mais alta Corte 
Judiciária do País, não resta a menor dúvida de que, in casu, os ilustres Requerentes foram 
injustamente privados do exercício da atividade parlamentar, por ato absolutamente ilegal, 
não podendo pairar qualquer questionamento acerca do direito dos mesmos, desde o início da 
atual legislatura, à função parlamentar, e, por consequência, à contra-prestação pecuniária. A 
própria decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral não deixa dúvidas a respeito da 
retroatividade de seus efeitos, uma vez que o writ foi concedido no sentido de que o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro procedesse à “diplomação dos eleitos em 3 de outubro, 
prosseguindo no processo alusivo a essa data considerando o estágio em que interrompido”. 
Após citar o magistério de HELY LOPES MEIRELES, MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO e 
OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO, o Relator conclui afirmado: “Destarte, é inegável a 
retroatividade dos efeitos da anulação dos atos administrativos – efeitos ex tunc do ato 
administrativo – sendo que este entendimento está sobremaneira arraigado em nosso melhor 
pensamento jurídico. Diante de todo o exposto, e voltando ao caso concreto dos ilustres 
Requerentes, temos que a anulação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro, pelo Superior Tribunal Eleitoral, conduziu os mesmos à situação conquistada por 
intermédio do voto popular em 3 de outubro de 1994, qual seja, diplomação dos eleitos nesse 
pleito eleitoral. É evidente, portanto, que os Deputados Ronaldo Santos e Carlos Alberto 
Campista têm direito à reparação dos danos sofridos em consequência da decisão do Tribunal 
Eleitoral do Rio de Janeiro que retardou a diplomação deles por dois anos e que foi anulada pel 
o Tribunal Superior Eleitoral. É também evidente que e Câmara dos Deputados não tem 
reponsabilidade sobre os danos causados pela equivocada decisão judicial do Tribunal Eleitoral 
do Rio de Janeiro. Ante o exposto, este relator pronuncia-se, em resposta à consulta da 
Presidência, pelo reconhecimento do direito dos Deputados Ronaldo dos Santos e Carlos 
Alberto Campista à reparação dos danos causados pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral 
de seu Estado, entendendo-se também que não cabe à Câmara dos Deputados a 
responsabilidade por tal pagamento”. Como bem sabem os nobres colegas de Mesa Diretora, 
não sou advogado. Por isso mesmo, socorri-me, preliminarmente, do dispositivo regimental 
que permite à douta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação opinar sobre assunto de 
natureza jurídica, que lhe seja submetido pela Presidência da Casa. (art. 32, inciso III do caput, 
letra c). Pelo teor da resposta oferecida, ficou evidente, meridiano e cristalino que os nobres 
colegas CARLOS ALBERTO CAMPISTA e TONALDO SANTOS têm o direito sagrado de receber os 
valore pecuniários, relativos ao mandato parlamentar, desde o início da presente Legislativa. 
Nenhuma culpa tiveram na prolação da sentença do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Rio de Janeiro que não lhes permitiu esse exercício. Que os dois Deputados têm direito ao 
ressarcimento, não tenho a menor dúvida. Todavia, segundo a douta Comissão de Justiça, esse 



direito há de ser procurado em outra sede que não a Câmara dos Deputados. Tenho a certeza 
de que seus advogados, que tão eficientes se mostraram em obter a vitória no campo da 
Justiça Eleitoral, também sairão vitoriosos no pleito, que a processualística jurídica entender o 
adequado, buscando alcançar esse justo, ético e inafastável ressarcimento. Desejo deixar bem 
claro que a Mesa da Câmara dos Deputados, ao apreciar o presente Requerimento, 
manifestou-se pelo reconhecimento do direito dos postulantes ao devido ressarcimento. Mas 
que, diante do pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação desta 
Casa Legislativa, está ela impossibilitada de efetuar, com verbas orçamentárias próprias, o 
pagamento devido. E que, no episódio, a Câmara dos Deputados empossou aqueles que a 
Justiça Eleitoral indicou como os eleitos. E não poderia ter outro comportamento que não esse  
Fique bem claro, ainda, que esse posicionamento da Mesa, em hipótese alguma, poderá ser 
entendido com impedimento para que os ilustres Deputados possam, se assim o desejarem, 
recorrer às vias judiciais adequadas. Diante do exposto, VOTO PELO RECONHECIMENTO DO 
DIREITO DOS REQUERENTES AO RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO AO RESSARCIMENTO 
PECUNIÁRIO que, todavia, há de ser buscado em sede própria, sem ônus para a Câmara dos 
Deputados. Discutido o requerimento, a Mesa resolve aprovar o parecer supra. A Mesa 
resolve: a) aprovar o parecer favorável proferido pelo Senhor 1° Vice-Presidente no Projeto de 
Resolução n° 169, de 1998, de autoria do Deputado Hugo Biehl, que “institui o Grupo 
Parlamentar Brasil-Bélgica e dá outras providências”; b) conceder vista do Projeto de 
Resolução n° 163, de 1997, de autoria do Deputado Aldir Cabral, que “dispõe sobre a 
representação da Câmara dos Deputados na Comissão Parlamentar conjunta do Mercosul”, ao 
Senhor 3° Secretário, Deputado Paulo Paim. III – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO. 
Sua Excelência relata seus pareceres nos seguintes processos: a) Atos da Mesa: 1) Processo n° 
120.024-97. Funções Comissionadas. “Trata-se de proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a 
criação de funções comissionadas no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação”. No 
encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa e opina nestes 
termos: “Trata-se de processo em que a Administração da Casa, após acurado estudo da 
matéria e em acolhimento à oportuna solicitação da Senhora Deputada ALZIRA EWERTON. 
propõe ao elevado descortino da Douta Mesa da Câmara dos Deputados proposta de criação 
de Funções Comissionadas no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, na forma da 
minuta de Ato da Mesa, anexa. A instrução processual, consoante as manifestações favoráveis 
do Departamento de Pessoal e da Diretoria Administrativa, sinaliza para a necessidade 
inadiável de efetivação da proposta de que trata, uma vez que, com a adição da Resolução n° 
49, de 1993, foi atribuída função comissionada tão somente a 73 (setenta e três) Taquígrafos 
Legislativos, sem se alcançar todo o universo desses servidores, criando-se, em consequência, 
distorção que deve ser agora corrigida, pois que originários do mesmo concurso, com idênticas 
atribuições e carga horária semelhantes, percebem remuneração mensal menor que de seus 
colegas de igual nível. Assim a proposta que ora submeto à apreciação dessa Primeira 
Secretaria, para o necessário encaminhamento à Douta Mesa, tem por escopo, por uma 
questão insuperável de se fazer justiça corrigir distorções que, há longo tempo, vem 
reclamando o indispensável ajuste. Por outro lado, e levando em conta as novas atribuições 
que estão sendo cometidas ao Serviço Técnico de Áudio, que além do Plenário e do 
Departamento de Comissões passou a prestar apoio às atividades da TV e da Rádio Câmara, 
tendo também assumido a responsabilidade pela conservação e funcionamento de 
equipamentos de projeção, sonorização e gravação espalhados pela  Casa, é proposta a sua 
transformação em Coordenação de Audiovisual, na forma do art. 8° da minuta de ato anexa”. 
Ante o exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa, 
nos termos das informações e manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa. A Mesa 
aprova o parecer supra, baixando o Ato da Mesa n° 83, de 1988, que “dispõe sobre criação de 
funções comissionadas e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da Ata. 2) 
Processo n° 101.936-98. Criação da Coordenação de Atendimento a Programas Especiais. 
“Trata-se de proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a criação da Coordenação de 



Atendimento a Programas Especiais. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral informa e opina nestes termos: “Encaminho à elevada consideração de Vossa 
Excelência o presente processo em que a Administração da Casa, em face do pleno êxito do 
funcionamento do PRODEQ – Programa de Prevenção e Recuperação de Dependência 
Química, que visa precipuamente à prevenção é a recuperação de servidores envolvidos com 
qualquer tipo de dependência química envolvidos com qualquer tipo de dependência química, 
do PAE – Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar que tem por meta atender aos 
dependentes legais de servidores, na faixa etária de até seis anos, e do Pré-adolescente, 
Programa de Apoio ao Trabalho do Adolescente, submete ao superior descortino da douta 
Mesa da Câmara dos Deputados proposta de criação de um órgão técnico, em nível de 
coordenação, encarregado da articulação administrativa desses programas especiais, na forma 
da minuta de Ato da Mesa, anexa. A Coordenação de Atendimento a Programas Especiais, 
proposta na estrutura da Diretoria Administrativa, é, consequentemente, necessária a fim de 
obviar que os desajustes já correntes na operacionalidade dos programas mencionados sejam 
agravados, em face do grande volume dos serviços prestados”. Diante do acima exposto, 
submeto a matéria à apreciação dessa Primeira Secretaria, para o necessário encaminhamento 
à douta Mesa, com parecer favorável desta Diretoria-Geral. “Esta Secretaria, ante o exposto, 
submete a proposta ao exame e á deliberação da douta Mesa, nos termos das informações e 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa”. A Mesa aprova o parecer supra, baixando o Ato 
da Mesa n° 84, de 1998, que “dispõe sobre a Coordenação de Atendimento a Programas 
especiais e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da Ata. 3) Processo n° 
106.095-98. Estrutura administrativa da TV e da Rádio da Câmara dos Deputados. “Trata-se de 
propostas de Atas da mesa dispondo sobre a estrutura administrativa da TV e da Rádio da 
Câmara dos Deputados, na forma das minutas anexas. Em suas justificativas, fica evidenciado o 
propósito maior dessas propostas, qual seja o de estruturar administrativamente tanto a Rádio 
quanto a TV da Câmara dos Deputados, incorporando aos quadros da primeira cargos 
anteriormente criados para a produção do programa ‘A Voz do Brasil’ e criando funções 
essenciais à sua gerência e operação. Quanto à TV, incorpora-se aos quadros da emissora 
cargos anteriormente criados para a produção de programas veiculados pelo sistema 
Radiobrás e pelas TV Educativas, além de também criar funções essenciais à sua gerência e 
operação, tudo conforme os textos em anexo. As Resoluções que criaram a TV e a Rádio da 
Câmara dos Deputados – respectivamente as de nos 21 e 22-97 – estabelecem, em seu art. 2°, 
que a Mesa da Câmara dos Deputados, em ato próprio, definirá as atribuições e o 
funcionamento da TV e da Rádio, providência que se formaliza agora, mediante as propostas 
em comento. Esta Secretaria, á vista do exposto, submete a matéria ao exame e à deliberação 
da douta Mesa”. Apreciada a matéria, a Mesa aprova o parecer supra, baixando os Atos da 
Mesa n° 85, de 1998, que “dispõe sobre a estrutura administrativa da Rádio Câmara dos 
Deputados e dá outras providências”; e n° 86, de 1998, que “dispõe sobre a estrutura 
administrativa da TV Câmara dos Deputados e dá outras providências”, que vão publicadas ao 
final da Ata. 4) Processo n° 101.702-98. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE). 
“Trata-se de Proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a estrutura administrativa da Secretaria-
Executiva do Pró-Saúde. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral 
informa e opina neste termos: (...) Desde sua instituição pelo Ato n° 72, de 1993, vem o 
Programa cumprindo seu objetivo principal, qual seja, propiciar assistência médica 
complementar aos servidores ativos ocupantes de cargo efetivo inativos, respectivos 
dependentes e pensionistas. Após quatro anos de existência, o Pró-Saúde atende a cerca de 
12.000 (doze mil) usuários, número este que se tem elevado consideravelmente, conforme o 
aumento de credibilidade do Programa junto aos servidores, tornando o controle das 
atividades decorrentes bastante complexo e de grande responsabilidade. Apesar dessas 
atribuições, de indiscutível interesse para todo o corpo funcional desta Casa, os servidores 
responsáveis pela administração do Programa não dispõem de qualquer compensação 
financeira à altura pelo exercício das responsabilidades que lhes são atribuídas, tornando 



difícil, para não dizer impossível, a permanência de funcionários de no setor, vez que, sempre 
e justificadamente, atraídos para outros órgãos que lhes proporcionam vantagens mais 
atraentes, por meio da oferta de gratificações e horários mais compatíveis com seus 
interesses. À vista do exposto, submeto a proposta à apreciação dessa Primeira Secretaria, 
manifestando-me por que a respectiva minuta de Ato da Mesa seja encaminhada à 
deliberação do Colegiado da Casa, com parecer favorável desta Diretoria-Geral”. Esta 
Secretaria, ante o exposto, submete a proposta ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos 
termos das informações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa.” Discutido o assunto, a 
Mesa aprova o parecer supra, baixando o Ato da Mesa n° 87, de 1998, que “dispõe sobre a 
estrutura administrativa da Secretaria-Executiva do Pró-Saúde e dá outras providências”, o 
qual vai publicado ao final da Ata. 5) Processo n° 101.244-98. Funções Comissionadas. “Trata-
se de Proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a criação de Funções Comissionadas para a 
estruturação do SIGESP – Sistema Integrado de Gestão de Pessoal. No encaminhamento do 
processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa e opina nestes termos: ‘Encaminho à 
elevada consideração de Vossa Excelência o presente processo em que a Administração da 
Casa, em face da assunção pela Câmara dos Deputados de atividades antes exercidas pelo 
Prodasen do Senado Federal, como a elaboração de folhas de pagamento, respectivos 
contracheques e outras atividades pertinentes ao SIGESP – Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoal, submete ao superior descortino de douta Mesa da Câmara dos Deputados propostas 
de criação de uma estrutura, vinculada à Diretoria Administrativa, para conduzir e consolidar o 
processo de implantação do Sigesp, na forma da minuta de Ato da Mesa, anexa. Ressalte-se 
que o desenvolvimento do Sigesp, como concebido originalmente, só foi possível graças à 
aquisição de um software de propriedade da empresa OSM – Consultoria e Sistemas Ltda. e à 
consultoria fornecida pela mencionada empresa, a partir de 1° de julho de 1992. Era, à época, 
impossível desenvolver e implantar o Sigesp por meio do Prodasen, que não detinha o domínio 
do sistema Ingres e que, muito embora estivesse, mediante contrato, encarregado de todas as 
atividades relativas à informatização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, 
não mantinha, por meio de seus dirigentes e servidores, um bom relacionamento com os 
representantes indicados por esta Casa. O Sigesp, hoje, é uma realidade, mas a Câmara dos 
Deputados não poderá indefinidamente continuar operando o referenciado sistema por meio 
de uma empresa particular, tendo em vista óbices na lei que rege as licitações e os contratos 
administrativos. Como evidenciado pelo Departamento de Pessoal, a aprovação do Ato da 
Mesa anexo irá garantir, efetivamente, o pleno funcionamento do Sigesp, atendidas as 
premissas básicas que alicerçam todo esse processo: autonomia, segurança, privacidade e 
sigilo. Diante do acima exposto, submetido a matéria à apreciação dessa Primeira Secretaria, 
para o necessário encaminhamento à douta Mesa, com parecer favorável desta Diretoria-
Geral’. Esta Secretaria, ante as informações processadas, submete a proposta ao exame e à 
deliberação da douta Mesa, na forma da minuta de ato anexa”. A Mesa aprova o parecer 
supra, baixando o Ato da Mesa n° 88, de 1998, que “dispõe sobre a criação de funções 
comissionadas e dá outas providências”, que vai publicado ao final da Ata. 6) Processo n° 
40.065-93. Criação de funções comissionadas. Trata-se de minuta de Ato da Mesa dispondo 
sobre a criação de funções comissionadas na Coordenação de Apoio Parlamentar. Em sua 
justificativa, a proposta traz o que segue: “Em passado recente contavam os Senhores 
Parlamentares, em todos os andares do Anexo IV, com Postos de Atendimento para tirarem do 
grande volume de cópias xerográficas solicitado mediante os seus Gabinetes. Embora tenham 
funcionado precariamente, sem a existência de um Encarregado, a agilização decorrente da 
melhor divisão das tarefas e, até mesmo, a sua proximidade com os citados Gabinetes, 
justificaram plenamente a implementação destes Postos. A redução do número de servidores 
aptos a optarem os equipamentos necessários forçou a desativação de 5 (cinco) deles. Tendo 
esta Casa realizado concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Operador de 
Máquinas, pretende-se, agora, reativar, de maneira melhor e mais organizada, os Postos que 
existiram no subsolo, no 3°, 5°, 7° e 9° andares citado edifício. Com esse objetivo propõe-se a 



criação de 5 (cinco) funções comissionadas de Encarregado de Setor destinadas aos servidores 
que serão responsabilizados pelo funcionamento dos referidos Postos”. Esta Secretaria, à vista 
das informações processadas e com parecer favorável, submete a proposta ao exame e à 
deliberação da douta Mesa. A Mesa n° 89, de 1988, que “cria funções comissionadas na 
Coordenação de Apoio Parlamentar”, que vai publicado ao final da Ata. b) Processo n° 
105.690-98. Fundo rotativo. “Cuida-se de proposta do plano de Aplicação do Fundo Rotativo 
da Câmara dos Deputados para o exercício de 1998. Na instrução processual, o Departamento 
de Finanças informa, sem síntese, que, conforme disposto no art. 1° da Resolução n° 18-71, o 
Fundo Rotativo foi instituído com a finalidade de prover recursos para o aparelhamento da 
Casa, para a solução do problema habitacional, para os programas de assistência social, dentre 
outras realizações que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função legislativa. 
Informa, ainda, que a Receita prevista para corrente ano é de R$ 9.924.608,00 (nove milhões, 
novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais), sendo R$ 9.840.608,00 (nove milhões, 
oitocentos e quarenta mil seiscentos e oito reais) a título de Receitas Correntes e R$ 84.000,00 
(oitenta e quatro mil reais) como receitas de capital. Por fim, esclarece aquele órgão técnico 
que as despesas programadas somente poderão ser realizadas à medida que forem sendo 
arrecadadas as receitas previstas. Esta Secretaria, ante as informações processadas, e 
considerando o disposto no inciso II, do art. 5°, da Resolução n° 18-71, submete a proposta ao 
exame da douta Mesa, com vista a sua aprovação”. A mesa aprova o parecer supra. c) 
Processo n° 121.700-97. Averbação de tempo de serviço. “O Servidor FLÁVIO DE PILLA, 
Assessor Legislativo, ponto n° 4535, inconformado com a decisão do Diretor-Geral contrária ao 
seu pedido de averbação, para fins de tempo de serviço prestado à Editora Última Hora S.A., 
de 6-9-60 a 29-2-68, recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 20-22. Alega o 
recorrente, em síntese, que: - foi nomeado para o cargo de Assessor Legislativo em 22-11-82 e 
o pedido da averbação refere-se ao período de 6-9-60 a 29-2-68, não havendo qualquer 
identidade ou concomitância entre a data de seu ingresso nesta Casa e o período certificado 
pelo INSS; - a pretensão está embasada no § 2°, do art. 202 da Constituição Federal, que 
garante a contagem recíproca de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, e que a 
Lei n° 8.212-91, ao regulamentar o dispositivo constitucional referido, deixa clara a distinção 
entre tempo de serviço e de contribuição; - só o equívoco ou uma interpretação mal formulada 
poderia chegar ao indeferimento de um direito líquido, certo e garantido constitucionalmente 
ao recorrente, que é o de ter aquele tempo de contribuição averbado para fins de 
aposentadoria nesta Casa. A instrução do processo revela que o recorrente, apresentado como 
Juiz de Direito da Justiça do Distrito Federal, teve computados, para fins dessa aposentadoria, 
os seguintes tempos de serviços: Banco da Lavoura de Minas Geraes S.A. – de 2-10-50 a 18-7-
52; Banco Nacional Paulista S.A. – de 1-8-53 a 6-7-54; Editora Última Hora S.A. – de 1°-5-55 a 5-
9-60; Ministério do Trabalho – 6-960 a 21-1-80. Observa-se, desse quadro, que o período cuja 
averbação se requer (6-9-60 a 29-2-68) não foi computado para efeito da aposentadoria do 
requerente no TJDF. E por quê? Porque trata-se de tempo de serviço prestado 
concomitantemente com o prestado ao Ministério do Trabalho (6-9-60 a 21-1-80). E a 
concomitância, registre-se, é vedada por Lei, a saber, a Lei n° 6.226-75, cujo art. 4°, incisos II e 
III, estabelecem, verbis: “Art. 4° Para os efeitos desta Lei, o tempo de serviço ou de atividade, 
conforme o caso, será computado de acordo com a legislação pertinente, observadas as 
seguintes normas: “... II – É vedada a acumulação de tempo de serviço público com o de 
atividade privada, quando concomitante; III – Não será contado por um sistema o tempo de 
serviço que já tenha servido de base para a concessão de aposentadoria pelo outro sistema”. 
Ressalte-se, aqui, que o indeferimento do pedido não se deu em função de o tempo de serviço 
prestado à Editora Última Hora S.A. (6-9-60 a 29-2-68) ser concomitante com o da Câmara, 
posto que não é, e sim com o do Ministério do Trabalho (6-9-60 a 21-1-80), período este 
admitido pelo TJDF e pelo TCU para efeito da aposentadoria do recorrente na Corte do DF e 
dos Territórios. A invocação do disposto no art. 202, § 2°, da Constituição Federal não ilide a 
vedação legal supra, dado que, conforme reconhecimento pela melhor doutrina, a norma 



constitucional recepcionou a citada Lei no particular que se persegue, uma vez ser o elemento 
normativo aplicável ao caso. Estabelece o dispositivo constitucional: “Art. 202 (...) § 2° Par 
efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 
administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos 
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei”. No parecer da Secretaria de Controle Interno desta Casa, às fls. 30-33, a 
questão está assim colocada: “A contagem recíproca a que se referem essa lei (Lei n° 6.226-75) 
e o comentado dispositivo constitucional diz respeito à apuração do tempo de serviço 
necessário à aposentadoria, porquanto admite a contagem do tempo de contribuição no 
regime geral da Previdência Social para complementar o tempo necessário à inativação pelo 
regime dos servidores públicos (e vice-versa). Assim, quando ofereceu os parâmetros a serem 
seguidos para a “contagem recíproca”, a Lei n° 6.226-75 harmonizou-se com o art. 202 da 
Constituição Federal. Além disso, a vedação de contagem concomitante de tempo de serviço 
público como de atividade privada (e o inverso) também consta do inciso II do art. 86 da Lei n° 
8.212-91. Portanto, ambas as leis atendem ao comando constitucional. (...) É importante 
ressaltar que o art. 202 da atual Constituição contém regras para aposentadoria no regime 
geral da Previdência e não no regime dos servidores públicos (que estão disciplinadas no art. 
40 da Carta Magna). E o § 2° desse artigo 202 assegura a contagem do tempo de contribuição 
para a aposentadoria em um ou em outro sistema. Em ambos os regimes o requisito básico é o 
tempo de trabalho e não o tempo de contribuição, tanto nas regras atuais como nas da época 
em que ocorreu a aposentadoria pelo TJDF”. Esta Secretaria, ante o exposto, e acompanhando 
as informações e manifestações contrárias dos órgãos técnicos da Casa, opina pelo não-
provimento do recurso, por falta de amparo legal”. Apreciado o recurso, a Mesa aprova o 
parecer supra, pelo indeferimento. d) Processo n° 102.177-98. Consulta a respeito dos limites 
determinados pela legislação eleitoral para o uso da cota de publicações pelos Senhores 
Deputados em época próxima à realização de eleições. “I – Relatório. Trata-se de consulta 
formulada pelo Centro de documentação e Informação desta Casa sobre os procedimentos a 
serem adotados a respeito da impressão de material gráfico de interesse dos parlamentares, a 
expensas da Câmara dos Deputados, em período eleitoral. Informa o órgão consulente que os 
principais trabalhos gráficos realizados nas cotas de publicações dos deputados são: 1 – As 
tradicionais separatas de discursos e projetos para divulgação da atuação parlamentar, muitas 
vezes acompanhadas de notas da imprensa sobre o deputado. 2 – Textos da legislação 
brasileira tais como a LDB, Constituição da República, o Código Nacional de Trânsito e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. 3 – Cartões personalizados para envio de 
mensagem aos eleitores. Obs.: Os itens 1 e 2 são normalmente editados com foto(s) do 
parlamentar, inclusive na capa. Sobre a matéria, a Assessoria Legislativa, às fls. 6 a 9, 
argumento, em síntese, que: - o precedente judiciário mais importante é a decisão do TSE 
(Acórdão n° 12.224, de 13-9-94) sobre representação promovida contra o Senador Humberto 
Coutinho Lucena; - ali, o TSE definiu como vantagem eleitoral ilícita todo uso de bens ou 
serviços públicos capaz de funcionar como propaganda eleitoral, independentemente da 
intenção do autor ou da influência real que venha a ter sobre o resultado das eleições; - a 
legislação usada pela Corte Eleitoral para fundamental aquele decisão permanece 
praticamente inalterada; o uso de materiais ou serviços que excedam das prerrogativas é 
considerado, pela norma em exame (art. 73, II, da Lei n° 9.504-97), indicação suficiente da 
existência de ilícito eleitoral; mas, o respeito pelas normas internas não impede 
necessariamente que o uso de bens e serviços públicos seja considerado ato de promoção 
pessoal (ilícito administrativo) ou propaganda eleitoral custeada com recurso público (ilícito 
eleitoral); - para o Tribunal, o que prevalecerá, um último termo, será a suscetibilidade do 
recurso público usado para funcionar como propaganda eleitoral; - ao analisar a representação 
contra o Senador Humberto Lucena, o TSE desconsiderou a alegação da defesa de que a 
utilização das instalações gráficas e da franquia postal para confecção e remessa de 
calendários respeitara estritamente a quota destinada ao parlamentar pelas regras internas da 



Casa a que pertencia; - a definição do que é e do que não é uso eleitoral de recursos públicos 
continua sendo uma questão em aberto para cada caso concreto, o que coloca um problema 
para todos os que lidam com recursos públicos suscetíveis de desvio para uso eleitoral. Por 
último, e considerando que a decisão caberá sempre à Justiça Eleitoral, a Assessoria Legislativa 
propõe uma consulta ao TSE (fls. 10-12), reconhecendo embora, pelas decisões anteriores 
daquela Corte, “grande risco e que a avaliação seja positiva em se tratando de material dos 
tipos acima citados”. É o Relatório. II – PARECER. O ato da Mesa n° 65-97, que dispõe sobre a 
confecção de trabalhos gráficos relativos à atividade parlamentar, e a Lei n° 9.504-97 (Lei das 
Eleições) disciplinam a matéria deste modo: ATO DA MESA n° 65-97. Art. 4° O Trabalho relativo 
à atividade parlamentar é definido como sendo de uma autoria de Deputado, e o conteúdo de 
seus textos deve estar relacionado com as atividades desenvolvidas no exercício do mandato, 
podendo ser acrescido de artigos e estudos de terceiros relacionados ao seu trabalho, vedada 
a inclusão de qualquer mensagem que possa ser caracterizada como propaganda eleitoral, nos 
termos da legislação eleitoral e das instruções complementares expedidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. Parágrafo único. É vedada a utilização da cota de impressão gráfica de que 
trata este Ato para a publicação de material de interesse de partidos políticos ou organizações 
a eles vinculados, de interesse particular ou subscrito por terceiros, bem com de propaganda 
para fins eleitorais”. Lei n° 9.504-97. “Art. 73. São proibidos aos agentes públicos, servidores 
ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais... II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou 
Casas Legislativas, que excedam às prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos 
órgãos que integram”. Ao cotejar essas duas normas, a Assessoria Legislativa argumenta e 
opina nestes termos: “A questão é: a norma citada (art. 73, II) torna permitido todo e qualquer 
uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos e Casas Legislativas, desde que não 
excedam às prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram? 
Certamente que não. O contrário seria reconhecer autoridade desmedida a tais regimentos e 
normas, que poderiam se sobrepor a dispositivos constitucionais e-ou da Lei Complementar n° 
64, de 1990, referência principais da decisão do Tribunal”. E ainda.”... o respeito pelas normas 
internas não impede necessariamente que o uso de bens e serviços públicos seja considerado 
ato de promoção pessoal (ilícito administrativo) ou propaganda eleitoral custeada com 
recursos público (ilícito eleitoral). Para o Tribunal, o que prevalecerá, em último termo, será a 
suscetibilidade do recurso público usado para funcionar como propaganda eleitoral. Aliás, ao 
analisar a representação contra o Senador Humberto Lucena, o Tribunal Superior Eleitoral 
desconsiderou a alegação da defesa de que a utilização das instalações gráficas e da franquia 
postal para confecção e remessa de calendários respeitara estritamente a quota destinada ao 
parlamentar pelas regras internas da Casa a que pertencia”. (grifo nosso). O bom exame da 
matéria reclama necessariamente uma reflexão sobre o espírito do Ato da Mesa n° 65-97, cujo 
artigo 4° transcrevemos supra. Permita-se entender, que o objetivo precípuo da norma é 
possibilitar ao Deputado e informar o seu eleitorado da sua atividade parlamentar, a título 
mesmo de uma prestação de contas. De outra forma, a distância entre representante e 
representado, já acentuada, atingiria o paroxismo. Essa prática, comum nos órgãos públicos, 
que até dispõem de uma secretaria de comunicação para o mister de bem informar o cidadão, 
não pode ser cerceada quando o titular do cargo é o parlamentar, homem público 
comprometido com os que o elegeram. E é patente que, pela dimensão e complexidade da 
Câmara dos Deputados, os órgãos oficiais de divulgação não bastam para o propósito em tela, 
posto que veiculam informações de caráter geral, afastadas da realidade específica de cada 
região e eleitor. Importa considerar, também, que, mesmo em período eleitoral, o deputado 
não se afasta do mandato parlamentar, e por conseguinte não se desobriga do dever de 
manter informado quem o elegeu. Quanto ao fato de os trabalhos previstos no Ato da Mesa 
serem custeados por esta Casa Legislativa, tal não podia ser diferente, ante a quase total 
impossibilidade de cada parlamentar arcar com esse tipo de despesa, senão em função do 
número elevado de eleitor, em razão mesmo da insuficiência de remuneração para tal fim. 



Ademais, qualquer restrição ao pleno emprego das normas em comento, mesmo em período 
eleitoral, só agravaria a ação do poder econômico na atividade parlamentar, com o corolário 
todo de desigualdades que poderiam emergir. Na esfera, ainda, dessa reflexão, cabe ressaltar 
que apropria Lei da Eleições, no dispositivo citado (Art. 73, II), veda “o uso de materiais ou 
serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas 
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram” . (grifo nosso). Ao assim 
dispor, a própria Lei está a admitir o uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos 
ou Casas Legislativas, porém desde que não excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram. Ora, a prerrogativa consignada no Ato da Mesa 
n° 65-97, em última análise, é a de que o parlamentar pode ter confeccionados, a expensas da 
Casa, trabalhos gráficos relativos à sua atividade parlamentar. Esse mesmo diploma, porém, no 
seu art. 4°, regulamenta o gozo dessa prerrogativa, estabelecendo os parâmetros seguintes: 1 
– o trabalho relativo á atividade parlamentar é definido como sendo de autoria de Deputado; 2 
– o conteúdo dos textos deve estar relacionado com as atividades desenvolvidas no exercício 
do mandato, podendo ser acrescido de artigos e estudos de terceiros ao seu trabalho; 3 – é 
vedada a inclusão de qualquer mensagem que possa ser caracterizada como propaganda 
eleitoral, nos termos da legislação eleitoral e das instruções complementares expedidas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral; 4 – é vedada a utilização da cota de impressão gráfica para a 
publicação de material de interesse de partidos políticos ou organizações a eles vinculados, de 
interesse particular ou subscrito por terceiros, bem como de propaganda para fins eleitorais. 
Assim, o questionamento levantado pela Assessoria Legislativa, se a norma citada (art. 73, II) 
torna permitido todo e qualquer uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos e 
Casas Legislativas, desde que não excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 
normas dos órgãos que integram não nos parece oportuno, d.v., uma vez que a norma interna 
é bem clara nas suas restrições, sobretudo no particular da caracterização de propaganda 
eleitoral, como visto. Quanto à argumentação de que”... o respeito pelas normas internas não 
impede necessariamente que o uso de bens e serviços públicos seja considerado ato de 
promoção pessoal (ilícito administrativo) ou propaganda eleitoral custeada com recurso 
público (ilícito eleitoral) (grifo nosso), entendemos que pode impedir, se a norma interna, a 
exemplo do art. 4° referido, vedar a inclusão de qualquer mensagem que possa ser 
caracterizada como propaganda eleitoral nos termos da legislação eleitoral e das instruções 
complementares expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mais do que isso, se a aplicação da 
norma for bem fiscalizada. A contrario sensu, os deputados estariam impedidos de qualquer 
ato, ante a possibilidade de suspeita de autopromoção ou de propaganda eleitoral. Quanto à 
representação contra o Senador Humberto Lucena, temos a considerar que o episódio que a 
motivou afastar-se do que é permitido pela norma interna desta Casa, e por isso não pode ser 
tido como paradigma, visto que ali não se cogitava de trabalho relativo á atividade 
parlamentar, e conteúdo relacionado com as atividades desenvolvidas no exercício do 
mandato. Esta Secretaria, ante o exposto, e considerando a complexidade da matéria, que, por 
se estar em ano eleitoral, poderá suscitar entendimentos diversificados, e de viés político, 
submete a consulta ao exame também da douta Mesa, com o parecer e as recomendações 
seguintes: 1 – as normas internas da Câmara dos Deputados (AM n° 65-97) ajustam-se às 
exigências da Lei n° 9.504-97, porém, considerando a proximidade das eleições, para melhor 
resguardar a instituição, faz-se oportuna a consulta ao TSE, nos termos propostos pela 
Assessoria Legislativa, às fls. 10-12.2 – as práticas relativas à confecção de trabalhos gráficos 
custeados pela Casa em hipótese alguma deverão exceder as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas internas; 3 – por ser ano eleitoral, deverá haver maior controle e 
fiscalização dos pedidos de impressão de material, a teor do AM n° 65-97, vedando-se 
qualquer mensagem que possa ser caracterizada como propaganda, nos termos da legislação 
vigente e das instruções complementares expedidas pelo TSE; 4 – os Deputados e servidores 
da Casa envolvidos com os serviços previstos no AM n° 65-97 devem ser relembrados das 
normas pertinentes à matéria, e das implicações relativas ao seu mau uso, tudo com o 



propósito de bem se definir responsabilidades; 5 – que seja designada comissão competente, 
subordinada à Mesa, para dirimir dúvidas referentes ao assunto em tela. É o parecer”. Após 
debate, a mesa aprova o parecer do Relator enviando Consulta ao Tribunal Superior Eleitoral 
no seguinte teor: “MICHEL TEMER, Presente da Câmara dos Deputados, com fulcro no art. 23, 
inc. XII, da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), vem formular a essa Colenda 
Corte a consulta que se segue. 2 – A Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
estabelece, entre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, a 
proibição de “usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que 
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram (art. 
73, II). 3 – As Instruções sobre a Propaganda (Eleições de 1998) – Resolução TSE n° 20.106, de 
4-3-98, repetem a mesma proibição em seu art. 31, II, sem, no entanto, detalhar condutas que 
poderiam se consideradas desvio ou abuso do poder de autoridade. 4 – A Lei n° 9.504-97 
sujeita os responsáveis pelas condutas vedadas pelo seu art. 73 a multa no valor de cinco a 
cem mil UFIR, impondo a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso (art. 73, § 
4°), estendendo a aplicação daquelas sanções, além de cinco a cem mil UFIR, impondo a 
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso (art. 73, § 4°), estendendo a 
aplicação daquelas sanções, além dos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas, 
aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem (§ 8°). Considera, a lei, no § 7° 
do mesmo artigo, que as condutas enumeradas naquele dispositivo caracterizam, ainda, atos 
de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429-92, 
sujeitando-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, 
inciso III. 5 – O Tribunal Superior Eleitoral, em várias ocasiões, tem-se pronunciado sobre 
condutas que considera consubstanciarem abuso de autoridade e caracterizarem propaganda 
eleitoral ilícita, mormente no tocante ao uso dos serviços gráficos de Casas Legislativas, como 
é o caso do Acórdão n° 12.244, de 13-9-94, no Recurso n° 12.244 – Classe 4ª Paraíba (João 
Pessoa), da Resolução de 28-6-94, na Consulta n° 14.404- Classe 10ª – Instruções – Distrito 
Federal (Brasília), e, ainda, de Acórdão n° 15.523, de 9-10-97, no Recurso Especial Eleitoral n° 
13.523 – Maranhão (37ª Zona – Pinheiro), em que se apreciou a hipótese de propaganda 
eleitoral realizada anteriormente á convenção partidária. 6 – Como se vê, a lei que regerá as 
eleições de 1998 trata com a máxima severidade os abusos do poder de autoridade nas 
campanhas eleitorais, quando se trata do emprego de recursos provenientes do Poder Público 
nas referidas campanhas, não tendo, ainda, a Justiça Eleitoral se prenunciado especificamente 
sobre sua aplicação. 7 – A contrario sensu do que dispõe o inciso II  do art. 73 da Lei n° 9.504-
97, retrocitado, pode-se inferir que não é vedado o uso, pelos agentes públicos de materiais ou 
serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, se aquele não exceder as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. 8 – A confecção 
de trabalhos gráficos relativos à atividade parlamentar é regulada, no âmbito da Câmara dos 
Deputado, pelo Ato da Mesa n° 65, de 5 de junho de 1997, o qual veda, expressamente, a 
utilização da cota de impressão gráfica a que faz jus cada Deputado para a publicação de 
material de propaganda para fins eleitorais. 9 – À Justiça Eleitoral, entretanto, compete definir 
as hipóteses em que a utilização de determinado material poderá constituir propaganda 
eleitoral ilícita, independentemente de atos normativos editados pelas Casas Legislativas. 10 – 
O mencionado Ato da Mesa n° 65, de 1997, estabelece o limite máximo de impressão, em cada 
Sessão Legislativa Ordinária, para cada Deputado, e considera como trabalhos gráficos 
relativos à atividade parlamentar: I – separatas de discursos, projetos, pareceres e trabalhos 
que contenham legislação ou textos ligados à atividade do parlamentar ou de interesse 
público; II – pastas para transportes de avulsos; III – cartões destinados à prestação pessoal e 
de cumprimentos e os de expediente para gabinetes, todos em formato padrão com o nome 
do deputado; IV – blocos e folhas para ofício personalizados.” 11 – Em tais condições, e para 
resguardar o cumprimento da legislação eleitoral, não só pelos órgão administrativos desta 
Casa, como também pelos Senhores Parlamentares que pleiteiam a reeleição, formula esta 
Presidência a essa Eg. Corte consulta no sentido da possibilidade de elaboração, em ano de 



eleições, de trabalhos gráficos para os Deputados, dentro das cotas estipuladas, sem ferir a 
legislação eleitoral. Em caso afirmativo, indaga sobre quais tipos de trabalho poderão ser 
confeccionados pelas Casas Legislativas e a partir de que data haverá impedimento para a 
feitura de quaisquer deles, considerando-se que o prazo para a escolha de candidatos às 
eleições do ano em curso se inicia no dia 1° de junho vindouro e a propaganda eleitoral é 
autorizada a partir do dia 6 de julho”. e) Processo n° 39.207-97 e anexos. Representação. 
Trata-se de representação proposta por FABRÍCIO RICARDO DO R.A E SILVA e outros contra 
atos do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados eu 
culminaram, como alegam, em suas reprovações no concurso público para Técnico Legislativo, 
atribuição Operador de Máquinas promovido por esta Casa. Em síntese, argumentam contra a 
inexistência de critérios relativos aos equipamentos utilizados na avaliação, às tarefas a serem 
executadas, e outros referentes ao tempo de execução e valor em pontos das questões, para 
então, requererem a anulação das tarefas executadas nos equipamentos não existentes na 
Câmara dos Deputados, ou da totalidade das provas práticas realizadas, determinando-se a 
realização de novas provas práticas, tudo conforme assentado nos documentos de fls. 1-3 e 
11-18. No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa: “O Centro 
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, instado a se manifestar, prestou as 
informações incitas às fls. 6 a 9 e 25 a 28, onde se comprova a total transparência dos 
procedimentos realizados e a completa vinculação às normas contidas nos editais que regulam 
o certame em questão. É mister informar, adicionalmente, que há muito que os 
representantes abandonaram a via administrativa, porquanto optaram trilhar o iter judicial, 
por intermédio de diversos mandados de segurança. Neste sentido, ressaltando-se a 
imparcialidade natural do Poder Judiciário, imperioso se trazer à colação ar. decisão inicial em 
writ proferida pelo Excelentíssimo Senhor Juiz da 14ª Vara Federal – DF, Dr. Jamil Rosa de 
Jesus, verbis: ‘Porque a lotação dos aprovados dar-se-á exclusivamente nas unidades 
administrativas da Câmara dos Deputados que possuam equipamento reprográfico, de 
operação especializada, entenderam os impetrantes-candidatos que a prova prática dever-se-
ia realizar exatamente em máquinas iguais às disponíveis naquela Casa Legislativa. O equívoco 
é manifesto. O concurso se realizou para provimento de cargo de Operador de Máquinas, para 
o qual se exija conhecimentos em equipamentos reprográficos, mas não em máquinas 
específicas, previamente identificadas, tanto que os aprovados serão depois submetidos a um 
curso de adequação aos equipamentos da Câmara dos Deputados. Eventual quebra do 
princípio da isonomia não está demonstrada, até porque isso demandaria produção de prova 
técnica, a fim de se identificar as diferenças dos equipamentos nos quais os diversos 
candidatos se submeterem à prova prática e que isso teria sido determinante na aprovação de 
uns e reprovação de outros. Tais as considerações, indefiro a liminar. (sem grifos no original). 
Ante o exposto, submeto a presente Representação à elevada consideração de Vossa 
Excelência, manifestando-me pela perfeita regularidade e lisura de todos os procedimentos 
referentes ao Concurso in casu. “Esta Secretaria, à vista das informações processadas, e ante a 
inexistência, no processo, de elemento comprobatório qualquer, capaz de comprometer a 
parcialidade do Cefor à frente do concurso em referência, como também já reconheceu o 
Judiciário, considerando ainda as explicações todas dadas pelo órgão de treinamento às fls. 6-9 
e 25-28, opina pelo indeferimento do pedido, por falta de amparo legal.” A Mesa aprova o 
parecer supra, pelo indeferimento. f) Prorrogação de requisição; 1) Processo n° 11.003-92 e 
anexos. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogado o prazo de cessão, 
àquela Casa, da Servidora MARIA ISABEL CAFETEIRA AFONSO PEREIRA, Analista Legislativo, 
atribuição Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.548, para continuar prestando serviços no 
gabinete do Senador Lúcido Portella. Revela a instrução do processo que referida servidora 
encontra-se cedida ao Senado Federal desde abril de 92, com ônus para a Câmara dos 
Deputados, na forma de entendimentos havidos entre duas Casas do Congresso Nacional. Os 
órgãos competentes da administração da Casa manifestaram-se favoravelmente à prorrogação 
solicitada, até 31-12-98, nas mesmas condições anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, 



opina pelo deferimento do pedido, nos termos das informações e manifestações processadas.” 
A Mesa aprova o parecer supra. 2) Processo n° 26.693-94 e anexos. “O Senhor Presidente do 
Senado Federal solicita seja prorrogado o prazo de cessão, àquela Casa, da servidora OLÍVIA DE 
ALENCAR LINO, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.764, para 
continuar prestando serviços no gabinete do Senador Flaviano Melo. Revela a instrução do 
processo que a referida servidora encontra-se cedida ao Senado Federal desde 1° de setembro 
de 1994, com ônus para a Câmara dos Deputados, na forma de entendimentos havidos entre 
as duas Casas do Congresso Nacional. Os órgãos competentes da administração da Casa 
manifestaram-se favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31-12-98, nas mesmas 
condições anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos 
termos das informações e manifestações processadas.” A Mesa aprova o parecer supra. 3) 
Processo n° 117.270-95 e anexos. “O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja 
prorrogado o prazo de cessão, àquela Casa, do servidora RAULINA MAIRA DA NÓBREGA 
GUENKA, Técnico Legislativo, atribuição Operador de Máquinas, ponto n° 5.234, para 
continuar prestando serviços no gabinete do Senador Lúdio Coelho Revela a instrução do 
processo que a referida servidora encontra-se cedida ao Senado Federal desde julho de 1995, 
com ônus para a Câmara dos Deputados, na forma de entendimentos havidos entre as duas 
Casas do Congresso Nacional. Os órgãos competentes da administração da Casa manifestaram-
se favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31-12-98, nas mesmas condições anteriores. 
Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das 
informações e manifestações processadas.” A Mesa aprova o parecer supra. 4) Processo n° 
6.94-93 e anexos. “O Senhor Prefeito da cidade de Recife – PE solicita seja prorrogado o prazo 
de cessão do servidor desta Casa FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA COSTA FILHO, Adjunto 
Parlamentar, ponto n° 4.705, para continuar exercendo o cargo em comissão de Secretário de 
Políticas Sociais naquela Prefeitura. Revela a instrução do processo que referido servidor 
encontra-se cedido à Prefeitura da Cidade do Recife desde 18-3-93, com ônus parcial para a 
Câmara dos Deputados. Os órgãos competentes da administração da Casa manifestaram-se 
favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31-12-98, nas mesmas condições anteriores. Esta 
Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das informações e 
manifestações processadas.” A Mesa aprova o parecer supra. Em continuação, Sua Excelência 
apresenta seu parecer à Emenda de Plenário Modificativa ao Projeto de Resolução n° 173, de 
1998, que “dispõe sobre a extinção de categoria funcional no Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados e dá outras providências”, transcrito a seguir: ‘I – Relatório. Ao ser apresentado 
em Plenário o Projeto de Resolução n° 173 de 1998 recebeu a emenda modificativa de autoria 
da Srª Deputada Sandra Starling propondo nova redação ao art. 1°, contendo mudança em 
todo o artigo. Mais especificamente, pretende a emenda a transformação de apenas 50 
(cinquenta) cargos em cargos de nível médio, modificando a proposta original que é a 
transformação do cargo de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Transporte Legislativo, 
área: Condução de Veículos, em cargos de Técnico Legislativo – atribuição Assistente 
Administrativo, até o limite de 100 (cem) cargos. II – Voto do Relator. Quanto aos aspectos que 
a esta Secretaria compete examinar, principalmente há que se reafirmar a competência da 
Mesa para o exame prévio das proposições que visem à modificações dos serviços 
administrativos da Câmara, conforme determinado pelo Regimento Interno. Relativamente ao 
mérito, entendo que a extinção da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição de 
Agente de Transporte Legislativo é medida saneadora perfeitamente sintonizada com as 
modernas diretrizes da Administração Pública, gerando grande economia ao erário e tornando 
mais ágil e eficiente o atendimento aos Senhores Parlamentares, em qualquer circunstância, 
considerando as conhecidas peculiaridades de funcionamento da Câmara dos Deputados. 
Estudos aprofundados, levados a efeito pela Administração desta Casa, aconselham a 
transformação de 100 (cem) cargos em cargos de nível médio e não apenas de 50 (cinquenta), 
tendo em vista a composição do Quadro Funcional como um todo, constituído, atualmente, de 
apenas 429 (quatrocentos e vinte nove) cargos de nível médio não vinculados a atividades 



técnicas específicas. Providência semelhante, acatada por esta Plenário, com a aprovação da 
Resolução n° 76, de 1995, extinguiu 865 (oitocentos e sessenta e cinco) cargos de atividades 
auxiliares (copeiras, ascensoristas, etc.) com expressivos ganhos para os serviços desta Casa, 
com ampla transparência dos contratos celebrados. Por outro lado, a categoria funcional que 
congrega os motoristas, com um efetivo de 170 (cento e setenta) cargos, dispõe, hoje, de 
apenas 80 (oitenta) servidores na atividade de direção de veículos. dos demais cargos, 63 
(sessenta e três) estão vagos e 27 (vinte e sete) afastados por diversos motivos (em funções 
administrativas na Coordenação de Transportes ou em licença médica de longa duração), 
situação muitas vezes agravada pela concessão obrigatória de férias ou licenças outras.  Diante 
do exposto, voto pela rejeição da emenda modificativa apresentada.” A Mesa delibera pela 
aprovação do parecer do Relator com voto contrário do Senhor 3° Secretário, Deputado Paulo 
Paim. A Mesa resolve baixar os seguintes Atos da Mesa, os quais vão publicados ao final da 
Ata; 1) n° 91, de 1998, que cria funções comissionadas na Diretoria-Geral; 2) n° 92, de 1998, 
que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria-Geral da Mesa. Dando seguimento, 
o Senhor 3° Secretário traz ao conhecimento de seus pares o Relatório dos despachos de sua 
Secretaria no período de 9-1-98 a 02-4-98 conforme segue: a) Justificativas de Faltas – 
Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com o DL 07-95, art. 4°, parágrafo 4° e do art. 236 
do Regimento Interno, com ressarcimento financeiro: (Deputado – Período) Adauto Pereira – 3 
a 6-3-98; Aécio de Borba – 13 a 20-1-98; Aécio de Borba – 10 e 11-3-98. Alberto Silva – 28-1 a 
21-2-98; Alberto Silva – 9 a 28-1-98; Alberto Silva – 01 a 10-12-97. Álvaro Valle – 6 a 30-1-98. 
Álvaro Valle – 6-1 a 9-2-98; Alzira Ewerton – 3-3 a 1-4-98; Antônio dos Santos – 7 e 8-1-98; 
Antônio Geraldo (Tony Gel) – 6 a 20-2-98, Antônio Joaquim Araújo – 26 a 30-1-98; Antônio 
Joaquim Araújo – 4-11-97. Antônio Joaquim Araújo -2-10-97. Arlindo Vargas – 11-2 a 11-4-98; 
Armando Abílio – 3-3-98; Arthur Virgílio Neto – 20 e 21-1-98; Arthur Virgílio Neto – 6 a 8-1-98; 
Arthur Virgílio Neto – Basílio Villani – 10-2-98. Benedito Guimarães – 8 a 15-1 e 27-1-98. 
Bonifácio de Andrada – 3-3-98. Bonifácio de Andrada – 12-3-98; Candinho Mattos – 2 a 6-3-98. 
Carlos Airton – 14 a 16-1-98; Carlos Airton – 16 a 20-3-98. Carlos Alberto – 1 a 9-3-98. Carlos 
Alberto 16 a 28-2-98; Carlos Alberto – 8, 15 e 20-1-98. Carlos Alberto 21-1 a 14-2-98; Carlos 
Apolinário – 7 e 8-1-98. Carlos Magno 4 a 6-12-97; Carlos Nelson Bueno – 10 a 19-2-98. Carlos 
Santana 13-11-97, 6-11-97, 28-10-97, Carlos Santana – 23-10-97, 16-10-97, 11-9-97; Ceci 
Cunha – 19 a 23-1-98; César Bandeira – 12-2-98; César Bandeira – 6 a 9-1-98. Chico da Princesa 
– 4 a 10-1-98; Cidinha Campos – 19-3 a 5-4-98; Ciro Nogueira – 4 a 6-3-98. Cláudio Cajado – 22 
e 23-1-98. Cláudio Cajado – 18 e 19-3-98; Cláudio Chaves – 20-11-97; Cleonâncio Fonseca 4 e 
5-12-97. Cleonâncio Fonseca – 28-1 a 6-2-98. Cleonâncio Fonseca 3 a 5-3-98. Cleonâncio 
Fonseca – 18-3 a 7-4-98; Cleonâncio Fonseca – 10 a 12-03-98; Colbert Martins – 19 a 25-01-98. 
Dalila Figueiredo – 06 a 11-01-98. Davi Alves Silva – 12-01 a 03-02-98. Davi Alves Silva – 23-02 a 
25-03-98; Dejandir Dalpasquale – 04 e 05-12-97; Dolores Nunes – 10 a 12-03-98. Dolores 
Nunes – 24 e 25-03-98; Edison Andrino – 14 a 14-03-98. Edson Silva – 03 a 05-03-98. Elcione 
Barbalho – 08 e 09-01-98. Eliseu Moura – 26-01 a 05-02-98. Elton Rohnelt – 11-02, 11-03 e 18-
03-98; Emerson Olavo Pires – 12-03-98; Enio Bacci – 04 a 06-12-97. Enio Bacci – 28-01 a 12-02-
98; Enio Bacci – 12 a 16-01-98; Enio Bacci – 21 e 22-01-98; Euler Ribeiro – 08 a 12-01-98; Euler 
Ribeiro – 22 a 31-01-98; Eurico Miranda – 27-01-98; Eurípedes Miranda 08-01-98; Fausto M. 
Martello – 29-01-98. Fausto M. Martello – 02 a 08-03-98; Fausto M. Martello – 27-11 a 05-12-
97; Fausto M. Martello – 14 e 15-01-98; Fernando Ferro – 22 a 28-01-98; Fernando Torres – 03 
a 04-3-98; Firmo de Castro – 30-12-97 e 04 a 18-01-98ç Flávio Arms – 04-9 e 10 a 13-11-97; 
Flávio Palmier da Veiga – 13-01-98; Flávio Palmier da Veiga – 20 a 22-01-98; Francisco 
Rodrigues – 15, 20 e 21-01-98; Freire Júnior – 23-03 a 03-04-98; Gerson Peres – 06 a 08-01-98; 
Gonzaga Mota – 26 e 30-01-98; Haroldo Sabóia – 27 e 28-01-98; Haroldo Sabóia – 08-01-98; 
Haroldo Sabóia – 14 a 23-01-98; Hélio César Rosas – 10 a 12-03-98; Itamar Serpa – 20-01-98; 
Itamar Serpa – 29-01-04 e 12-02, 03 a 05-03-98; Ivanildo Cunha Lima – 16 e 17-03-98; Jaime 
Martins – 07 a 22-01-98; Jandira Feghali – 07 a 09-01-98; Jayme Santana – 21-01-98; Jayme 
Santana – 04 e 05-12-97; Joana d’Arc – 20 a 24-01-98; João Carlos Bacelar – 16 a 23-01-98; 



João Carlos Bacelar – 19-11 e 10-12-97; João Carlos Bacelar – 04 e 05-12-97; João Carlos 
Bacelar – 13-01-98; João Carlos Bacelar – 03-03-98; João Carlos Bacelar – 10-03-98; João 
Colaço – 19 a 23-01-98; João Magalhães – 08 a 17-01-98; João Paulo Cunha – 08-01-98; João 
Ribeiro – 24-03-98; João Thomé Mestrinho – 04 e 05-12-97; João Thomé Mestrinho – 17 a 19-
03-98; João Tota – 04 a 6-12-97; João Tota – 24-02 a 09-04-98; Jorge Tadeu Mudalen – 18 a 19-
03-98; Jorge Tadeu Mudalen – 21 e 22-01-98; José Chaves – 24 a 26-03-98; José Chaves – 03 e 
04-02-98; José Chaves – 22-01-98; José Chaves – 03 e 04-03-98; José de Abreu – 06 a 13-01-98; 
José Egydio – 20-01 a 03-02-98; José Janene – 09 a 13-02-98; Jose Janene – 09-12-97; José 
Janene 30-03 a 10-04-98; José Linhares Ponte – 03 a 05-12-97 a 08-01-98. José Priante – 28 e 
29-01-98; José Teles – 09 a 20-03-98; Jurandy Paixão – 18 a 27-01-98, Leal Varella – 28 a 20-03-
98; Laura Carneiro – 03-02-98; Laura Carneiro – 20 a 2-01-98; Leopoldo Bessone – 09 a 13-02-
98; Leur Lomanto – 12-03-98; Luis Barbosa – 07 e 08-01-98; Luiz Braga – 27-02 e 06-03-98; Luiz 
Buaiz – 08-01-98; Luiz Fernando – 11 e 12-03-98; Messias Gois – 02 a 06-02-98. Márcia Cibilis 
Viana – 07, 08, 13 e 14-01-98. Márcia Marinho – 03 e 04-03-98; Márcia Marinho – 05-12-97; 
Márcia Marinho – 08-01 e 03-02-98; Marconi Perillo – 01 e 02-12-97; Marcos Vinicius de 
Campos – 06 a 09-01-98; Marcus Vicente – 30-01 a 08-02-98. Maria da Conceição Tavares – 10 
a 12-02-98; Maria Valadão – 10 e 11-03-98; Maria Valadão – 13 e 21-01-98 – 03 e 10-02-98; 
Marilu Guimarães – 03 a 05-02-98- 03 e 10-02-98; Marilu Guimarães – 03 a 05-02-98. Marilu 
Guimarães – 05-12-97; Marilu Guimarães – 08-01-98; Marilu Pinheiro – 10 a 12-03-98; Mário 
Martins – 27-01 e 29-01-98; Marisa Serrana – 10-02-98; Marquinho Chedid – 04 e 09-12-97; 
Marquinho Chedid – 21 a 27-01-98; Marquinho Chedid – 20-01-98; Moises Lipnik – 02 a 17-03-
98; Moisés Bennesby – 16-02 a 16-03-98; Moisés Lipnik – 23 a 30-01-98; Murilo Domingos – 16 
a 21-03-98; Mussa Demes – 02 a 08-02-98; Mussa Demes – 18-03 a 01-04-98. Nan Souza – 08-
01-98; Nan Souza – 03 a 05-02-98; Nam Souza – 20 a 22-01-98; Nan Souza 03 a 04-03-98; Neif 
Jabur – 2 a 06-02-98; Neif Jabur – 21 e 22-01-98; Nelson Marquezelli – 19-03-98; Nícias Ribeiro 
– 08, 21 e 27-01-98; Nícias Ribeiro – 12-02-98; Noel de Oliveira – 17-03 a 15-04-98. Odílio 
Balbinotti – 13 a 23-01-98; Olávio Silva Rocha – 15 e 16-01-98; Osmânio Pereira – 01 a 09-01-
98; Osmir Lima – 30-12-97 e 13-01-98; Osmir Lima – 20 e 21-01-98; Padre Roque – 01-12-97 a 
29-01-98; Paulo Lima – 17 e 18-03-98; Paulo Lima – 12 a 26-01-98; Paulo Lima – 05 e 09-12-97; 
Paulo Nascimento – 25-01-98; Paulo Lima – 05 e 09-12-97; Paulo Nascimento – 25-03-98; 
Paulo Nascimento 02 a 08-02-98; Paulo Rítzel – 08-01-98; Pedrinho Abrão – 15, 16, 19 e 20-01-
98; Pedro Corrêa – 19 a 20-03-98; Pedro Corrêa – 08 e 09-01-98; Pedro Luís Albuquerque – 20, 
21, 22, 27 a 29-01-98, Pedro Luís Albuquerque – 1-02-98; Raimundo Santos – 15 a 19-01-98; 
Raquel Capiberibe – 05 a 09-01-98; Raquel Capiberibe – 16 a 20-03-98; Raul Belém – 27 a 29-
01-98; Raul Belém – 03 e 40-03-98; Raul Belém – 08-01-98; Raul Belém – 10 e 11-02-98; Regina 
Lino – 03 e 04-03-98; Regina Lino – 17 a 19-03-98; Remi Trinta – 06 a 06-03-98; Remi Trinta – 
01 a 12-02-98; Remi Trinta – 05 a 16-01-98; Ricardo Heráclito – 08 e 09-01-98; Ricardo 
Heráclito – 29-01-98; Ricardo Rique – 04 e 05-03-98; Ricardo Rique – 13, 22 a 29-01-98; 
Roberto Fontes – 11 e 12-03-98; Roberto Fontes – 14 a 18-01-98; Roberto Fontes – 08 a 13-01-
98; Roberto Jefferson – 26 a 31-01-98; Roberto Pessoa – 20-1-98; Roberto Pessoa – 10 a 13-02-
98; Roberto Rocha – 20-01-98; Roland Lavigne – 15 a 2-01-98; Roland Lavigne – 02-12-97; 
Ronaldo Cezar Coelho – 02 a 05-03-98; Ronaldo Perim – 05 a 08-01-98; Rubens Cosac – 07 e 
08-01-98; Salomão Cruz – 07 a 12-01-98; Sandra Starling – 06 a 09-01-98; Silas Brasileiro – 04-
12-97; Sílvio Pessoa – 20-01-98; Talvane Albuquerque – 17 e 18-03-98; Talvane Albuquerque – 
03 e 04-03-98; Telma de Souza – 03-03-98; Telma de Souza – 03-02-98; Tilden Santiago – 18 e 
19-03-98; Tilden Santiago – 27-01-98; Udson Bandeira – 09-12-97 – 05-12-97 – 15-01-98; 
Udson Bandeira – 14, 22 e 29-01-98; Ushitaro Kamia – 04 e 05-02-98; Ushitaro Kamia – 22-01-
98; Ushitaro Kamia – 17-03-98; Ushitaro Kamia – 29-01-98; Vanessa Felippe – 04. 09 e 10-12-
97; Vanessa Felippe – 21 e 22-01-98; Vanessa Felippe – 05-02-98; Vicente André Gomes – 28 e 
29-01-98; Wagner Rossi – 18 e 19-03-98; Waldomiro Fioravante – 06 a 08-01-98; Walter 
Pinheiro – 08 a 15-01-98; Welinton Fagundes – 04 e 05-12-97; Wigberto Tartuce – 04 e 05-12-
97; Wigberto Tartuce – 08-01-98; Wilson Braga – 02 a 05-03-98; Wilson Braga -20-01-98; 



Wilson Braga – 07 e 08-01-98; Wilson Campos – 07, 08 e 28-10-97; Wilson Campos – 05, 06 e 
07-08-97; Wilson Campos – 04 e 05-12-97; Wilson Campos – 06-1-97. b) Afastamento do País – 
Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: (Deputado – Período) Albérico Filho – 16-
12-97 a 08-01-98; Arnaldo Madeira – 18-02 a 01-03-98; Ayres da Cunha – 20 a 22-03-98; Ciro 
Nogueira – 19 a 26-02-98; Dércio Knop – 19 a 24-02-98; Dilceu Sperafico – 07 a 12-01-98; Dilso 
Sperafico – 19 a 23-03-98; Hugo Biehl – 06 a 10-01-98. João Mendes – 20 a 28-02-98; José 
Carlos Aleluia – 20-12-97 a 06-01-98; Luiz Piauhylino – 25-02 a 01-03-98; Maria da Conceição 
Tavares – 29-02 a 02-03-98; Moisés Bennesby – 23-02 a 09-03-98; Paulo Gouveia – 19-12-97 a 
11-01-98; Paulo Gouveia – 05 a 12-01-98; Pedro Canedo – 15-02 a 02-03-98; Pedro Corrêa – 22 
a 26-02-98; Pedro Irujo – 23-12-97 a 06-01-98; Pimentel Gomes – 2-12-97 a 12-01-98. c) 
Justificativa de Faltas – Em atendimento ao art. 235, Inciso III do Regimento Interno. LIP 
(Deputado – Período) Ayres da Cunha – 23-03 a 19-04-98; Maria da Conceição Tavares – 10 a 
19-03-98; Maria da Conceição Tavares – 10 a 19-03-98; Rogério Silva – 03-03 a 05-03-98; 
Valdemar Costa Neto – 05 e 06-02-98. Nada Mais havendo a tratar, às 14:00 horas, o Senhor 
Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para contar, eu, Mozart Vianna de Paiva, 
Secretário-Geral da Mesa lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. Michel Temer, Presidente. 



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião da Mesa, realizada em 01.07.98 
 
Ao primeiro dia do mês de julho de hum mil, novecentos e noventa e oito, às 20:10 horas, 
reúne-se na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, 
Efraim Morais, 4° Secretário, José Maurício, 1° Suplente. Zé Gomes da Rocha, 3° Suplente, e 
Luciano Castro, 4° Suplente. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Paulo Paim, 
3° Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos. I – 
PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Sua Excelência aduz a decisão n° 331/98 do Tribunal de 
Contas da União à Consulta formulada por esta Mesa (TC n° 286/98-2-número naquele Órgão) 
sobre o pedido de ressarcimento formulado pelo Deputado Albérico Filho, referido no 
Processo de n° 102.618/96, tendo parecer pelo arquivamento no seguinte teor: “Estes autor 
têm por objeto consulta de autoria do Exm° Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara 
dos Deputados, “sobre o pedido de ressarcimento formulado pelo Deputado Albérico Filho, 
em virtude de prejuízos que alega ter sofrido em face da declaração de prejudicialidade do 
requerimento que visava a perda do mandato parlamentar do então Deputado RICARDO 
MURAD”. Parecer da Unidade Técnica. 2. A 7ª SECEX, considerando o artigo 217 do Regimento 
Interno do TCU, propõe que o Tribunal deixe de conhecer a presente consulta por trata-se de 
caso concreto, dando-se ciência desta decisão a interessado e determinando o arquivamento 
do processo. VOTO. Trago estes autos à deliberação desta Colegiado, em razão da relevância 
da autoridade consulente e da prioridade de atendimento que este Tribunal dispensa às 
solicitações oriundas do Congresso Nacional. O artigo 217 do Regimento Interno desta Corte 
disciplina: “Art. 217. O Relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos 
requisitos do artigo anterior ou que verse sobre caso concreto, devendo o processo ser 
arquivado após comunicação ao consulente.” Sendo assim, considerando que a presente 
consulta versa sobre o caso concreto, acolho o parecer da unidade técnica e Voto por o 
Tribunal adote a decisão que ora submeto ao seu Plenário”. A Mesa, após examinar a 
supracitada decisão, decidiu, por unanimidade, conforme decisão tomada pelo Colegiado em 
11-12-97, adotar o parecer, pela precedência do pleito, da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação à Consulta n° 12/97, de 1°-10-97, nos seguintes termos: “III – PARECER DA 
COMISSÃO. A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada 
hoje, ao apreciar a Consulta n° 12/97, da mesa, que “solicita a manifestação da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação acerca dos aspectos jurídicos do pedido de reconsideração 
formulado pelo Sr. Albérico Filho, quanto a decisão da Mesa que indeferiu seu pedido de 
ressarcimento”, opinou unanimemente pela procedência do pedido do Sr. Albérico Filho, nos 
termos do parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson. Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Henrique Eduardo Alves – Presidente, Freire Júnior, Moisés Benesby e Marcel 
Déda – Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Magno Bacelar, Mussa Demes, Ney Lopes, Paes 
Landim. Vilmar Rocha, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida César, Gilvan Freire, João Natal, 
Sílvio Pessoa, Edson Silva, Luiz Máximo, Marconi Perillo, Nelson Otoch, Zulaiê  Cobra, Coriolano 
Sales, Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luíz Eduardo Greenhalgh, Matheus Schmidt, Nilmário 
Miranda, Sérgio Miranda, Adhemar de Barros Filho, Augusto Farias, Darci Coelho, Gerson Peres 
Jarbas Lima, José Rezende, Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Pedro Canedo, Carlos Alberto 
Campista, Ciro Nogueira, Cláudio Cajado, Paulo Gouveia, Rubem Medina, Ivandro Cunha Lima, 
Marquinho Chedid, Zaire Rezende, José Carlos Lacerda, Roberto Rocha, Salvador Zimcbaldi, 
Severiano Alves, Adylson Motta, Benedito Domingos e Nilson”. Dando prosseguimento, a Mesa 
aprova o Processo n° 113.605/98, referente à Quarta Reformulação do Orçamento Analítico da 
Câmara dos Deputados para 1998. A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis, “ad 
referendum” da Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente no seguintes expedientes: a) Atos da 
Mesa (publicados ao final da ata): 1) n° 82, de 1998, que dispõe sobre a lotação de servidores 



no Gabinete do Líder do partido Socialista Brasileiro – PSB; 2) n° 93, de 1998, que aprova o 
Regulamento Interno do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica e dá outras 
providências; 3) n° 94, de 1998, que dispõe sobre transformação de cargos vagos; 4) n° 95, de 
1998, que dispõe sobre criação do Museu da Câmara dos Deputados e dá outras providências; 
5) n° 96, de 1998, que altera a denominação da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas e 
dá outras providências. b) Reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo n° 
105.617/98. Deputado Franco Montoro; 2) Processo n° 1.985/98. Deputado Carlos Melles; 3) 
Processo n° 1.786/98. Deputada Maria Elvira; 4) Processo n° 3.222/98. Deputado Jurandyr 
Paixão; 5) Processo n° 10.733/98. Deputada Laura Carneiro; 6) Processo n° 110.793/98. 
Deputado Franco Montoro; 7) Processo n° 26.155/97. Deputado Franco Montoro. 8) Processo 
n° 107.825/98. Deputado Maurício Najar; 9) Processo n° 5.942/98. Deputado Arthur Virgílio 
Neto. c) Requerimentos de Informações: 1) n° 3.167/98; Deputado PIMENTEL GOMES. Solicita 
informações ao Diretor do Departamento de Aviação Civil – DAC, sobre convênios de parcerias 
de aeronaves entre companhias nacionais e internacionais de viagens aéreas; 2) n° 3.192/98. 
Deputado LUIZ BUAIZ. Solicita informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado sobre preenchimento de cargo em comissão por pessoa com mais setenta anos; 3) 
n° 3.238/98. Deputado RENAN KURTZ. Solicita informações às Presidências da Companhia de 
Processamento de Dados do Rio Grande do Sul – PROCERGS e do Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, sobre nomes e endereços de pensionistas e 
dependentes da RFFSA no Estado; 4) n° 3.274/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações aos Ministérios do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre as 
exportações brasileiras de madeiras; 5) n° 3.282/98. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos 
efetuados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no período de 1° de 
março de 1997 até a presente data; 6) n° 3.283/98. Deputado MARCONI PERILLO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre repasse de dotação orçamentária para a Associação 
Popular de Itaperanga, Estado de Goiás; 7) n° 3.284/98. Deputado MAURÍCIO REQUIÃO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a expansão do ensino 
superior no Estado do Paraná; 8) n° 3.285/98. Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimo concedido pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – à Ford para investimentos 
no Estado do Rio Grande do Sul; 9) n° 3.286/98. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre os custos das obras rodoviárias em todos os 
Estados brasileiros e a comparação com Estado de Tocantins; 10) n° 3.287/98. Deputado 
PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
recursos liberados com seus respectivos objetivos, pela Secretaria de Assistência Social, aos 
Estados da Federação, no ano de 1997; 11) n° 3.288/98. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre as dívidas contraídas pelo Estado de Tocantins 
junto a instituições financeiras no exterior, à Caixa Econômica Federal e a outros órgãos do 
Governo Federal; 12) n° 3.289/98. Deputado CARLOS CARDINAL. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre o período de inscrições do Crédito Educativo, 
número total de atendidos pelo Programa e total de benefícios por região; 13) n° 3.290/98. 
Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a 
construção do gasoduto Aracati – Iguatu, no Estado do Ceará; 14) n° 3.291/98. CFFC. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
sobre auditoria realizada no Escritório Regional do Ibama de Ariquemes – RO; 15) n° 3.292/98. 
Deputado PAULO LUSTOSA. Solicita informações ao Ministério da Administração e Reforma do 
Estado sobre critérios adotados para cancelamento de concorrência pública cujos licitantes já 
haviam sido habilitados a celebração de convênio com o GEAP – Grupo Executivo de 
Assistência Patronal; 16) n° 3.293/98. Deputado OSÓRIO ADRIANO. Solicita Informações ao 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre bases da nova política de preços de 
álcool anidro carburante, expectativa de continuidade do programa de estímulo à adoção de 



carros a álcool; 17) n° 3.294/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Exmº 
Ministro do Planejamento e Orçamento, Antônio Kandir, atual presidente do Programa 
Nacional de Desestatização, referentes à Privatização da CSN; 18) 3.295/98. Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério o Trabalho referente aos 
convênios celebrados entre a União Federal, através daquele Ministério, por intermédio da 
SEFOR, e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a Central Única dos Trabalhadores e a 
Força Sindical; 19) n° 3.296/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda (SUSEP) sobre as informações que especifica, relativas ao seguro obrigatório de 
veículos; 20) n° 3.297/98. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre repasse de recursos financeiros orçamentários e extra-orçamentários da União 
ás empresas estatais; 21) n° 3.298/98. Deputado MENDONÇA FILHO. Solicita informações ao 
Ministério de Planejamento e Orçamento sobre o processo de desestatização de CELPE – 
Companhia Energética de Pernambuco; 22) n° 3.299/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre as exportações 
brasileiras de madeira; 23) n° 3.300/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre as exportações brasileiras de madeira; 24) n° 3.301/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre as 
exportações brasileiras de madeira; 25) n° 3.302/98, Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre o processo de troca de moedas em circulação no 
País; 26) n° 3.303/98. CFFC. Solicita informações ao Ministro da Fazenda acerca de repasses da 
CPMF para gastos com programas de saúde; 27) n° 3.304/98. CFFC. Solicita informações ao 
Ministro da Previdência e Assistência Social a respeito de processo de seleção para cargos na 
Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro; 28) n° 3.305/98. CFFC. Solicita 
informações ao Ministro dos Transportes sobre denúncias de irregularidades envolvendo o 
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER e prefeituras municipais do Estado de 
Minas Gerais; 29) n° 3.307/98. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária relativas à 
fiscalização das clínicas de diálise em operação do País; 30) n° 3.308/98. Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO. Solicita informações solicitando ao Ministério do Planejamento e Orçamento que 
oficie o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para 
prestar informações acerca de empréstimos no período de 1° de março de 1997 até a presente 
data; 31) n° 3.309/98. Deputado JOSÉ PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre as razões que levaram o Sr. Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa Econômica 
Federal – CEF, a emitir a Portaria n° 096, de 1998, dispensando o Sr. Carlos Casar, Presidente 
da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAE; 32) n° 
3.310/98. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
denúncias de superfaturamento e irregularidades no Ministério da Educação e do Desporto 
apuradas pela Secretaria Federal de Controle; 33) n° 3.311/98. Deputado IVAN VALENTE. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre denúncias de 
superfaturamento e irregularidades no MEC; 34) N° 3.312/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a concorrência pública 
4/97 para aquisição de 17,3 mil equipamentos de diferentes aplicações, destinados a 99 
laboratórios de escolas superiores e hospitais universitários; 35) n° 3.313/98. Deputado 
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a contratação, por parte 
da Caixa Econômica Federal, do IBAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública para 
elaboração de cartilha e de campanha para uma política de conscientização dos moradores da 
Vila União quanto às vantagens da regularização das prestações dos contratos de mútuo do 
conjunto residencial em questão; 36) n° 3.314/98. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério sobre o processo de registro e licenciamento de cosméticos 
importados para comercialização do Brasil; 37) n° 3.315/98. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 
Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica, por intermédio da INFRAERO, sobre dados 
alusivos aos custos de obras em aeroportos sob sua administração; 38) n° 3.316/98. CDCMAM. 



Solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca da liberação de recursos oficiais e da 
impunidade das atividades econômicas irregulares do Sr. Sérgio Naya no Brasil e suas 
empresas; 39) n° 3.317/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre sequestro de bens; 40) n° 3.318/98. Deputado MIGUEL 
ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o plano de carreira para 
Cabos; 41) n° 3.319/98. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda, por intermédio do Banco do Brasil, sobre o acerto financeiro relativo à privatização 
da Cia. Aços Especiais Itabira (ACESISTA) e INSS (divida entre 1984 e 1986, antecipação de 
recursos para pagamento de benefícios da Previdência Social à instituição); 42) n° 3.320/98. 
Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre 
as ligações mensais do serviço Disque 900, em todo o Estado do Paraná; 43) n° 3.321/98. 
Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre as 
medidas atotadas em consequência das declarações do Gen. Patrick Hughes, chefe do órgão 
central de informações das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, que defendeu 
publicamente a intervenção militar na Amazônia; 44) n° 3.322/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. 
Solicita informações ao Ministério do Exército sobre as medidas adotadas em consequência 
das declarações do Gen. Patrick Hughes, chefe do órgão central de informações das Forças 
Armadas dos Estados Unidos da América, que defendeu publicamente a intervenção militar na 
Amazônia; 45) n° 3.323/98. Deputado MILTON MENDES. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o Contrato de Patrocínio Cultural n° 029/98, firmado entre a ECT e a 
Fundação Frankling Cascaes; 46) n° 3.324/98, Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações 
ao Ministério da Justiça sobre o contrato comercial entre a Polícia Federal e o Governo da 
França no valor de U$395,3 milhões; 47) n° 3.325/98. Deputado VÂNIO DOS SANTOS. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre relatórios elaborados pela RFFSA sobre a 
concessionária Ferrovia Tereza Cristina S.A – FCT; 48 – n° 3.326/98. Deputado MENDONÇA 
FILHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o contrato firmado entre o 
Governo do Estado de Pernambuco e a Caixa Econômica Federal; 49) n° 3.327/98, Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre contratos firmados 
pela Polícia Federal com as empresas Sofremi e Atech; 50) n° 3.328/98. Deputado GILNEY 
VIANA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre as declarações relativas ao 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; 51) n° 3.329/98. Deputado GILNEY VIANA. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
sobre o Projeto BID-PANTANAL; 52) n° 3.330/98. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre exclusão dos servidores inativos da ex-
Contadoria Geral de Transportes – CGT – da folha de pagamento do órgão; 53) n° 3.331/98. 
Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o montante 
arrecadado com apostas em jogos de azar mantidos pelo Governo Federal; 54) n° 3.332/98. 
Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre os 
proprietários ou detentores de outorga dos meios de comunicação social no País; 55) n° 
3.333/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre 
vôos realizados no aeroporto de Congonhas, em São Paulo; 56) n° 3.334/98. Deputado 
FERNANDO ZUPPO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre os gastos efetuados 
com os recursos advindos da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira; 57) n° 
3.335/98. Deputado JÚLIO CÉSAR. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre o processo de registro de reguladores de crescimento vegetal para uso 
na cultura da mangueira; 58) n° 3.336/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre Crédito Educativo; 59) n° 3.337/98. Deputado LINDBERT FARIAS. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre Crédito Educativo; 60) n° 
3.338/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
verba do Orçamento de 1998; 61) n° 3.339/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a construção de novas escolas no 
Município de Laranjal, no Estado de Minas Gerais; 62) n° 3.340/98. Deputado LINDBERG 



FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a falta de vacinas do tipo Hepatite B 
no Brasil e em especial no Rio de Janeiro; 63) n° 3.341/98. Deputado PAULO BERNARDO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre avais suportados pela União em face de 
empréstimos externos tomados por Estados e Municípios; 64) n° 3.342/98. Deputado PAULO 
BERNARDO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes, através da Rede Ferroviária 
Federal S.A. – RFFSA, sobre publicidade; 65) n° 3.343/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia, através da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, 
sobre publicidade; 66) n° 3.344/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia, através de Furnas Centrais Elétricas S.A – FURNAS, sobre 
publicidade; 67) n° 3.345/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia, através das Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRAS, sobre 
publicidade; 68) n° 3.346/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia, através das Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A – ELETROSUL, sobre 
publicidade; 69) n° 3.347/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia, através da Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A. – CHESF, sobre 
publicidade; 70) n° 3.348/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério 
de Minas e Energia, através da Agência Nacional de Energia S.A – ANNEL, sobre publicidade; 
71) n° 3.349/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia, através das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, sobre 
publicidade; 72) n° 3.350/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda, por meio do Instituto de Resseguro do Brasil – IRB, sobre publicidade; 73) n° 
3.351/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, através 
da Casa da Moeda do Brasil – CMB, sobre publicidade; 74) n° 3.352/98. Deputado PAULO 
BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, através da Caixa Econômica 
Federal – CEF, sobre publicidade 75) n° 3.353/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda, através do Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, 
sobre publicidade; 76) n° 3.354/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda, através do Banco do Brasil S.A., sobre publicidade; 77) n° 3.355/98. 
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda, através do Banco 
da Amazônia S.A. – BASA, sobre publicidade; 78) n° 3.356/98. Deputado PAULO BERNARDO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações, através da Telecomunicações Brasileiras 
S.A. – TELEBRÁS, sobre publicidade; 79) n° 3.357/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações, através da Empresa Brasileira de 
Telecomunicações S.A. – EMBRATEL, sobre publicidade; 80) n° 3.358/98. Deputado PAULO 
BERNARDO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações, através da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sobre publicidade; 81) n° 3.359/98. Deputado PAULO 
BERNARDO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações, através da Empresa 
Brasileira de Telecomunicações S.A. – EMBRATEL, sobre publicidade; 80) n° 3.358/98. 
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações, através da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sobre publicidade; 81) n° 3.359/98. 
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica, através da 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura, através da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária – INFRAERO, sobre publicidade; 82) n° 3.360/98. Deputado PAULO BERNARDO. 
Solicita informações ao Ministério do Exército, através da Indústria de Material Bélico do Brasil 
– IMBEL, sobre publicidade; 83) n° 3.361/98. Deputada LAURA CARNEIRO. Solicita informações 
ao Ministério da Marinha sob o fechamento da Agência da Capitania dos Portos de São João da 
Barra, Estado do Rio de Janeiro; 84) n° 3.362/98. Deputado JOSÉ EGYDIO. Solicita informações 
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre inquérito administrativo aberto 
pelo INPI envolvendo servidor do órgão e contestação da União Federal em processo movido 
pelo mesmo servidor; 85) n° 3.363/98. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre pareceres técnicos e jurídicos justificativos da revogação das 
Resoluções nos 809, de 1995 e 821, de 1996, do Contran, em 23 de janeiro de 1998; 86) n° 



3.364/98. CAPR. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária acerca 
das desapropriações de áreas de terra no Brasil do ano de 1985 a 1998, respectivamente por: - 
área de terra desapropriada no período; - extensão de cada área desapropriada no período; 
87) n° 3.365/98. Deputado MAURÍCIO REQUIÃO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre o Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP); 88) n° 3.366/98. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os débitos existentes por parte de embaixadas, consulados e representações 
internacionais no Brasil para com o INSS; 89) n° 3.367/98; Deputado FRANCISCO RODRIGUES. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
sobre o Projeto Passarão; 90) n° 3.368/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre os procedimentos adotados em defesa do Fiscal do Trabalho 
envolvido em inquérito administrativo encaminhado ao órgão pelo Governador do Estado do 
Ceará; 91) n° 3.369/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Estado-Maior das 
Forças Armadas sobre as medidas adotadas em consequência das declarações do General 
Patrick Hughes, chefe do órgão central de informações das Forças Armadas dos Estados Unidos 
da América, relativas à intervenção militar na Amazônia; 92) n° 3.370/98. Deputado PEDRO 
WILSON. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a atuação da Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI. á; 93) n° 3.371/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre atuação do Conselho Nacional de Educação; 94) 
n° 3.372/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre servidores do órgão; 95) n° 3.373/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre servidor que 
menciona; 96) n° 3.374/98. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre a Rádio Planalto Estéreo Som Ltda. e a Rádio Gama Ltda.; 97) n° 3.375/98. 
Deputado ANTÔNIO DO VALLE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre a aplicação, por parte da Secretaria de Assistência Social, dos programas de apoio 
à criança, adolescente e idoso no Estado de Minas Gerais; 98) n° 3.376/98. Deputado ANTÔNIO 
DO VALLE. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre a aplicação do Programa de 
Geração de Emprego e Renda (PROGER) no Estado de Minas Gerais; 99) n° 3.377/98. Deputado 
JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a 
distribuição e comercialização da carne bovina, suína e bubalina; 100) n° 3.378/98. Deputada 
MENDONÇA FILHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre aquisição, pela Caixa 
Econômica Federal, de títulos precatórios emitidos pelo Estado de Pernambuco; 101) n° 
3.379/98. Deputado DILSO SPERAFICO. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia 
sobre contrato de patrocínio firmado entre a Petrobrás e a WILLIAMS GRAND PRIX 
ENGINEERING LIMITED, para a temporada de corridas de automóveis Fórmula 1, firmado em 
28 de janeiro deste ano; 102) n° 3.380/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre presos enquadrados em crime hediondo. (Quando ao número dos 
que cumprem pena por sequestro); 103) n° 3.381/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre presos enquadrados em crime hediondo. (Quanto 
aos presídios de detenção); 104) n° 3.382/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Justiça sobre presos enquadrados em crime hediondo. (Quanto ao número 
dos que cumprem pena por esse tipo de crime); 105) n° 3383/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre presos enquadrados em crime hediondo. 
(Quanto a relação de nomes dos que cumprem pena por esse tipo de crime); 106) n° 3.385/98. 
Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o programa 
de reestruturação de bancos estaduais e possível processo de inclusão do Banco do Estado de 
Goiás S.A – BEG; 107) n° 3.386/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia sobre a composição acionária e os atos constitutivos e demais 
registros da empresa EDF International S.A., sócia da empresa Light – Serviços de Eletricidade 
S.A.; 108) n° 3.387/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita informações ao Ministério da 
Educação e do Desporto sobre folhas de pagamento de pessoal da Fundação Universidade de 



Brasília; 109) n° 3.388/98. Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Orçamento da União para o Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso; 
110) n° 3.389/98. Deputado FRANCISCO RODRIGUES. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre a BR-174; 111) n° 3.390/98. Deputado FRANCISCO RODRIGUES. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a Universidade Federal de 
Roraima; 112) n° 3.391/98. CFFC. Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre 
operações do Banco do Nordeste S.A.; 113) n° 3.392/98. CME. Solicita informações ao 
Ministério de Minas e Energia, sobre recursos que serão aplicados no reassentamento dos 
atingidos pela barragem de Itaparica; 114) n° 3.393/98. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos 
concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 115) n° 
3.394/98. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre a Comissão Especial de Supervisão; quadro de pessoal da Anatel; especialistas 
contratados com recursos liberados por força do Acordo com UIT; Ouvidor; empresas 
constituídas para a exploração do serviço móvel celular; e assembleias gerais em operadoras 
estaduais da Telebrás; 116) n° 3.395/98. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao 
Ministério da Aeronáutica sobre as obras de ampliação do Aeroporto Internacional de 
Viracopos; 117) n° 3.396/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado sobre servidores públicos federais ocupantes 
de cargos comissionados; 118) n° 3.397/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre servidores que menciona: 119) n° 
3.398/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério do Turismo sobre 
servidor que menciona; 120) n° 3.399/98. CFFC. Solicita informações ao Ministério de Minas e 
Energia sobre os procedimentos administrativos adotados para a construção do gasoduto 
Urucu – Porto Velho; 121) n° 3.400/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Ministério do Trabalho sobre providências tomadas pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT 
– CE) diante das irregularidades no regime de trabalho de professores recém-concursados pelo 
Governo do Estado do Ceará; 122) n° 3.401/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba 
para a Prefeitura Municipal de Palmital, Estado de São Paulo, consignada no orçamento da 
União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 
123) n° 3.402/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para Santa Casa de Misericórdia de Palmital, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar 
de autoria do requerente; 124) n° 3.403/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para a Fundação Antônio Prudente, de São 
Paulo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 125) n° 3.404/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para a Santa 
Casa de Misericórdia de Garça, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para 
o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 126) n° 
3.405/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal de Santa Albertina, Estado de 
São Paulo, consignada no orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda 
parlamentar de autoria do requerente; 127) n° 3.406/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para a 
Prefeitura Municipal de Tremembé, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 128) n° 
3.407/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal de Buri, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar 
de autoria do requerente; 129) n° 3.408/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 



Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba 
para a Prefeitura Municipal de Mirandópolis, Estado de São Paulo, consignada no orçamento 
da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 
130) n° 3.409/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para a Prefeitura Municipal de Conchas, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria 
do requerente; 131) n° 3.410/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o exercício de 1998, através de 
emenda parlamentar de autoria do requerente; 132) n° 3.411/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre as normas que reagem o 
ensino técnico; 133) n° 3.412/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre liberação de verba para a Santa Casa de Misericórdia de Itararé, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda 
parlamentar de autoria do requerente; 134) n° 3.413/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para a 
Prefeitura Municipal de Itacaré, Estado de São Paulo, Consignada no Orçamento da União para 
o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 135) n° 
3.414/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para o Hospital Beneficente José Pirondi, de Pirangi, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar 
de autoria do requerente; 136) n° 3.415/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para a Santa Casa de Misericórdia da 
Adamantina, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 137) n° 3.416/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para a 
Santa Casa de Misericórdia de Atibaia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente; 
138) n° 3.417/98. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre o cumprimento da Lei n° 3.953 de 1961; 139) n° 3.418/98. Deputado JAIR 
BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre o Fusex; 140) n° 3.419/98. 
Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre 
contratações de serviços de terceiros nas atividades de Exploração e Produção (E&P) na região 
da Bacia de Campos; 141) n° 3.420/98. Deputado RENAN KURTZ. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre provimento pagos a funcionários inativos da  RFFSA; 142) n° 
3.421/98. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do Trabalho 
referente aos convênios celebrados entre a União Federal, através do órgão, por intermédio 
da Sefor, e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a Central Única dos Trabalhadores a 
Força Sindical; 143) n° 3.422/98. Deputada JANDIRA FEGHALI. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o modelo de saúde no âmbito do ajuste fiscal; 144) n° 3.423/98. 
Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre a Imbel – 
Indústria de Material Bélico do Brasil; 145) n° 3.424/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a fiscalização efetuada pelo órgão 
na faculdade Unaerp, de Ribeirão Preto; 146) n° 3.425/98. Deputado LINDBERG FARIAS. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a Imbel – Indústria de Material Bélico do 
Brasil; 147) n° 3.426/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações à Procuradoria-
Geral da República sobre fiscalização efetivada pelo Ministério da Educação e do Desporto na 
faculdade Unaerp, de Ribeirão Preto; 148) n° 3.427/98. Deputado LUIZ MAINARDI. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre recursos não reclamados relativos às contas de 
depósito não recadastradas; 149) n° 3.428/98. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre procedimentos e normas do Banco do Brasil S.A. para operações 
financeiras realizadas com garantia de apólices de seguro; 150) n° 3.429/98. Deputado 
COLBERT MARTINS. Solicita informações à Casa Militar da Presidência da República sobre 



documentos enviados aos Governos Federal e Estaduais alertado acerca das consequências da 
seca do Nordeste sob os efeitos do fenômeno El Niño; 151) n° 3.430/98. Deputado FRANCISCO 
RODRIGUES. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre situação de crédito aos mini, 
pequenos, médios e grandes produtores de Roraima, pelo Banco da Amazônia S.A.; 152) n° 
3.431/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
as medidas adotadas pelo órgão para a suspensão da venda da droga avoparcina, que favorece 
o aparecimento de cepas da bactéria enterococos; 153) n° 3.432/98. Deputado ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
medidas adotadas pelo órgão para a suspensão da venda da droga avoparcina, que favorece o 
aparecimento de cepas da bactéria enterococos; 154) n° 3.433/98. Deputado GILNEY VIANA. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento, através da Secretaria de 
Políticas Regionais, sobre recursos destinados à investigação dos efeitos da seca, queimadas e 
incêndio no Estado de Roraima; 155) n° 3.434/98. Deputado PAULO ROCHA. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre sindicância realizada pela Fundação Nacional de 
Saúde no Município de Lábrea, Estado do Amazonas, durante o ano 1997; 156) n° 3.435/98. 
Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre servidores que menciona; 157) n° 3.436/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre processo de auditoria; 158) n° 3.437/98. Deputado 
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre apuração, pelo 
Departamento de Policia Federal, de denúncias envolvendo as construtoras responsáveis pela 
construção do CIAC de Lins, Estado de São Paulo; 159) n° 3.438/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. 
Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre as medidas adotadas em consequência 
da seca que atinge o Nordeste e acerca da adoção de políticas de emprego voltadas para a 
região; 160) n° 3.439/98. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações ao Banco Central 
do Brasil sobre o Banco Meridional do Brasil; 161) n° 3.440/98. Deputado ALMINO AFFONSO. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a efetiva aplicação do art. 15 da Lei n° 
9.437, de 1997; 162) n° 3.441/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Cosmópolis, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para construção e equipamentos 
da unidade de saúde; 163) n° 3.442/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Caraguatatuba, Estado de 
São Paulo, no valor de R$ 105.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, para aquisição de unidade móvel de saúde; 164) n° 3.443/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, no valor de R$100.000,00 consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, para aquisição de unidade móvel de saúde; 165) n° 3.444/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de 
verba para o Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, para construção e equipamento de unidade de saúde; 166) n° 
3.445/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita Informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para o Município de Campos do Jordão, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, para ampliação e equipamento de posto de 
saúde; 167) n° 3.446/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre liberação de verba para o Município de Campos do Jordão, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à manutenção do 
Hospital Leonor Mendes de Barros; 168) n° 3.447/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Campinas, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para 
ampliação e equipamento de hospital; 169) n° 3.448/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Campinas, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à 
manutenção do Hospital e Maternidade Celso Pierro-PUUCAMP; 170) n° 3.449/98. Deputado 



CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério de Cajamar, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para ampliação e equipamento 
de hospital; 171) n° 3.450/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre liberação de verba para o Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para assistência financeira à 
manutenção de hospital; 172) n° 3.451/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Cachoeira Paulista, Estado 
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para construção e 
equipamento de unidade de saúde no Bairro Quilombo; 173) n° 3.452/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município 
de Brodowski, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, para equipamento para unidade mista de saúde; 147) n° 3.453/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município 
de Biritiba-Mirim, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União par ao exercício de 1998, para construção e equipamento 
de unidade de saúde no Bairro Jardim Yoneda; 175) n° 3.454/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de 
Arujá, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para 
construção e equipamento de unidade de saúde; n° 3.455/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de 
Assis, Estado de São Paulo, consignada no orçamento da União para o exercício de 1998, 
destinada à assistência financeira para manutenção de hospital da Associação de Caridade de 
Santa Casa de Misericórdia de Assis; 177) n° 3.456/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Barretos, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para exercício de 1998, para 
ampliação e equipamento do Hospital do Câncer; 178) n° 3.457/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de 
Avaré, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para 
construção e equipamento de unidade de saúde no Bairro de Bonsucesso; 179) n° 3.458/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de 
verba para o Município de Araraquara, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, destinada à assistência financeira para manutenção da 
Beneficência Portuguesa em Araraquara; 180) n° 3.459/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Araraquara, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à 
assistência financeira para manutenção da Santa Casa de Araraquara; 181) n° 3.460/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de 
verba para o Município de Andradina, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, para construção de unidade de saúde; 182) n° 3.461/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de 
verba para o Município de Aguaí, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, para construção e equipamento de unidade de saúde no Jardim 
Santa Maria; 183) n° 3.462/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao ministério da 
Saúde sobre liberação de verba para o Município de Andradina, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para reforma de hospital; 184) n° 
3.463/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para o Município de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998, para equipamento para unidade mista de 
saúde; 185) n° 3.464/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre liberação de verba para o Município de Agudos, Estado de São Paulo consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998, para manutenção de hospital; 186) n° 
3.465/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 



liberação de verba para o Município de Amparo, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, para assistência financeira à manutenção do 
hospital Anna Cintra; 187) n° 3.466/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Águas de Lindóia Estado de 
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para ampliação de 
posto de saúde; 188) n° 3.467/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o Município de Araraquara, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à Assistência 
financeira para manutenção do Hospital Gota de Leite; 189) n° 3.468/98. Deputado PADRE 
ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a implantação do 
Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO; 190) n° 3.469/98. Deputada 
MARIA VALADÃO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a liquidação do Banco 
Brasileiro Comercial S.A.; 191) n° 3.470/98. Deputado TELMO KIRST. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre o ajuste fiscal; 192) n° 3.471/98. Deputado VÂNIO DOS SANTOS. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda, através do Banco do Brasil S.A., sobre a 
situação administrativa da empresa BBTur; 193) n° 3.472/98. Deputado ADHERMAR DE 
BARROS FILHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre execução orçamentária 
dos recursos da Seguridade Social; 194) n° 3.473/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos maiores 
devedores do INSS no Estado de São Paulo; 195) n° 3.474/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência Assistência Social sobre os quinhentos 
maiores devedores do INSS no Estado de Santa Catarina; 196) n° 3.475/98. Deputado ARLINDO 
CHINAGLIA. solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os 
quinhentos maiores devedores do INSS no Distrito Federal; 197) n° 3.476/98. Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre os quinhentos maiores devedores do INSS no Estado da Bahia; 198) n° 3.477/98. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os quinhentos maiores devedores do INSS no Estado de Goiás; 199) n° 3.478/98. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência Assistência 
Social sobre os quinhentos maiores devedores do INSS no Estado de Minas Gerais; 200) n° 
3.479.98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
Assistência Social sobre os quinhentos maiores devedores do INSS no Estado do Paraná; 201) 
n° 3.480/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência 
Assistência Social sobre os quinhentos maiores devedores do INSS no Estado do Rio de Janeiro; 
202) n° 3.481/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência Assistência Social sobre os quinhentos maiores devedores do INSS no Estado do 
Rio Grande do Sul; 203) n° 3.482/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no 
Estado do Acre; 204) n° 3.483/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no 
Estado de Alagoas; 205) n° 3.484/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS 
no Estado do Amazonas; 206) n° 3.485/98. Deputado ARLILNDO CHINAGLIA. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores 
devedores do INSS no Estado do Ceará; 207) n° 3.486/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos 
maiores devedores do INSS no Estado do Espirito Santo; 208) n° 3.487/98. Deputado ARLINDO 
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os 
trezentos maiores devedores do INSS no Estado do Maranhão; 209) n° 3.488/98. Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado do Mato Grosso; 210) n° 3.489/98. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 



Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado do Pará; 211) n° 3.490/98. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado da Paraíba. 212) n° 3.491/98. 
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado de Pernambuco; 213) n° 
3.492/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado do Piauí; 214) n° 
3.493/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado do Rio Grande do 
Norte; 215) n° 3.494/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado de 
Rondônia; 216) n° 3.495/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS 
no Estado de Sergipe; 217) n° 3.496/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS 
no Estado do Tocantins; 218) n° 3.497/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS no Estado 
do Amapá; 219) n° 3.498/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS 
no Estado de Roraima; 220) n° 3.499/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os trezentos maiores do INSS no Estado 
do Mato Grosso do Sul; 221) n° 3.500/98. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre parecer jurídico do BNDES 
mencionado no item 3 da nota informativa AT-003/98 constante da resposta ao Requerimento 
de Informação n° 3.168, de 1998; 222) n° 3.501/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita 
informações à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre as 
pesquisas de opinião contratadas pela Presidência da República a partir de 1° de janeiro de 
1995; 223) n° 3.502/98. Deputado CARLOS APOLINÁRIO. Solicita informações ao Ministério dos 
Transportes sobre o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 224) n° 
3.503/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da Educação sobre a 
reprovação pelo órgão de 50,23% dos livros didáticos da 5ª à 8ª série e exclusão dessas 
publicações do Guia de Livros Didáticos; 225) n° 3.504/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita 
informações ao Ministério da Justiça sobre medidas adotadas em consequência da possível 
insatisfação de escritório do Federal Bureau of Investigations (FBI), no Estado do Rio de 
Janeiro; 226) n° 3.505/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério das 
Relações Exteriores sobre medidas adotadas em consequência da possível instalação de 
escritório do Federal Bureau of Investigations (FBI), no Estado do Rio de Janeiro; 227) n° 
3.506/98. Deputado ÁTILA LINS. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre convênio firmado pela Suframa com a Prefeitura Municipal de Humaitá, 
Estado do Amazonas; 228) n° 3.507/98. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre o cumprimento dos dispositivos previstos no art. 
7° do Decreto n° 2.264, de 1997, que regulamenta a Lei n° 9.424, de 1996; 229) n° 3.508/98. 
Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre cumprimento dos dispositivos previstos no art. 7° do Decreto n° 2.264, de 1997, que 
regulamenta a Lei n° 9.424, de 1996; 230) n° 3.509/98. Deputado PADRE ROQUE. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre cumprimento dos dispositivos previstos no art. 7° 
do Decreto n° 2.264, de 1997, que regulamenta a Lei n° 9.424, de 1996; 231) n° 3.510/98. 
Deputado PAULO DELGADO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo sobre incentivo ao turismo, pela Embratur, no Estado de Minas Gerais, para o ano de 
1998; 232) n° 3.511/98. Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações ao Ministério da 
Justiças sobre as atividades do Centro de Dados Operacionais da Polícia Federal; 233) n° 
3.512/98. Deputado ANTÔNO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o 



Projeto Melhoria da Habilitação Rural para Controle da Doença de Chagas, no Estado de 
Tocantins; 234) n° 3.513/98. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da 
Aeronáutica sobre promoção de praças do quadro feminino; 235) n° 3.314/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
liberação de verba para o Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para exercício de 1998; 236) n° 3.515/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre a liberação de verba para o Município de Americana, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 237) n° 3.516/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
liberação de verba para o Município de Andradina, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 238) n° 3.517/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação de 
verba para o Município de Descalvado, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998; 239) n° 3.518/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre a liberação de verba para o Município de Descalvado, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998; 240) n° 3.519/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
241) n° 3.520/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Aguaí, Estado de 
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 242) n° 3.521/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação de verba para o Município de Altinópolis, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 243) n° 3.522/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 200.000,00; 244) n° 3.523/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Indaiatuba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
245) n° 3.524/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de verba para o Município de Lorena, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 246) n° 3525/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para a Município de 
Lins, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 247) 
n° 3526/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
liberação de verba para o Município de Limeira, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 248) n° 3527/98. Deputado CUNHA BUENO.  
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 249) n° 3528/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o 
Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 250) n° 3529/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento obre a liberação de verba para o Município de Bom 
Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício 
de 1998; 251) n° 3530/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre liberação de verba para o 
Município de Bertioga, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 252) n° 3531/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre a liberação de verba para o Município de Bauru, 



Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 253) n° 
3532/98. Deputada CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 254) n° 3533/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
liberação de verba para o Município de Borborema, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 255) n° 3534/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998; 256) n° 3535/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o 
Município de Brodowski, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 257) n° 3536/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o Município de Atibaia, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 258) n° 
3.537/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a 
liberação de verba para o Município de Bariri, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998; 259) n° 3.538/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre a liberação de verba para o Município de Barra Bonita, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998; 260) n° 3.539/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a liberação de verba para o Município de 
Barretos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
261) n° 3540/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o 
Município de Barretos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 262) n° 3541/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Cultura sobre a liberação de verba para o Município de Barueri, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 263) n° 3.542/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre a liberação de verba para o Município de Cravinhos, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 264) n° 3.543/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o Município de Cravinhos, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 265) n° 3.544/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o Município de Cosmópolis, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 266) n° 
3.545/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o Município de 
Charqueada, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998; 268) n° 3.547/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação de verba para o Município de Cedral, Estado 
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 269) n° 3.548/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
a liberação de verba para o Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 270) n° 3.549/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Capivari, Estado de São Paulo, consignada, no Orçamento da União; 271) 
n° 3.550/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 272) n° 3.551/98. Deputado 



CUNHA BUENO.  Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
liberação de verba para o Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 273) n° 3.552/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre a liberação de verba para o Município de Cajuru, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998; 274) n° 3.553/98 Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Cajamar, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 275) n° 3.554/98. Deputada CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre a liberação de verba para o Município de 
Cajamar, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
276) n° 3.555/98. Deputada CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Cachoeira Paulista, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 277) n° 
3.556/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Ibira, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 278) n° 3.557/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a 
liberação de verba para o Município de Ibitinga, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 279) n° 3.558/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a liberação de verba para o Município de 
Ibitinga, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
280) n° 3.559/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ibiúna, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 281) n° 3.560/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e Desporto sobre a 
liberação de verba para o Município de Iepe, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998; 282) n° 3.561/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o 
Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 283) n° 3.562/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de 
Itajobi, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
284) n° 3.563/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento sobre a liberação de verba para o Município de Itabera, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 285) n° 3.564/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação de verba para o Município de Irapuã, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 286) n° 3.565/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Diadema, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 287) n° 3.5566/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação de 
verba para o Município de Divinolândia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998; 288) n° 3.567/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre a liberação de verba para o Município de Dourado, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 289) n° 3.568/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a liberação de verba para o Município de 
Embu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 290) 
n° 3.569/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a 
liberação de verba para o Município de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 291) n° 3.570/98. Deputado CUNHA BUENO. 



Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 292) n° 3.571/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação de 
verba para o Município de Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998; 293) n° 3.572/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o 
Município de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998; 295) n° 3.574/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o 
Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, consignada no orçamento da União para o 
exercício de 1998; 296) n° 3.575/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de 
Garça, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 297) 
n° 3.576/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Guaratinguetá, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998. (Funcional Programática 
n° 13.076.0447.3460.3142); 298) n° 3.577/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998. (Funcional Programática n° 13.076.0449.3449.3460.3140); 299) n° 3.578/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sore a liberação 
de verba para o Município de Guareí, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 300) n° 3.579/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação de verba para o Município de 
Guarulhos, Estado de São Paul, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
301) n° 3.580/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o 
Município de Guarulhos. Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998. (No valor de R$ 500.000,00); 302) n° 3.581/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal sobre a liberação de verba para o Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998. (No valor de R$ 1.000.000,00); 
303) n° 3.582/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 304) n° 3.583/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação de verba para o Município de Herculândia, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998; 305) n° 3.584/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 307) n° 3.586/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e Desporto sobre a liberação de verba para o Município de lacri, 
Estado de São Paulo consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 308) n° 
3.587/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre a liberação de verba para o Município de Ibate, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 309) n° 3.588/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
liberação de verba para o Município de Igarata, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 310) n° 3.589/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação de verba, para 
o Município de Iguape, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 



exercício de 1998; 311) n° 3.590/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Jacareí, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 312) n° 3.591/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de 
verba para o Município de Jandira, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 313) n° 3.592/98. (Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Jardinópolis, Estado de 
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 314) n° 3.593/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de 
verba para o Município de Jaú, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para 
o exercício de 1998; 315) n° 3.594/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Duartina, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 316) n° 3.595/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de 
verba para o Município de Dracena, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 317) n° 3.596/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba o Município de Artur 
Nogueira, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
318) n° 3.597/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre a liberação de verba para o Município de Assis, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 319) n° 3.598/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
liberação de verba para o Município de Assis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998; 320) n° 3.599/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Ferraz de 
Vasconcelos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998; 321) n° 3.600/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre a liberação de verba para o Município de Embu, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 322) n° 3.601/98. Deputado CUNHA BUENO, 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobe a liberação de verba para 
o Município de Apiaí, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 323) n° 3.602/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de 
Areias, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
324) n° 3.603/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de verba para o Município de Ituverava, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 326) n° 3.605/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Itatiba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
327) n° 3.606/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de verba para o Município de Itapira, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 328) n° 3.607/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Iracemápolis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998; 329) n° 3.608/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre a liberação de verba para o Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 330) n° 3.609/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o 
Município de Igarata, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 331) n° 3.610/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município da Saúde sobre a liberação de 
verba para o Município de Ibitinga, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 



para o exercício de 1998; 332) n° 3.611/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Hortolândia, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 333) n° 3.612/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de 
verba para o Município de Holambra, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 334) n° 3.613/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre a atuação, como seguradora, da empresa Teledata; 335) n° 
3.614/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para o Município de Getulina, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 336) n° 3.615/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Guararema, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998; 337) n° 3.616/98. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre o processo de privatização da Companhia Siderúrgica 
Nacional – CSN; 338) n° 3.617/98. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda sobre pedido de abertura de inquérito para apuração de irregularidades 
no Banco do Nordeste; 339) n° 3.618/98. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao 
Ministério das Relações Exteriores sobre a expulsão, pelo Governo de Israel, das estudantes 
Cristiane Carvalho e Vera Santana; 340) n° 3.619/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre operações com o Fundo Monetário Internacional; 
341) n° 3.620/98. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre a venda licita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação de 
verba para o Município de Assis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para 
o exercício de 1998; 319) n° 3.598/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba par ao Município de Assis, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 320) n° 
3.599/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para o Município de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 321) n° 3.600/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o 
Município de Embu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício 
de 1998; 322) n° 3.601/98. Deputado CUNHA BUENO, Solicita informações ao Ministério 
Extraordinário dos Esportes sobre a liberação de verba para o Município de Apiaí, Estado de 
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 323) n° 3.602/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação de verba para o Município de Areias, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 324) n° 3.603/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Jacareí, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
325) n° 3.604/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de verba para o Município de Ituverava, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 326) n° 3.605/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Itatiba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
327) n° 3.606/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de verba para o Município de Itapira, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 328) n° 3.607/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de 
Iracemápolis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União par ao exercício de 
1998; 329) n° 3.608/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre a liberação de verba para o Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 330) n° 3.609/98. Deputado 



CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o 
Município de Igarata, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 331) n° 3.610/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Ibitinga, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 332) n° 3.611/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de 
verba para o Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998; 333) n° 3.612/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Holambra, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União par ao exercício de 1998; 334) n° 
3.613/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
atuação, como seguradora, da empresa Teledata; 335) n° 3.614/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobe a liberação de verba para o Município de 
Getulina, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
336) n° 3.615/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação de verba para o Município de Guararema, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 337) n° 3.616/98. Deputado LINDBERG FARIAS. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o processo de 
privatização da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN; 338) n° 3.617/98. Deputado WALTER 
PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre pedido de abertura de 
inquérito para apuração de irregularidades no Banco do Nordeste; 339) n° 3.618/98. Deputado 
LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a expulsão, 
pelo Governo de Israel, das estudantes Cristiane e Vera Santana; 340) n° 3.619/98. Deputado 
PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações com o 
Fundo Monetário Internacional; 341) n° 3.620/98. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a venda do Banco Antônio de Queiroz S.A; 342) n° 
3.621/98. Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
fibras naturais e artificiais sujeitas a monitoramento e controle dos riscos de exposição de 
trabalhadores, consoante o que dispõe o artigo 10 do Decreto n° 2.350, de 1997; 343) n° 
3.622/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre a liberação da verba para o Município de Tabapuã, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 344) 
n° 3.623/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de 
Política Fundiário sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00; 345) n° 3.624/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a 
liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 9.000.000,00; 346) n° 3.625/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 400.000,00; 347) n° 3.626/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998 (no valor de R$ 100.000,00); 348) n° 3.627/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
Nova Aliança, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 349) n° 3.628/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município da Saúde 
sobre a liberação da verba para o Município de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 350) 
n° 3.629/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 



da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 13.600.000,00; 351) n° 3.630/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Tremembé, Estado de São Paulo, consignada no valor de R$100.000,00; 352) n° 
3.631/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
liberação da verba para o Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 353) n° 3.632/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação da verba para a Prefeitura Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 354) 
n° 3.633/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, no 
valor de R$ 1.000.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 355) n° 
3.634/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, no 
valor de R$ 3.000.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998. 356) n° 
3.635/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998 no valor R$ 13.500.000,00; 357) n° 3.636/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de São Vicente, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 1.000.000,00; 358) n° 3.637/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
São Sebastião, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 150.000,00; 359) n° 3.638/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, no valor de R$ 10.000.000,00 consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 360) n° 3.639/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, no valor de R$ 10.000.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998; 360) n° 3.639/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre a liberação da verba para o Município da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de 4.000.000,00 consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 361) n° 3.640/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de R$ 5.000.000,00 consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998; 362) n° 3.641/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, no valor de R$ 7.000.000,00 consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 363) n° 3.642/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Suzano, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 
100.000,00; 364) n° 3.643/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre liberação da verba para o Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 365) 
n° 3.644/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
liberação da verba para o Município de Sumaré, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União par ao exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 366) n° 3.645/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, no valor de R$ 225.000,00; 367) n° 3.646/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Olímpia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 



exercício de 1998, no valor de R$ 120.000,00; 368) n° 3.647/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação ao Ministério da Saúde sobre a 
liberação da verba para o Município de Osasco, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 369) n° 3.648/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 370) n° 3.649/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Paranapanema, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União par ao 
exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 371) n° 3.650/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 150.000,00; 372) n° 3.651/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Pariquera-
Açu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
destinada à manutenção do Hospital Geral Adhemar de Barros, no valor de R$ 100.000,00; 
373) n° 3.652/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação da verba para o Município de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à reforma de centro de saúde, no 
valor de R$ 100.000,00; 374) n° 3.653/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Peruíbe, Estado de São 
Paulo, no valor de R$ 150.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
375) n° 3.654/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
a liberação da verba para o Município de Peruíbe, Estado de São Paulo, no valor de R$ 
100.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 376) n° 4.655/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Piquete, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 377) n° 3.656/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Piracaia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 378) n° 3.657/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação da 
verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 12.300.000,00; 379) n° 3.658. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação da verba para o 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício 
de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 380) n° 3.659/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício 
de 1998, no valor de R$ 400.000,00; 381) n° 3.660/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Mogi-
Guaçu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 200.000,00; 382) n° 3.661/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Mogi-Mirim, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 
190.000,00; 383) n° 3.662/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de Taboão da Serra, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 100.000,00; 384) n° 3.663/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação da verba para o Município de Tambaú, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 100.000,00; 385) n° 3.664/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 



do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de Taquaritinga, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 100.000,00 – funcional programática 13.076.0448.3460.0832; 386) n° 3.665/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o Município de Tambaú, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 140.000,00; 387) 
n° 3.666/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00 – 
funcional programática 13.076.0449.346.0792; 388) n° 3.667/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação da verba para 
o Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 390) n° 3.669/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a liberação da verba para o 
Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para 
o exercício de 1998, no valor de R$ 250.000,00; 391) n° 3.670/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a liberação da 
verba para o Município de Tietê, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União par 
ao exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00; 392) n° 3.671/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba 
para o Município de Timburi, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 393) n° 3.672/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba 
para o Município de Torrinha, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 394) n° 3.673/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
sobre a liberação da verba para o Município de Ubatuba, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 230.000,00; 395) n° 3.674/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes 
sobre a liberação da verba para o Município de Urupes, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 125.000,00; 396) n° 3.675/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação da verba para o Município de Valinhos, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 397) n° 3.676/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, recursos 
Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação das verbas para o Município de Vargem Grande 
paulista, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da união para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 100.000,00; 398) n° 3.677/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de 
Vinhedo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 
no valor de R$ 100.000,00; 399) Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba para o Município de Votorantim, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 140.000,00; 400) n° 3.769/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao ministério 
da Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação da verba para o Município de Estiva 
Gerbi, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 100.000,00; 401) n° 3.680/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação da verba para o Município de 
Ourinhos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
no valor de R$ 215.000,00; 402) n° 3.681/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação da verba para o Município de 
Osasco, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 



valor de R$ 400.000,00; 403) n° 3.682/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a liberação da verba para o Município de 
Batatais, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 100.000,00; 404) n° 3.683/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da verba 
para o Município Batatais, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00; 405) n° 3.684/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verbas 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 406) n° 3.685/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre a liberação da 
verba para o Município de Arthur Nogueira, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, no valor de R$ 405.000,00; 407) n° 3.686/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e orçamento sobre a 
liberação da verba para o Município de Barretos, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 250.000,00; 408) n° 3.687/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre a liberação da verba para o Município de Batatais, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 400.000,00; 409) n° 3.688/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Amazônia legal sobre a liberação da verba para o Município de Carapicuíba, Estado 
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 
450.000,00; 410) n° 3.689/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 450.000,00; 411) 
n° 3.690/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de Campinas, Estado São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 470.000,00; 412) 
n° 3.691/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e de 
Desporto sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, no valor de R$ 402.976,00; 413) n° 3.692/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a liberação da verba 
para Estado de São Paulo, no valor de CR$ 10.500.000,00 consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998; 414) n° 3.693/98, Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, no valor de 
CR$3.330.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 415) n° 
3.694/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre 
a liberação da verba para o Estado de São Paulo, no valor de CR$ 875.000,00 consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998; 416) n° 3.695/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a liberação da verba para o Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 
7.000.000,00; 417) n° 3.696/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 1.500.000,00; 418) n° 3.698/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Justiça sobre providencias quanto a site na Internet pregando o racismo, com 
participação de cidadão brasileiro; 419) n° 3.699/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Pirajuí, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 160.000,00. 420) N° 3.700/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre a liberação para o Município de Poá, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 421) n° 3.701/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Pompéia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 



para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 422) n° 3.702/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a liberação da verba para o 
Estado de São Paulo, no valor de CR$ 3.000.000,00, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998; 423) n° 3.703/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, no valor de 
CR$ 763.000,00 consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 424) n° 
3.704/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União, para o exercício de 1998, no valor de R$ 800.000,00; 425) 
n° 3.705/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 400.000,00; 426) 
n° 3.706/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre a liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 3.000.000,00; 427) n° 3.707/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a 
liberação da verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 190.022,00; 428) 3.708/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a liberação da verba para 
o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor 
de R$ 2.590.370,00; 429) n° 3.709/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Santos, Estados de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
par ao exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00, para o Hospital S. José Casa de Saúde S. 
Vicente; 430) n° 3.710/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São Joaquim da Barra, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União par ao exercício de 1998, no valor de R$ 
150.000,00; 431) n° 3.711/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União par ao exercício de 1988, no valor de R$ 
100.000,00; 432) n° 3.712/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
sobre a liberação da verba para o Município de José dos Campos, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00; 433) 
n° 3.713/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União par ao 
exercício de 1998, destinada ao término das obras dos hospitais estaduais, no valor de R$ 
8.000.000,00; 434) n° 3.714/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, para assistência financeira à 
manutenção do Hospital do Câncer da Fundação AC Camargo, no valor de R$ 200.000,00; 435) 
n° 3.715/98, Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, para assistência financeira à manutenção do 
Hospital INCOR, no valor de R$ 200.000,00; 436) n° 3.716/98 Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
São Paulo, Estado de verba para o Município de São Paulo, estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, para assistência financeira à manutenção do 
Instituto do Tórax, no valor de R$ 200.000,00; 437) n° 3.717/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
para assistência financeira à manutenção do Hospital INCOR, no valor de R$ 300.000,00; 438) 
n° 3.718/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde, sobre a 



liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à assistência financeira à Fundação 
Zerbini, no valor de R$ 200.000,00; 439) n° 3.719/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de São Paulo, Estado 
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à 
manutenção do Hemocentro Pró-Sangue, no valor de R$ 200.000,00; 440) n° 3.720/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação da 
verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, destinada à assistência financeira para manutenção do Hospital do 
Câncer, da Fundação A.C. Camargo, no valor de CR$ 100.000,00; 441) n° 3.721/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, destinada à assistência financeira para manutenção da Santa casa de 
Misericórdia de Santo Amaro, no valor de R$ 100.000,00; 442) n° 3.722/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, destinada à assistência financeira para manutenção do Hospital INCOR, no 
valor de CR$ 4.000.000,00 443) n° 3.723/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Porto Ferreira, Estado de 
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada à aquisição 
de equipamentos para o Hospital D. Balbina, no valor de R$ 120.000,00; 444) n° 3.724/98 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Potirendaba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 445) n° 3.725/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba par ao 
Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 446) n° 3.726/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União, 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 120.000,00; 447) n° 3.727/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde a liberação da verba para o Município de 
Queluz, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 200.000,00; 448) n° 3.728/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Rafard, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 
300.000,00; 449) n° 3.729/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Registro, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00; 450) 
n° 3.730/98. Deputado CUNHA BUENO . Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a 
liberação da verba para o Ministério de Rio Claro, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 451) n° 3.731/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da 
verba para o Município de Salesópolis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 452) n° 3.732/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 500.000,00; 453) n° 3.733/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o 
Município de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 454) n° 3.734/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba par ao 



Município de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 455) n° 3.735/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de 
Santa Isabel, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 456) n° 3.736/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Santo 
André, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 1.120.000,00; 457) n° 3.737/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Santos, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00 
para manutenção do Hospital dos Estivadores de Santos – SP; 458) n° 3.738/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a liberação da verba para 
o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 459) 3.739/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 460) 
n° 3.740/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência social sobre a liberação da verba para o Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 
100.000,00; 461) n° 3.741/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informação ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de São Sebastião, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de 
R$ 610.000,00; 462) n° 3.742/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o 
Município de São Vicente, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00; 463) n° 3.743/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a libertação da verba 
para o Município de Serrana. Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o 
exercício de 1998, no valor de R$ 100.000,00; 464) n° 3.744/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba 
para o Município do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município 
de Socorro, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
no valor de R$ 100.000,00; 465) n° 3.745/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba para o Município de 
Sumaré, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 120.000,00; 466) n° 3.746/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre a liberação da verba para o Município de 
Suzanápolis de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no 
valor de R$ 360.000,00; 467) n° 3.747/98. CFFC. Solicita informações ao Ministério da Justiça 
sobre Acordo de Cooperação para a modernização e Reaparelhamento do Departamento de 
Polícia Federal; 468) n° 3.748/98. CFFC. Solicita por intermédio do Ministério da Fazenda, 
informações ao Presidente do Banco do Brasil sobre o Projeto de Desenvolvimento da Zona da 
Mata Nordestina; 469) n° 3.749/98. CFFC. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária sobre Programa de Reforma Agrária para a região do Nordeste; 470) n° 
3.750/98. CFFC. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
suspensão de cobrança judicial dos débitos de devedores da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM; 471) n° 3.751/98. CFFC. Solicita informações ao Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República sobre a suspensão de cobrança judicial dos débitos de 
devedores da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; 472) n° 3.752/98. Deputado 



FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal sobre investimentos e situação, em termos de licenciamento 
ambiental, dos projetos de irrigação implantados ou em implantação; 473) n° 3.753/98. 
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal relativas ao registro de agrotóxicos; 474) n° 3.754/98. 
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre contratações de pessoal realizadas pelo 
Programa da Nação Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e pelo Instituto Interamericano 
de Ciências Agrícolas – IICA; 475) 3.755/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações 
ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre as 
providências tomadas a respeito de corrupção no IBAMA; 476) n° 3.756/98. Deputado FÁBIO 
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
registro de agrotóxicos; 477) n° 3.757/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações 
ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre as 
atividades de fiscalização ambiental efetivadas pelo IBAMA; 478) n° 3.758/98. Deputado FÁBIO 
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, relativa à 
Mata Atlântica; 479) n° 3.759/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre registro de 
agrotóxicos; 480) n° 3.760/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre ações de controle de 
desflorestamento os Estados do Acre e de Rondônia; 481) n° 3.761/98 Deputado FÁBIO 
FELDMANN. Solicita informações ao ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre relação do IBAMA com a entidade Pró-Carnívoros; 482) n° 3.762/98. 
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o monitoramento dos planos de manejo florestal; 
483) n° 3.763/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre reuniões do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA 484) n° 3.764/98. Deputado TELMO KIRST. Solicita informações ao 
Ministério dos Transportes sobre resultados e perspectivas das políticas de transportes 
rodoviário no âmbito dos anos de governo para privatização; 485) n° 3.765/98. Deputado 
TELMO KIRST. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre custo alternativo, por 
quilômetro de estrada nova construída e, alternativamente, os gastos de conservação de 
estradas nas diferentes regiões brasileiras; 486) n° 3.287/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre liberação de verba para o 
Município de Paraibuna, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para o 
1998, no valor de R$ 200.000,00; 487) n° 3.828/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Paraibuna, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 488) n° 3.829/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 489) n° 3.830/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba 
para o Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União 
para 1998, no valor de R$ 110.000,00; 490) n° 3.831/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre liberação de verba para o 
Município de Ourinhos Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de 100.000,00; 491) n° 3.832/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 



1998, no valor de R$ 215.000,00; 492) n° 3.833/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Oscar Bressane, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União 
para 1998, no valor de R$ 250.000,00; 493) n° 3.834/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Santo André, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União 
para 1998 no valor de R$ 300.000,00; 494) n° 3.835/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre 
liberação de verba para o Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, consignada 
no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 200.000,00; 495) n° 3.836/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre 
liberação de verba para o Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 198, no valor de R$ 100.000,00; 496) n° 
3.837/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Santos, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 760.000,00; 497) n° 
3.838/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e do 
Desporto sobre liberação de verba para o Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 498) n° 
3.839 Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Marília, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 150.000,00; 499) n° 
3.840/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
Desporto sobre liberação de verba para o Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 150.000,00; 500) n° 
3.841/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Mairinque, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 501) n° 
3.842/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Magda, estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 200.000,00; 502) n° 
3.843/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos 
Esportes sobre liberação de verba para o Município de Magda, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 503) n° 
3.844/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos 
Esportes sobre CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes 
sobre liberação de verba para o Município de Limeira, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 250.000,00; 504) n° 3.845/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
liberação de verba para o Município de Leme, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 505) n° 3.846/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de 
verba para o Município de Juquiá, estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União para 1998, no valor de R$ 100.000,00 506) n° 3.847/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
sobre liberação de verba para o Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 220.000,00; 507) n° 3.848/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
liberação de verba para o Município de Itatiba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
da União para 1998, no valor de R$ 250.000,00; 508) n° 3.849/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba 
para o Município de Itápolis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União 



para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 509) n° 3.850/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União 
para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 510) n° 3.851/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Itapira, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 250.000,00; 511) n° 3.852/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação da verba para o 
Município de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 512) n° 3.853/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a 
liberação de verba para o Município de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 513) n° 3.854/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
liberação de verba para o Município de Itirapina, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 514) n° 3.855/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre liberação de verba para 
Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União para 1998, no valor de R$ 200.000,00; 515) n° 3.856/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de verba 
para o Município de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 516) n° 3.857/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
liberação de verba para o Município de Salto, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
Geral da União para 1998, no valor de R$ 125.000,00; 517) n° 3.858/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a 
liberação de verba para o Município de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 518) n° 3.859/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a 
liberação de verba para o Município de Jacareí, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 500.000,00; 519) n° 3.860/98 Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre liberação 
de verba para o Município de Jambeiro, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral 
da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 520) n° 3.861/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de verba 
para o Município de Jaboticabal, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União para 1998, no valor de R$ 150.000,00; 521) n° 3.862/98. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Jandira, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 107.900,00; 522) n° 3.863/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verbas para o 
Município de Jandira, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 523) n° 3.864/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento geral da União 
para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 524) n° 3.865/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Itu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no 
valor de R$ 100.000,00; 525) n° 3.866/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o Município de 
Mogiguaçu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no 
valor de R$ 100.000,00; 526) n° 3.867/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 



Ministério da Previdência e Assistência Social sobre liberação de verba para o Município de 
Santos, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de 
R$ 1.100.000,00; 527) n° 3.868/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba 
para o Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
Geral da União para 1998, no valor de R$ 2.200.000,00; 528) n° 3.869/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia 
Legal sobre liberação de verba par ao Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 529) n° 
3.870/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Rio Grande da Serra, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 530) n° 
3.781/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, 
consignada no orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 531) n° 
3.872/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do planejamento e 
Orçamento sobre libração de verba para o Município de Rio Claro, Estado e São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 532) n° 
3.873/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre liberação de verba para o Município de Santa Fé do Sul, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 533) n° 
3.874/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 350.000,00; 534) n° 
3.875/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento sobre liberação de verba para o Município de Santa Branca, Estado de São 
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 150.000,00; 535) n° 
3.876/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do planejamento e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Santa Branca, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 208.000,00; 536) n° 
3.877/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba para o Município de Santa 
Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no 
valor de R$ 200.000,00; 537) n° 3.878/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de verba para o Município de 
Miranópolis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento geral da União para 1998, no 
valor de R$ 150.000,00; 538) n° 3.879/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o Município de 
Mirassol, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor 
de R$ 100.000,00; 539) n° 3.880/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre liberação de verba para o Município de Mococa, 
estado de Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor 
de R$ 100.000,00; 540) n° 3.881/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba 
para o Município de Mococa, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União 
para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 541) n° 3.882/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 500.000,00; 542) n° 3.883/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Lecéia, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 543) n° 3.884/98 Deputado CUNHA BUENO. Solicita 



informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre liberação de verba para o 
Município de Lupérico, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 544) n° 3.885/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Matão, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 150.000,00; 545) n° 3.886/98 Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o 
Município de Mauá, estado de São Paulo, consignada CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o Município de 
Mirandópolis, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no 
valor de R$ 200.000,00; 547) n° 3.888/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o Município de São 
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no 
valor de R$ 100.000,00; 548) n° 3.889/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba 
para o Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 549) n° 3.890. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
sobre liberação de verba para o Município de São José do R$ 150.000,00; 550) n° 3.8891/98 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Paulo, consignada no Orçamento 
Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 551) n° 3.892/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação de 
verba para o Município de Tambaú, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União para 1998, no valor de R$ 225.000,00; 552) n° 3.893/98 Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre liberação de verba para o 
Município de Itapeva, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de R$ 100.000,00; 553) n° 3.894/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre Geral da União para 1998, no 
valor de R$ 140.000,00; 554) n° 3.895/98 Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre liberação de verba para o Município de 
Lins, Estado de São Paulo, consignado no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 
100.000,00 555) n° 3.896/98 Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba para o Município 
de Lins, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de 
R$ 130.000,00; 556) n° 3.897/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Novo Horizonte, 
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 
200.000,00. II – PAUTA DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE. A MESA aprova os pareceres 
proferidos por Sua Excelência nos seguintes Projetos de Resolução: 1) n° 165, de 1997, de 
autoria do Deputado Paes Landim, que institui o Grupo Parlamentar Brasil/Argentina. Voto do 
Relator: pela aprovação; 2) n° 187, de 1998, de autoria da Deputada Esther Grossi, que institui 
o Grupo Parlamentar Brasil/Cabo Verde. Voto do Relator: pela aprovação. III – PAUTA DO 
SENHOR 2° VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência o Senhor 2° Vice-Presidente, Deputado Severino 
Cavalcanti, na qualidade de Corregedor, relata os seguintes processos: 1) Sindicância n° 03/97. 
Apuração da denúncia do Deputado Augusto Carvalho sobre existência de irregularidades na 
DATAMEC, envolvendo diretores dessa empresa e membros da Câmara dos Deputados 
RELATÓRIO: Com ofício n° 653, de 2 de julho de 1997, o Sr. Presidente encaminhou ao 
Corregedor cópia de pronunciamento do Senhor Deputado Augusto Carvalho, feito da Tribuna 
da Câmara no dia 26 de junho de 1997, no qual esse ilustre em irregularidades que teriam 
ocorrido na DATAMEC, conforme a denúncia feita pela revista IstoÉ em sua edição n° 1.477, 
data de 25 de julho de 1997. Seguindo a referida reportagem, teria ocorrido superfaturamento 
em contratos firmados entre a DATAMEC e fornecedores de serviços contratos pro essa 



empresa e em razão do que o Ministro Eduardo Jorge Caldas teria chamado ao Palácio do 
Planalto o Líder do PTB na Câmara, Deputado Paulo Heslander, para comunicar-lhe a existência 
de uma gravação comprometedora de um parlamentar do PTB. A reportagem, às fls. 20, após 
divulgar que aquele Ministro teria declarado ao então Líder do PTB, Deputado Paulo 
Heslander, “ter graves denúncias contra Sérgio Vieira de Góis. Presidente do ano passado 
numa negociação política que, segundo parlamentares do PTB, assegurou o apoio do deputado 
Nelson Marchezelli (PTB-SP) ao projeto do governo de reforma da Previdência”. Segundo a 
mesma reportagem, os petebistas concordaram com a demissão de Sérgio Góis, mas, dois dias 
depois acertaram para que viesse a substituí-lo o administrador de empresa SÉRGIO 
BALLERINI. Esclarece a reportagem ainda que, além do Sérgio Góis, foram demitidos o diretor 
comercial da DATAMEC, Sérgio Lustosa Botelho Martins e o de recursos Humanos e que “Yves 
Fernandes, principal interlocutor de Góis nas conversas grampeadas, era assessor de Martins e 
seria “quem participava das negociatas.” A reportagem transcreve o que seria a gravação de 
uma conversa telefônica mantida entre Yves Fernandes e Sérgio Góis, na qual o primeiro 
esclarece que “há mais de três dias” havia feito depósito na conta do Deputado Marchezelli. 
Em outro trecho há referência, feita pelo mesmo Yves Fernandes, a um depósito de quinze mil. 
Em outro teria Sérgio Góis dito o seguinte a Yves Fernandes:”.. Eu  tenho 20 para dar o Banco, 
40 para dar para os políticos. Acho que dá pra resolver.” No que tange à fita contendo a 
gravação desses trechos e outros que estariam sendo reproduzidos esclarece a reportagem 
que, instalado, pelo vice-líder do PTB, Fernando Gonçalves, a mostra-la, teria dito o Ministro 
Eduardo Jorge” que sabia da fita mas não estava com ela e alertou que quem ouvisse a 
gravação teria de encaminhá-la à Polícia Federal, o que provocaria um escândalo”. Outro que, 
segundo a reportagem, também declara ter conhecimento da fita, mas acrescenta que nem a 
ouviu, é o Presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio Cutolo. Tais detalhes levaram o 
Corregedor, inicialmente, a solicitar ao Presidente da Caixa Econômica Federal o fornecimento, 
caso a igual forma, em face da menção feita pelo Ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira, 
segundo a reportagem, de que, levado o conhecimento das irregularidades ocorridas na 
DATAMEC à Polícia Federal, a respectiva informação provocaria um escândalo, oficio o 
Corregedor ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, indagando sobre a existência 
de investigação naquele Departamento objetivando esclarecer os fatos denunciados, 
notadamente quando ao envolvimento de qualquer membro desta Casa nas Irregularidades 
reportados por aquele Revista. Em ofício de 12 de setembro de 1997, o Departamento de 
Polícia Federal, pelo seu Diretor-Geral, esclareceu, respondendo à indagação do Corregedor, 
que “à míngua de provocação específica, não instaurou qualquer procedimento aparatório 
sobre o conteúdo da matéria jornalística realizada pela revista IstoÉ, em sua edição de 25 de 
junho p.p”, Mediante ofício datado de 17 de setembro de 1997, o Presidente da Caixa 
Econômica Federal, em resposta ao ofício que o Corregedor lhe dirigiu sobre o assunto, 
afirmou que não dispunha de cópia da gravação referida no expediente deste Órgão 
Sindicante. Respectivamente, em 14 de outubro, pelo ofício n° 60 e em 13 de novembro de 
1997, pelo ofício n° 62, o Corregedor solicitou esclarecimentos sobre o assunto reportado pela 
revista IstoÉ aos hoje ex-Presidentes da DATAMEC Sérgio Ballerini e Sérgio Vieira Góes. 
Respondendo ao Ofício do Corregedor e no que se relaciona com a denúncia de envolvimento 
de membros desta casa nas irregularidades reportadas pela revista IstoÉ, afirmou o seguinte o 
ex-Presidente da Datamec, Dr. SÉRGIO BALLERINI, verbis: Preliminarmente permita-me 
informa-lo de que sou egresso do quadro de empregados da DATAMEC S.A tendo assumido o 
cargo de Diretor-Presidente por indicação da Caixa Econômica Federal, acionista majoritário da 
Sociedade, através de eleição, e empossado no dia 20 de maio de 1997. É meu dever de 
cidadão declara que ao longo do tempo que presto serviços a esta casa, jamais tive 
conhecimento, em todos os postos que ocupei, de gerência ou interferência de membros do 
Parlamento nas atividades da Empresa. Por extensão, do Exmo. Sr. Deputado Nelson 
Marchezelli desconheço qualquer procedimento aético ou aviltante. Do diálogo travado, nada 
poderei acrescentar aos trabalhos que vêm sendo promovidos por V. Exª já que não o 



presenciei e sequer conheço sobre gravações telefônicas e o conteúdo de sua correspondentes 
transcrições.” Atendendo ao pedido de manifestação quanto às reportagens publicada pela 
revista IstoÉ, denunciando irregularidades que teriam ocorrido na DATAMEC e quanto ao que 
seria a transcrição de conversão telefônica que teria tido com Yves Fernandes e em que é 
citado o Deputado NELSON MARCHEZELLI, limitou-se o Dr. Sérgio Luiz Vieira de Góes a 
mencionar o sistema de fiscalização a que está submetida essa empresa e a fazer a seguinte 
referência quanto ao último fato retroapontado: “No que tange ao Excelentíssimo Deputado 
Nelson Marchezelli, devo esclarecer que meses antes de assumir a Presidência da DATAMEC, 
avalizei um empréstimo bancário para uma empresa, junto à Caixa Econômica Federal. 
Infelizmente a devedora não saldou, no prazo, o débito com o Banco Credor, razão pela qual 
vime obrigado a honrar o compromisso. Naquele momento, meu capital disponível estava 
mobilizado, razão pela qual busquei o auxílio do amigo Deputado Nelson Marchezelli que, 
gentilmente, prontificou-me a quantia necessária à liquidação da operação, posteriormente 
restituídos. Repudio, veementemente, as referências desrespeitosas contra os ilustres 
membros dessa Casa e, em especial, aos integrantes do PTB, citados na reportagem.” 
Complementando as informações prestadas em seu ofício CE-185/97, de 20-10-97, o Dr. 
SÉRGIO BALLERINI, Presidente da DATAMEC encaminhou, em 6 de maio de 1998, ao 
Corregedor, o “Relatório de Auditoria de Gestão n° 198/75, da Secretaria Federal de Controle, 
da Delegacia Federal de Controle/RJ, do Ministério da Fazenda, o qual, em sua parte 
conclusiva, faz a seguinte afirmativa: “Em face dos exames realizados, concluímos pela 
REGULARIDADE da gestão dos administradores da Empresa, no período de 1°-1 a 31-12-97.” 
Oficiou também e por último o Corregedor (Of. Cor n° 035/98, de 13 de maio de 1998), ao ex-
Ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira, indagando-lhe sobre se tinha conhecimento quanto a 
quem teria posse da gravação contendo os indícios de práticas delituosas a que se referia a 
reportagem da revista IstoÉ, já referida, tendo do mesmo recebido resposta pela negativa em 
expediente datada de 20 de maio de 1998, encaminhado ao Corregedor. É o Relatório. Como 
se extrai do relatório, duas foram as denúncias feitas pela revista IstoÉ, em sua edição de 25 
de junho de 1997, em matéria intitulada “CHANTAGEM PLANALTO”: a primeira, de que a 
DATAMEC, a empresa de informática da Caixa Econômica Federal, estaria superfaturando 
contratos com fornecedores da empresa, com insinuação de que Deputados estariam 
envolvidos com tal ilicitude, e, a outra, de que o Deputado Nelson Marquezelli teria recebido 
de Sérgio Vieira de Góis, então Presidente dessa empresa, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais). No que respeita exatamente ao envolvimento de deputados denunciados 
superfaturamentos, o único indício de tal possibilidade nos fornece a repostagem ao 
transcrever, seguidamente ao subtítulo “40 é para dar aos políticos” o seguinte trecho do que 
seria uma transcrição de uma conversa telefônica mantida entre Sérgio Vieira de Góis, então 
Presidente da DATAMEC, e Yves Fernandes, que seria assessor do Diretor Comercial dessa 
empresa, Sérgio Lustosa Botelho Martins; “Góis – Alô... Pô cara, esse negócio veio na hora 
certinha..; Fernandes – É; Góis – É, porque eu tava f... 40 que veio 42 que você deixou aqui; 
Fernandes – 48; Góis – Com 12 são 60. Eu tenho 20 para dar para o banco, 40 para dar para os 
políticos. Acho que dá para resolver; Fernandes – Isso devia ter vindo há muito mais tempo, 
mas agora se resolve rápido. IPVA do Versailles desde 92 que eu não pago, entendeu, meu? 
IPTU, essas coisas todas...então tô pagando essas coisas todas, entendeu?” No concernente à 
denúncia de haver o Deputado Nelson Marquezelli recebido do ex-Presidente da DATAMEC, 
Sérgio Vieira de Góis, a importância de quinze mil reais, ambos, segundo a reportagem, teriam 
afirmado que esse depósito referia-se ao pagamento de igual importância que o Deputado 
havia emprestado, anteriormente, a Sérgio Vieira de Góis. A conservação telefônica acima 
transcrita acima transcrita, em que se verifica a interferência inexplicável de Yves Fernandes, 
no que poderia ser o pagamento do empréstimo dos referidos quinze reais, senão pode 
confirmar as afirmações de Sérgio Vieira de Góis e do Deputado Nelson Marquezalli, também 
não chegam a informar tais declarações. Face à informada existência de tal gravação, que 
poderia constituir elemento de prova, confirmatória ou não, das denúncias feitas , da 



suposição, incita na reportagem, de que o Presidente da Caixa econômica poderia tê-la em seu 
poder, e a insinuação feita, segundo a mesma reportagem, pelo Ministro Eduardo Jorge Caldas 
pereira, da gravidade de irregularidades ocorrentes na DATAMEC, em face da declaração que 
lhe é atribuída, na mesma matéria jornalística, de que “quem ouvisse a gravação teria de 
encaminhá-la à Polícia Federal” o Corregedor oficiou, seguidamente, ao Presidente da Caixa 
Econômica Federal, Sérgio Cutolo, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, 
Vicente Chelotti, e, naturalmente, ao atual e ao anterior Presidente da DATAMEC, 
respectivamente, Drs. Sérgio Ballerini, e Sérgio Luiz Vieira de Góis e, por último, ao Dr. Eduardo 
Jorge Caldas Pereira, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da Republica ao ensejo da 
ocorrência dos fatos denunciados. Em 20 de outubro de 1997, com ofício n° CE-185/97, o 
Presidente da DATAMEC, Sr. Sérgio Ballerini, ofereceu seus esclarecimentos (fls. 25), dos quais 
pinçamos, conforme transcritos no Relatório, os trechos que poderiam constituir subsídio no 
Relatório, o atual Presidente da DATAMEC, ao declarar que durante o tempo que presta 
serviços à DATAMEC jamais teve conhecimento de “gerência ou interferência de membros do 
Parlamento nas atividades da Empresa, traz, com tal afirmação, elemento de contestação à 
denúncia de envolvimento de membros desta Casa no noticiado superfaturamento que teria 
praticado a DATAMEC. Aduz, ainda, o Dr. Sérgio Ballerini, como transcrito no Relatório que 
desconhece, acrescendo, mais, que nada pode esclarecer quanto as gravações das conversas 
telefônicas aludidas na reportagem da revista IstoÉ. No que respeita aos contratos firmados 
com a DATAMEC, ao acentuar estar a empresa sujeita a auditorias oficiais realizadas pelo 
CISET, do Ministério da fazenda, pelo Tribunal de Contas da União e às realizadas pelo 
Conselho Fiscal e pela Assembleia de Acionistas, conclui não ser factível que “todos esses 
fiscalizadores emitissem pareceres equívocos sobre o mesmo ato”, acrescendo, ainda, que 
segundo os relatórios conclusivos, “os procedimentos foram considerados como regulares 
pelos Órgãos oficiais citados”. O Dr. Sérgio Ballerini em correspondência datada de 6 de maio 
de 1998, encaminhada ao Corregedor “Relatório de Auditoria de Gestão” (fls. 38 a 46), firmado 
por analistas da Secretaria Geral de Controle da Delegacia Federal de Controle/RJ, do 
Ministério da Fazenda, em que o objeto da respectiva auditoria é a “Prestação de contas da 
DATAMEC relativa ao exercício de 1997, quando era responsável pela Unidade Gestora objeto 
de auditagem, o Dr. Sérgio Luiz Vieira de Goiás. Conforme se vê da conclusão desse Relatório 
(fls. 46) opinam os auditores pela “REGULARIDADE DA GESTÃO DOS ADMINSITRADORES DA 
EMPRESA AUDITADA, NO PERÍODO DE 1°-1 a 31-12-97” Em correspondência datada de 28 de 
novembro de 1997, o Dr. Sérgio Luiz Vieira de Goiás, conforme consta do Relatório repise-se, 
enfatiza que, em razão de dificuldade financeira decorrente da responsabilidade por aval dado 
a empresa inadimplente em obrigação assumida junto à Caixa Econômica Federal, buscou 
auxílio junto ao seu amigo, Deputado Nelson Marquezelli, que lhe emprestou a “quantia 
necessária à liquidação da operação, posteriormente restituídos”. Afirma, mais, na linha dos 
esclarecimentos prestados pelo presidente da DATAMEC que o sucedeu, Dr. Sérgio Ballerini, 
que os controles a que está a empresa sujeita “afasta qualquer hipótese de fraude, falcatrua 
ou superfaturamento”, eis que “os atos de gestão praticados pela Presidência eram 
rigidamente controlados e precedidos das seguintes formalidades, seja quanto aos contratos 
celebrados com clientes ou com fornecedores: A. análise pelo Corpo Gerencial; B. análise pela 
Assessoria Jurídica; C. apreciação pelo Conselho Diretor com posto por toda a diretoria; D. 
aprovação pelo Conselho de Administração”. (fls. 31 e 32). De sua parte, o Presidente da Caixa 
Econômica, Dr. Sérgio Cutolo dos Santos (fls. 18) e o Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, ao 
ensejo dos fatos denunciados, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, (fls 
50), limitaram-se, em resposta ao pedido de esclarecimento feito pelo Corregedor, a firmar o 
primeiro, que não dispunha de cópia da gravação”, o segundo, desconhecer “o teor das 
supostas gravações ou o eventual detentor das mesmas” Apesar dos indícios decorrentes das 
conversas que teriam sido gravadas, de que poderia estar ocorrendo grave lesão ao interesse 
público, reforçados com a declaração atribuída pela revista IstoÉ ao então Ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência da república (fls 9), de que, “quem ouvisse a gravação teria de 



encaminha-la à Policia Federal... “o Sr. Diretor-Geral desse órgão, indagado sobre a existência 
de investigação a respeito do assinto, limitou-se a afirmar, ao Corregedor, em ofício de 12 
setembro de 1997 (fls. 17), que à míngua de provocação específica, não instaurou qualquer 
procedimento apuratório sobre o conteúdo da matéria jornalística realizada pela revista IstoÉ. 
Não há notícia, também, de quem poderia se esperar as providências legais de sua alçada, eis 
que é da sua competência entre outros altos encargos que lhe comete a Constituição Federal, 
os de “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público” 
e “requisitar... a instauração de inquérito policial...” (CF, art. 129). Como se vê, as autoridades 
referidas na reportagem em causa, que, possivelmente, poderiam conhecer algum ou outro 
detalhe sobre os respectivos fatos, dispor de algum elemento material de sua comprovação, 
ou, em razão da respectiva competência funcional, ter interesse na elucidação dos mesmos 
declararam-se, implicitamente, sem condição de colaborar com o nosso objetivo de deslindá-
los, desta forma, em razão das limitações legais que condicionam as diligencias investigatórias 
do Corregedor, de chegarmos, como desejável, a qualquer conclusão quanto à efetiva 
ocorrência, ou não, das ilicitudes denunciadas pela revista IstoÉ. Diante dessa circunstância, 
outra alternativa não tem o Corregedor senão PROPOR, como isto ora faz, O ARQUIVAMENTO 
da presente sindicância, eis que nada se logrou provar quanto ao denunciado envolvimento do 
Sr. Deputado NELSON MARQUEZELLI ou de qualquer outro membro desta Casa, seja do Partido 
Trabalhista Brasileiro, seja de deputado filiado a qualquer outro Partido político, nas 
irregularidades que a revista IstoÉ, em sua edição de 25 de junho de 1997 e sob o título 
“Chantagem no Planalto”, denuncia haverem ocorrido. Este, o nossos parecer, salvo melhor 
juízo”. A Mesa delibera pela aprovação do parecer supra, pelo arquivamento da referida 
sindicância. 2) Processo s/n°. “Denúncia. Denunciantes: Promotores de Justiça de Comarca de 
Passos, Minas Gerais. Denunciados: JOSÉ NEIF JABUR (Deputado Federal) e outros. Assunto: O 
Deputado José Neif Jabur e outros são réus numa “Ação de Ressarcimento de Danos por Altos 
de Improbidade Administrativa” proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
mediante a atuação dos Promotores de Justiça Paulo Márcio da Silva e Carlos Alberto Valera, 
da Comarca de Passos, Minas Gerais. RELATÓRIO: Os membros do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais acima apontados remeteram a esta Casa, com ofício de 27 de março de 1998, 
cópia de peças da “Ação Civil Pública” que propuseram contra JOSÉ NEIF JABUR  e outros, 
justifica a respectiva promoção, ao que consta do ofício retro-apontado, na “possível 
ocorrência de crime contra o patrimônio da Creche Monsenhor João Pedro”. Da petição inicial 
da “Ação de Ressarcimento de Danos por Atos de Improbidade Administrativa” da lavra da 
promotoria pública do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pinçam-se os seguintes 
trechos, porque os únicos que aludem à pessoa do Deputado JOSÉ NEIF JABUR: “Apurou-se, 
então, após decisão que decretou a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, que no período 
compreendido entre 1976 e 1993 a CRECHE MONSENHOR JOÃO PEDRO foi dirigida por MARIA 
ENY JABUR (vice-presidente), LAERTE FRANCISCO RODRIGUES (presidente) e sua esposa 
RAQUEL DE LIMA E SILVA a qual, apesar de ocupar apenas cargo subalterno nos quadros de 
direção da entidade, com ela colaborava efetivamente, participando das decisões tomadas, 
imiscuindo-se nos assuntos do ente filantropo, agindo naturalmente como se fosse mais um 
membro de sua diretoria. É certo afirma-se ainda que também, o Sr. NEIF JABUR, apesar de 
não ter exercido, pelo menos formalmente, cargos de direção na entidade participava 
decisivamente das decisões tomadas pela diretoria, chegando ao absurdo de representá-la no 
ato de assinatura dos convênios para liberação de recursos financeiros, em que pese o fato de 
não ter ele procuração de seu presidente para essa finalidade.” Lê-se, logo a seguir, na petição 
inicial referida: “Através de falsificação material, da fraude, da malversão e do desvio dos 
recursos públicos destinados à CRECHE MONSENHOR JOÃO PEDRO, auferiram os requeridos, 
através de condutas comissivas, ganhos ilícitos, levando a entidade ao completo casos 
administrativo e financeiro, arrastando-a ainda à beira da sua completa inviabilidade, 
notadamente em razão de pesadas dividas existentes junto aos fornecedores e ainda pelo não 
recolhimento de contribuições sociais devidas (INSS e FGTS)”. Em outro trecho e precedendo 



ao relacionamento de convênios firmados pela Creche Monsenhor João Pedro com o Governo 
de Minas Gerais no anos de 1998 e 1990, vem a afirmação de que grande parte desses 
recursos, após liberados, não ingressaram nos cofres dessa entidade filantrópica. Vem 
asseverado, a seguir, no petitório da promotoria pública”; “Avulta mais que os convênios 
firmados em 14 de setembro de 1998 e 7 de novembro daquele mesmo ano, foram assinados 
pelo Sr. JOSÉ NEIF JABUR, em circunstâncias desconhecidas ressaltando mais que seus 
respectivos valores não deram ingresso nos cofres da entidade, como era de se esperar”. 
Relaciona a petição, a seguir, três casos de desvio de recurso públicos provenientes de três 
cheques administrativos em favor das entidades filantrópicas já referidas, ao se apurar que 
dois deles foram depositados em contas nona Agência Caeté do Banco Agrimisa e na agência 
centro Bradesco, ambas em Belo Horizonte e, um terceiro, recebido na boca do caixa do Banco 
emitente desses cheques, isto é, o Estado de Minas Gerais, com o esclarecimento, 
subsequente, de que o Presidente dessas entidades, LAERTE FRANCISCO RODRIGUES, negou-se 
a reconhecer como sua a assinatura lançada no verso desses cheques. A promoção, ao fim, 
antes de preitear as sanções previstas na Lei n° 8.429, de 92, pela prática de atos de 
improbidade contra a administração pública, requerem, como previsto nessa lei, a concessão 
de medida cautelar de sequestro dos bens de todos réus, de plano deferida pelo Juiz da Causa, 
ao entendimento de “justo receito de que, no curso do processo, venham os requeridos 
dissipar os bens, tornando inócua a ação, em caso de procedência”. É o Relatório. Como se vê 
pode ver da petição do MP, especialmente nos pontos que fazem referência ao Deputado NEIF 
JABUR, E do despacho do Juiz determinando a citação dos réus e deferindo a medida cautelar, 
o que existem são apenas suspeitas de que esse Deputado poderia estar envolvido na prática 
das ilicitudes que fundamentaram a ação de ressarcimento de danos por atos de improbidade 
administrativa. O processo acha-se pois, em sua fase inicial, sendo certo que, se houver uma 
decisão judicial condenando o Deputado a ressarcir prejuízos que tenha causado a qualquer 
dessas entidades, o juiz que o condenar terá que remeter cópia do processo ao Ministério 
Público ao fim da apresentação de denúncia pela comissão de crime de apropriação indébita, 
uma vez comprovado o desvio dos recursos provenientes de subvenção. Ora, essas razões 
todas estão a aconselhar o arquivamento da promoção do ministério Público sob exame, 
porque, mesmo que venha a ser condenado o Deputado a ressarcir os prejuízos que 
porventura tenha causado a qualquer essas entidades, seu processamento criminal, por 
apropriação indébita, ficará na dependência, primeiro, de o Ministério Público denunciá-lo, ao 
depois, de licença desta Casa para esse processamento, decidida em razão de pedido do STF. 
Assim, mesmo que pudéssemos enquadrar a ilicitude em razão da qual está sendo o Deputado 
NEIF JABUR processado civilmente, como contrária ao decoro parlamentar, se, por acaso, vier 
o Poder Judiciário a inocentá-lo, por não comprovada a prática, pelo mesmo, da ilicitude 
denunciada , não teria esta Casa como justificar a sanção que tivesse a ele aplicada, porque já 
teria sido judicialmente demonstrado não haver sido ele considerado responsável pelo fato 
delituoso que o MP lhe atribuiu. Propomos, assim, como já assinado, o arquivamento do Ofício 
com o qual o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seus Promotores de Justiça 
Paulo Márcio da Silva e Carlos Alberto Valera, dão notícia a esta Casa da ação que moveram 
contra o Deputado NEIF JABUR. Este, o nosso parecer, salvo melhor juízo. “A Mesa aprova o 
parecer supra, pelo arquivamento da matéria. Dando prosseguimento, Sua Excelência, o 
Senhor 2° Vice-Presidente, apresenta seus pareceres proferidos nos seguintes expedientes 
referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares, os quais são aprovado pela Mesa: 1) 
Processo n° 11.214/98. Deputado Luciano Castro. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.” 2) Processo n° 11.226/98. Deputado Jorge Maluly Netto. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 3) Processo n° 
11.729/98. Deputado Márcio Reinaldo Moreira. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 



da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 4) Processo n° 12.109/98. Deputado Cláudio Cajado. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 5) Processo n° 
12.131/98. Deputado Ronaldo Perim. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 6) Processo n° 12.375/98. Deputado Dério Klop. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n. 24/83. De acordo.”; 7) 12.401/98. Deputada Simara Ellery. “Li o 
parecer detalhado do Dr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 8) Processo n° 
14.199/98. Deputado Carlos Cardinal. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 9) Processo n° 14.457/98. Deputado José Maurício. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 10) Processo n° 14.581/98. 
Deputado José Thomaz Nonô. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 11) Processo n° 14.619/98. Deputado Augusto Nardes. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 12) Processo n° 16.378/98. 
Deputado Roberto Campos. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 13) Processo n° 105.576/98. Deputado Freire Júnior. “Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 14) Processo n° 106.387/98. 
Deputado Miguel Rosseto. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 15) Processo n° 109.017/98. Deputado Alzira Ewerton “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 16) Processo n° 109.487/98. Deputado João 
Paulo Cunha. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 17) 
Processo n° 109.901/98. Deputada Alzira Ewerton “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 18) Processo n° 110.343/98. Deputada Vanessa Felippe. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 19) Processo n° 
110.784/98. Deputado Jurandyr Paixão. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 20) Processo n° 111.319/98. Deputado Aldir Cabral. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 21) Processo n° 
111.410/98. Deputado Jurandyr Paixão. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 22) Processo n° 111.489/98. Deputado Ushitaro Kamia. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 23) Processo n° 
111.542/98. Deputado Mendonça Filho. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 24) Processo n° 112.424/98. Deputado Henrique Eduardo 
Alves. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 25) 



Processo n° 112.610/98. Deputado Paulo Paim. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 26) Processo n° 112.905/98. Deputado Hélio César Rosas. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 27) Processo n° 
113.091/98. Deputado Felipe Mendes. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando 
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”. IV – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. Sua Excelência profere seus 
pareceres nos seguintes expedientes: 1) Processo n° 13.742/98. “Trata-se de proposta de Ato 
da Mesa, alterando o Regulamento do Programa de Assistência á Saúde – Pró-Saúde, aprovado 
pelo Ato da Mesa n° 72/93. Dentre as modificações mais significativas, destaca-se a que faculta 
ao deputado e seus dependentes inscreverem-se no Pró-Saúde, nas mesmas condições 
aplicáveis aos servidores da Casa, a saber, mediante contribuição mensal correspondente ao 
rateio das despesas globais no Plano e da quota-parte das despesas realizadas pelos 
beneficiários. Ante as informações processadas, esta Secretaria submete o assunto ao exame e 
á deliberação da douta Mesa, com vistas à aprovação da minuta do Ato da Mesa anexa. 
“Apreciada a matéria, a Mesa aprova o parecer supra e, com consequência, baixa o Ato da 
Mesa n° 97, de 1998, que vai publicado ao final da ata. 2) Processo n° 31.923/97. “Trata-se de 
proposta de Ato da Mesa, visando ao aprimoramento dos procedimentos operacionais do 
Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar – PAE, instituído pelo Ato da Mesa n° 40/92. 
As alterações proposta mais significativas são aquelas referentes ao percentual da alíquota de 
contribuição por benefício assistido (§§ 4° e 5° do art. 2°), as relativas à documentação exigida 
dos estabelecimentos de ensino (art. 4°) e as que fixam normas para evitar duplicidade de 
percepção do beneficio, na hipótese de ambos os genitores serem servidores da administração 
pública direta e indireta (art. 3°). Na justificação apresentada, é ressaltado que a redução, de 
1,5% para 0,5%, da alíquota de contribuição incidente sobre o valor da remuneração do 
servidor inscrito no programa elimina as distorções hoje existentes, vez que não se verificará 
mais a situação em que o servidor contribua com valores superiores aos recebidos através do 
reembolso da mensalidade aos recebidos através do reembolso da mensalidade escolar. Ante 
as informações processadas, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à liberação da 
douta Mesa, com vistas à aprovação da minuta do Ato da Mesa anexa.” Discutido o assunto, a 
Mesa aprova o parecer supra e, em consequência baixa o Ato da Mesa n° 98, de 1998, que vai 
publicado a final da ata. 3) Processo n° 111.605/98. “Trata-se de minuta de Ato da Mesa , 
dispondo sobre as diretrizes de elaboração das páginas e informação de natureza privada dos 
Deputados Federais e institucionais das Comissões e das Lideranças Partidárias das Comissões 
e das Lideranças Partidárias da Casa, a serem desenvolvidas, implementadas e mantidas no 
ambiente Internet da Câmara dos Deputados. No encaminhamento do processo a esta 
Secretaria, o Diretor-Geral informa que “Tal providência resultado de reunião do Comitê 
Gestor Internet (fls. 4/6), mostra-se absolutamente necessária, porquanto trata de definir os 
parâmetros básicos para inclusão no site da Câmara das informações relativas aos Senhores 
Parlamentares, às Comissões Temáticas e às Lideranças Partidárias.” Esta Secretaria, à vista 
das informações processadas, e com parecer favorável, submete o pleito ao exame e à 
deliberação da douta Mesa, na forma da minuta de Ato da Mesa em anexo. “A Mesa aprova o 
parecer supra e, em consequência, baixa o Ato da Mesa n° 99, de 1998, que vai publicado ao 
final da ata. 4) Processo n° 115.728/96 e anexos Assessoria de Divulgação e Relações Públicas. 
Aquisição de equipamentos para o estúdio de TV. “Trata-se de proposta de aquisição dos 
equipamentos relacionados às fls. 297, destinados à melhoria de captação e de processamento 
de imagem e som da TV Câmara, para a transmissão das reuniões simultâneas das comissões 
técnicas. Preliminarmente, cabe informar que a Câmara dos Deputados, em 16/4/97, firmou 
contrato com a empresa SONY – Comércio e Indústria Ltda. com o fim de prover a TV Câmara 
dos equipamentos necessários ao Normal funcionamento de uma emissora televisiva, com 
preço total estimado em R$ 2.355.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil 



reais). A Assessoria de Divulgação e Relações Públicas – ADIRP informa que, com a efetiva 
operação da TV Câmara, é indispensável a aquisição dos referidos equipamentos, ressaltando 
a necessidade da TV estar em perfeitas condições para atender ao grande volume de trabalho 
no final deste e início do próximo ano, em decorrência das eleições e do início de nova 
legislatura. O Departamento de Material e Patrimônio esclarece que o valor estimado para tal 
aquisição é de R$ 579.406,87 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e seus reais e 
oitenta e sete centavos), o que representa um acréscimo de 23,527% (vinte e três inteiros e 
quinhentos e vinte e sete milésimos por cento) do total estimado para o contrato inicial. 
Informa, ainda, que a aquisição em tela deverá ser feita diretamente com a SONY, mediante 
aditivo ao contrato vigente, com fulcro no inciso I do art. 21 e § 1° do art. 112, ambos do 
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da 
Mesa n° 44/96, verbis: Art. 21. É inelegível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa, ou representante comercial exclusivo vedada a 
preferência de marca salvo, justificadamente, para padronização do bem, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio de Brasília – DF, pelo Sindicato, Federação ou Confederação patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes; Art. 112. Os contratos regidos por este Regulamento poderão 
ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:.......§ 1° A contratada fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Por último, consta da instrução 
processual e reserva de recursos efetuada pelo Departamento de Finanças, na ocasião em que 
se manifestou sobre a existência de dotação orçamentária para o fim da questão. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos 
termos das informações e manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa. “A Mesa 
aprova os pareceres dos órgãos técnicos da Casa, nos termos das informações do parecer 
supra. 5) Processo n° 35.790 e anexos. Recurso. A servidora ISIS CAVALCANTI GOMES, Técnico 
Legislativo – Adjunto Parlamentar, ponto n° 4.951, ora requisitada ao Senado Federal, 
inconformada com a decisão do Diretor-Geral contrária ao se pedido de pagamento relativo à 
Convocação Extraordinária de julho de 1997, recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de 
fls. 26-31. Em síntese alega a recorrente que trabalhou todo o período daquela convocação (de 
1 a 25-7-97), não tendo recebido a remuneração correspondente, “em síntese de lapso 
cometido pelo Departamento de Pessoal do Senado Federal, que não comunicou ao Gabinete 
do Senador Humberto Lucena, da necessidade de assinatura da frequência da ora suplicante, 
junto ao Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados... “Sobre tal justificativa, O 
Departamento de Pessoal desta casa, às fls. 54-55 manifestou-se deste modo: “Ainda que se 
lamente o incidente, o fato é a Câmara assim como o Senado, exigiu o registro de frequência 
junto ao Departamento de pessoal deste órgão, durante a convocação extraordinária do 
Congresso Nacional. Assim, se a postulante não tomou conhecimento da referida 
determinação quer por extravio da cópia do documento, quer por outra razão, a Câmara, 
cumpriu com sua obrigação quanto comunicou ao órgão cessionário sua decisão, conforme 
cópia do ofício anexo. Cumpre acrescentar que a Coordenação de Pagamento de pessoal 
informou que obedeceu a critério de efetiva presença às sessões legislativas, com apuração da 
frequência no Departamento de Pessoal durante o período da referida Convocação 
Extraordinária, de acordo com a informação prestada pela Coordenação de Registro 
Parlamentar e Cadastro Funcional ás fls. 109, razão pela qual não recebeu as vantagens 
pecuniárias decorrentes da citada convocação.” Esta Secretaria, à vista das informações 
processadas, acompanhando as informações e manifestações contrárias dos órgãos técnicos 
da Casa, considerando inexistir registro da frequência da recorrente às sessões da convocação 
extraordinária de julho de 1997 nos moldes convencionados pelas duas Casas do Congresso 



Nacional (fls. 64-65); considerando que o registro da frequência é condição imprescindível ao 
pagamento do valor relativo à convocação em tela; considerando que a Câmara dos 
Deputados não opôs obstáculo qualquer a que as frequências fossem registradas, tendo antes 
comunicado ao órgão cessionário (Ofício n° 358/97, fls. 31) sua decisão (da Câmara) de 
proceder de maneira análoga à daquela Casa, informando-a inclusive dos detalhes relativos ao 
local e horário dos registros; opina pelo não-provimento do recurso, por falta de amparo 
legal.” A Mesa aprova o parecer supra. 6) Processo n° 3.8.575/97. Recurso (anistia). O servidor 
ALLAN KARDEC PIMENTEL, Analista Legislativo, atribuição Técnico em Comunicação Social, 
ponto n° 4.532, inconformado com a decisão do Diretor-Geral (fls. 131) contrária ao seu 
pedido de pagamento de vencimentos atrasados, relativos ao período de 27-11-85 a 29-11-89, 
recorre a esta Secretaria, ante os argumentos de fls. 1-4. Referido servidor trabalhou como 
prestador de serviços no Serviço de Divulgação da Câmara dos Deputados no período de 21-8-
72 a 28-11-73, abandonando o serviço “em decorrência de perseguição política, face a sua 
contestação ao regime militar que imperava naquela época.” (fls. 9) Readmitido por ato do 
Senhor Presidente desta Casa datado de 22-11-89, tomou posse e entrou em exercício no dia 
30 do mesmo mês, no cargo Técnico em Comunicação Social, em virtude da anistia concedida 
pela Lei n° 6.683/79, pela Emenda Constitucional n° 26/85 e pelo art. 8° do Ato das disposições 
Constitucionais Transitórias, de 5-10-88, conforme noticiado no processo CD-n° 16.218/87. Em 
síntese, alega o recorrente que: - a anistia foi requerida no dia 21-7-87, com base na Emenda 
Constitucional n° 26/85, tendo sido readmitido no dia 22-11-89, o que lhe confere o direito de 
receber a indenização constitucional prevista; - houve omissão das autoridades, que deveriam 
ter efetuado o pagamento independentemente de requerimento, já que o ato é consequência 
da readmissão; - a autoridade pública não pode aplicar a prescrição de que trata o Decreto n° 
20.910/32 e a Lei n° 1.711/52, por tratar-se de verbas alimentícias, e tampouco a Lei n° 
8.112/90, por ter sido sancionada posteriormente à sua readmissão. Sobre tal arrazoado, o 
Departamento de Pessoal (Coordenação de Legislação e Pessoal Estatutário), às fls. 124-128, 
manifestou-se assim: “(...) Preliminarmente, quanto à alegação de não ter ocorrido a 
intempestividade do pedido, por se tratar de verbas de caráter alimentício, permissa vênia, 
houve prescrição quinquenal, primeiro porque cessou a oportunidade de peticionar, à vista do 
próprio Decreto n° 20.910, de 1932 citado pelo requerente, cujo art. 1° prevê a extinção pura e 
simples do direito de postular em cinco anos, a partir do ato, seja qual for a natureza do 
pedido; depois a jurisprudência é enfática ao afirmar que são atingidas pela prescrição as 
parcelas salariais, que têm a conotação alimentar, anteriores a cinco anos do momento da 
postulação (...) Sobre o mérito, esta Coordenação tem a esclarecer que, conquanto o 
requerente tenha sido readmitido amparado na E.C. n° 26/85, o instituto da anistia não se 
concretiza a partir da vigência da lei que a concede, pois, é necessário que a Administração 
Pública, em razão do princípio da autonomia administrativa que a norteia, examine as 
diferentes situações que lhes são expostas. Assim, não obstante ter manifestado sua vontade 
em 1987 com base na lei de anistia, emenda constitucional supra, o fato é que foi anistiado 
sob o arrimo, principalmente, da Carta Política vigente, que, inclusive, devido a sua forma mais 
liberal acerca do assunto, foi notável para êxito do seu pedido (...) Deste modo, e por ser a 
anistia uma espécie de graça, isenção de culpa ou do cumprimento de pena, porém de certo, 
concedida dentro de exatos parâmetros, o requerente foi anistiado e readmitido sob a égide 
da Constituição de 1988, que no art. 8° das Disposições Transitórias veda a remuneração de 
qualquer espécie em caráter retroativo à data de sua promulgação. Portanto o direito de 
receber atrasados, como quer o postulante, a contar de 27 de novembro de 1985, encontra 
óbice na própria Carta Política vigente que o agraciou. Quanto ao lapso temporal 
compreendido entre a promulgação da Constituição em vigor até a data anterior a sua posse 
nesta Casa, acreditamos não se tratar de direito líquido e certo, como afirma o peticionário, 
pois o § 1° do art. 8° do ADCT da CF parece-nos restritivo e não imperativo. Porquanto o 
legislador, considerando o princípio da autonomia da administração, quis apenas limitar os 
atos do agente público em relação ao pagamento retroativo de indenizações salariais aos 



anistiados, e não ordenar, porque, se assim desejasse, bastaria que suprimisse a expressão 
somente do dispositivo legal, para ter-se a conotação de mandamento, e não de restrição 
constitucional, conforme se verifica: ‘ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 
Art. 8° É concedida anistia....§ 1° O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a 
partir da promulgação da Constituição vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter 
retroativo.’ Assim, não faz sentido alegar que a administração foi omissa quando não efetuou 
pagamento de vencimentos atrasados, visto que a omissão só se configuraria se esta Casa 
tivesse a obrigação constitucional de indenizar o autor das prestações salariais vencidas a 
partir de 5 de outubro de 1988, hipótese equivoca, segundo preceito supra. Cumpre ressaltar, 
por oportuno, que a prescrição é de ordem pública não podendo ser relevada pela 
Administração, de acordo com o disposto no art. 112 da Lei n° 8.112/90 – Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos. “Na esteira das considerações supra do órgão de pessoal, 
contrárias ao pleito, importa destacar que a anistia em apreço materializou-se no ato de 
readmissão do servidor, firmado pelo Presidente da Câmara do Deputados, em 22-11-89. 
Verifica-se, ali (fls. 17), que o embasamento normativo da anistia foi a Lei n° 6.683, de 28-8-79, 
a Emenda Constitucional n° 26, de 27-11-85 e o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (art. 8ª, § 1) da Constituição Federal de 1988. Assim, a readmissão de que se trata, 
concretizadas em 22-11-89, nasceu sob manto da Carta Política de 88, e por isso a ela 
vinculada, em específico ao disposto no art. 8°, § 1°, do ADCT retrotranscrito. Desse modo, 
considerando que a anistia somente gerou efeitos financeiros a partir da promulgação da 
Constituição de 88 (vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo), e 
considerando que a anistia alcançou o requerente somente no momento da readmissão deste 
na Câmara dos Deputados (22-11-89), não é próprio reconhecer-lhe direito a pagamento 
relativo a período em que a anistia ainda não o havia atingido, o que só ocorreu, reafirme-se, a 
partir do ato de sua readmissão. Tal entendimento é respaldado por remansosa 
jurisprudência, de que é exemplo a decisão seguinte do TST, assim: “EMENDA: READMISSÃO. 
Anistia (artigo 8°, parágrafo 1° e 5° do ADCT). Aos empregados que tenham sido dispensados 
por participação em greve, no serviço público ou atividades essenciais, aplica-se a anistia 
assegurada na Carta Magna, ainda que pagas as reparações legais decorrentes da dispensa”.  
“EMENDA: ANISTIA. DIFERENÇAS SALARIAIS SOMENTE A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA 
READMISSÃO 1. 0 §5° do art. 8° do ADCT assegura a readmissão dos empregados demitidos 
em decorrência de motivação política. O citado instituto garante direitos somente a partir de 
sua efetivação, condicionando o seu exercício á iniciativa do empregado e empregador. Não se 
cogita desse tempo para qualquer outro fim”. ( ´PROC. n. TST 101.023/93.9 – AC. 5ª T4.930/94 
– 15ª Região. D.J. de 3-2-95, p. 1271. “Esta Secretaria, à vista de todo o exposto, e 
acompanhando o entendimento dos órgãos técnicos da Casa, opina pelo não-provimento do 
recurso, por falta de amparo legal.” A Mesa delibera pela aprovação do parecer supra, pelo 
indeferimento do pleito. 7) Processo n° 103.836/98. Concessão de medalha-prêmio. “Versa o 
processo sobre a concessão da medalha prêmio ao servidor WALTER EUGÊNIO PEREIRA, em 
função de haver completado cinquenta anos de serviço público, nos termos do Ato da Mesa n° 
96/86. A instrução do processo revela que o referido servidor preenche todos os requisitos 
para a concessão do prêmio, eis que completou 52 anos de serviço público no dia 9-3-98, não 
constando dos seus assentamentos funcionais qualquer ocorrência de penalidade. Ante o 
exposto, esta Secretaria, com parecer favorável, e nos termos do art. 3° do referido Ato, 
submete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa. “A Mesa aprova o parecer, porém 
com manifestação do Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, no sentido de que 
gostaria de ter tomado conhecimento anteriormente do referido processo, uma vez que o 
funcionário agraciado é seu Chefe de Gabinete. V – PAUTA DO SENHOR 2° SECRETÁRIO. A 
Mesa resolve aprovar minuta de Ato da Mesa referente à criação de funções comissionadas na 
Assessoria Legislativa destinadas aos servidores responsáveis pelo expediente da Secretaria 
Executiva do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, de que trata a Resolução n° 
17/97, baixando, em consequência, o Ato da mesa n° 100, de 1998, que vai publicado ao final 



da ata. Prosseguindo, Sua Excelência devolve o Processo n° 50.388/94 à Mesa, referente à 
incorporação de vantagem pessoal, de interesse de Samuel Malheiros, relatando o excelente 
parecer técnico elaborado pela Assessoria Legislativa. Assim, delibera pronunciando-se com 
voto em separado, no seguinte teor: “Desde que tomei conhecimento da questão discutida no 
presente processo, por meio do Memorial dirigido pelo interessado aos Membros da Mesa, 
convenci-me de que o pleito se amparava em sólida fundamentação jurídica. Li, também, 
atentamente o Parecer do Assessor Legislativo contrário ao pedido, mas entendo que sua 
argumentação é insuficiente para demonstrar a improcedência do pedido, e não consegui ver 
motivos para modificar minha convicção inicial favorável à pretensão. Daí este voto em 
separado. I – O PEDIDO E SEU FUNDAMENTO JURÍDICO. O requerente exerceu, entre 1964 e 
1968, a função de Secretário da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados e da CPI 
sobre o IBRAINDA, por três anos e meses. Na época, a função de Secretário de Comissão não 
era remunerada, por não ser função gratificada. Posteriormente, a Resolução n° 33/72 
transformou-a em função gratificada. Com base no art. 40, § 4°, da Constituição Federal, o 
requerente pede que lhe seja estendido, apenas para efeito de incorporação de quintos, o 
benefício concedido aos Secretários de Comissão em atividade. Além do fundamento 
constitucional, o requerente traz ao processo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
no Mandado de Segurança n° 20.526-DF. Nele, o Procurador da República impetrante é 
designado para exercer o “encargo” não remunerado de Procurador-Chefe da Procuradoria no 
Estado do Ceará. Não se trata de “encargo em comissão”, por não ter sido criado por lei, mas 
de “encargo” criado por decreto. Lei posterior transformou em cargo em comissão o encargo 
de Procurador-Chefe nos estados. Na decisão o Supremo Tribunal Federal mandou que fossem 
computados, para efeito de incorporação de quintos, os oito anos de exercício do “encargo”, 
não obstante a inexistência de cargo em comissão criado por Lei. II – O PARECER CONTRÁRIO E 
SUA ANÁLISE CRÍTICA. O extenso Parecer (34 páginas) resume-se, em substância, a duas 
proposições básicas, a saber: 1ª Proposição: A primeira é o princípio de legalidade, 
apresentado, no Parecer, em formulações, como por exemplo: “A investidura em função 
comissionada ou em cargo em comissão, para fins de incorporação de quintos, pressupõe a 
existência formal da função comissionada ou do cargo em comissão, com criação específica 
resultante de norma legal anterior à nomeação”. (p.13). Eis outras frases do parecer no mesmo 
sentido: “A ordem constitucional nacional não permite a nomeação ou designação de 
servidores para cargos ou funções públicas inexistentes” (p.14) ou “Não há como incorporar 
parcelas de função gratificadas que, efetivamente não foram exercidas” (p. 24). Em síntese, o 
requerente não faria jus ao benefício pleiteado porque a função de Secretário de Comissão 
não era função gratificada criada por lei. DISCUSSÃO. Efetivamente, o princípio da legalidade é 
norma constitucional (art. 37, caput), que se impõe a toda a Administração pública. Nenhum 
servidor público, sob qualquer pretexto, poderá furtar-se a seu cumprimento. É ponto pacífico. 
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes, entendeu que o princípio da 
legalidade tem alcance que pode ir além da “letra da lei”. Sirva de exemplo o próprio Mandado 
de Segurança n° 20.526-DF, no qual manda incorporar quintos, mesmo tratando-se de encargo 
não criado por lei e não remunerado em cargo em comissão por lei posterior bastou para o STF 
considera-lo fundamento jurídico para a referida incorporação, sem que isso, obviamente, 
representasse a mais lese desobediência ao princípio da legalidade. O Ministro Vítor Nunes 
Leal, em outro MS, assim se pronunciou: “Note-se ainda que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sempre tem dado interpretação ampliativa à Lei 1741 (agregação ou 
incorporação), contrariando o entendimento restritivo da Administração Pública”. (p. 74 do 
citado MS). O Ministro Themístocles Brandão Cavalcanti afirma (p. 74): “Eu mesmo, como 
Consultor-Geral da República, dei parecer por equidade, mandado contra tempo de serviço 
gratuito”. Parecer, pois, suficiente claro que o princípio da legalidade não tem o sentido 
absoluto da letra da lei que o Parecer aparenta atribuir-lhe, nem a oportuna referência a ele 
parecer suficientemente concluente para rejeitar a pretensão sob exame. 2ª Proposição (do 
Parecer) – A decisão do Supremo Tribunal Federal, no MS 20525-DF, não se aplicaria ao caso 



do requerente, porque, diz o Parecer: “o Procurados em questão, além das atribuições 
próprias de seu cargo, pelas quais era remunerado, exercia outras, de chefe regional da 
Procuradoria da República, pelas quais não percebia qualquer retribuição. Aqui, sem 
questionarmos, existiam dos campos distintos de atuação do agente público: um próprio de 
seu cargo efetivo e outro correspondente ao exercício de fato de encargo de direção. As 
atribuições, referentes ao encargo da chefia inexistente, não integravam as tarefas do cargo de 
Procurador da República fixadas em lei. O art. 38 da Lei n° 1.341, de 30 de janeiro de 1951, 
aplicável à época, ao discriminar as atribuições dos Procuradores da República, não incluía, 
entre essas, o encargo de direção de unidade regional do Ministério Público Federal. “ No caso 
particular do requerente, não existiam dois campos distintos de atuação funcional. O 
postulante, ao contrário do afirmado no processo (fls. 54), não exerceu encargo não 
remunerado (“Secretário de Comissão”), mas desempenhou atribuições próprias, inerentes ao 
seu cargo efetivo e claramente definidas nos termos da Resolução n° 67/62. Por isso é que o 
decidido nos autos do Mandado de Segurança n° 20.526-DF, não pode socorrê-lo em sua 
pretensão”. (p. 31,). Como se vê, pela longa citação, o ponto central da argumentação do 
Parecer para concluir pela não aplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal ao caso do 
requerente é o que se poderia chamar de “a teoria os dois campos de atuação”. A teoria 
consiste em afirmar que, no caso do Mandado de Segurança decidido pelo STF, um campo de 
atuação do servidor eram as atribuições próprias do cargo efetivo do Procurador da República; 
e o outro campo de atuação era o correspondente ao exercício do encargo de Procurador-
Chefe no Estado do Ceará. O servidor fora remunerado pelo exercício do cargo, mas não pelo 
exercício do encargo adicional, isto é, do segundo campo de atuação e isso legitimaria a 
incorporação de quintos pleiteada. Em síntese, o Procurador da República teria exercido um 
encargo não previsto entre as atribuições de seu cargo, enquanto a função de secretário da 
Comissão estava incluída entre as atribuições do Oficial Legislativo. Por esta razão, este último 
não faria jus à incorporação pleiteada. DISCUSSÃO. A teoria é engenhosa, mas padece de 
inconsistências. Primeiramente, sublinhe-se mesmo que a teoria fosse confirmada, não seria 
legítimo extrair dela a conclusão pretendida pelo Parecer, como se tentará demonstrar 
adiante. Como inconsistência aponte-se: A) O próprio Parecer (p.24) lembra o disposto no 
Estatuto dos Funcionários Civis da União – Lei 1711/52, então vigente, em seu: “Art. 7°.......§ 3° 
É vedado atribuir-se ao funcionário encargos ou serviços diferentes dos que os próprios de sua 
carreira ou cargo, e que como tais sejam definidos em leis ou regulamentos”. Configura-se um 
dilema: ou o encargo de Procurador-Chefe era próprio da carreira de Procurador da República 
ou não era. Se era próprio, resultaria improcedente a “teoria dos dois campos de atuação”, já 
que não existiria um segundo campo não previsto na lei. Se não era próprio, estaria sendo 
infringindo o citado § 3° do art. 7° da Lei 1711, uma ilegalidade, portanto. A hipótese da 
ilegalidade parece muito pouco plausível, pois o Supremo Tribunal legitimou a situação 
examinada. Explicação plausível, portanto, parece ser o entendimento de que, a partir do 
Decreto 68.33/71, o encargo de Procurador-Chefe de unidades regionais teria passado a 
constituir uma das atribuições possíveis ou potenciais, embora não ordinárias, do cargo de 
Procurador da República. A criação do encargo por decreto seria apenas uma especificação das 
outras atribuições previstas no art. 30 da lei 1.341/51, conforme explicado no próximo item. 
Trata-se de encargo potencial ou adicional, uma vez que nem todos os Procuradores o 
exerciam, da mesma forma que nem todos os Oficiais Legislativos exerciam a função de 
Secretário de Comissão. Se aceito tal entendimento, perde validade a teoria dos dois campos e 
cai por terra o único obstáculo para aplicar-se ao requerente a decisão unânime do Supremo 
Tribunal Federal. B) – Muito mais importante, porém, é atentar para o disposto no art. 30, XV 
da mesma Lei 1.341/51, VERBIS: “Art. 30. São atribuições do Procurador Geral da 
República:...............XV – designar, mediante portaria, qualquer membro do Ministério Público 
Federal para o desempenho de outra atribuições sem prejuízo de suas funções ordinárias”. 
Estão ai previstas, pois, com todas as letras, outras atribuições para o Procurador da República, 
por exemplo, (por que não?) a de chefiar uma unidade regional, ou seja exercer o encargo de 



Procurador-Chefe nos Estados. Que a lei não falasse expressamente do encargo de 
Procurador-Chefe parece óbvio, uma vez que este só seria criado vinte anos depois, por 
decreto. Mas a lei o incluía, ao dar ao Procurador Geral poderes para designar Procuradores da 
República para o desempenho de outras atribuições, com o correspondente dever do 
Procurador de exercê-las, sem que devesse ser por isso remunerado. A lei estabelecia, como se 
vê, dois tipos de atribuições do Procurador: funções ordinárias e outras atribuições. Ambas 
eram, porém, atribuições do Procurador da República previstas em lei. Logo, encargo de 
Procurador-Chefe integrava as atribuições do Procurador da República. Ademais disso, o 
encargo de Procurador-Chefe nos Estados era não só atribuição, era não só atribuição, mas 
atribuição privativa de Procurador da República; nenhum outro servidor podia exercê-lo (art. 
3°), da mesma forma que Secretário de Comissão era atribuição privativa de Oficial Legislativo. 
Desse modo, não parece legítimo falar-se de dois supostos campos de atuação do servidor, um 
o das atribuições de seu cargo e outro o encargo criado pelo decreto. Há apenas o campo das 
atribuições previstas na lei, seja como função ordinária, seja como outras atribuições. Parece, 
assim, não sustentável a tese de que o procurador da República teria dois campos de atuação, 
enquanto o Oficial Legislativo teria apenas um. Com isso, fica demonstrada a identidade entre 
a situação jurídica do procurador-Chefe e a do Oficial Legislativo Secretário de Comissão. O 
dado verdadeiramente relevante, e comum aos dois, é que esse encargo foi transformado por 
ei posterior em cargo em comissão, da mesma forma que a função de Secretário de Comissão 
foi transformada por lei posterior em cargo em comissão. Se a teoria dos dois campos se 
revela inconsistente, cai por terra, repita-se, o único obstáculo para que seja aplicado ao pleito 
do requerente a decisão do Supremo Tribunal Federal. C) – Foi dito acima que, mesmo que a 
teoria dos dois campos de atuação fosse confirmada, o que não é o caso, como se viu, ainda 
assim não seria legítimo extrair dela a conclusão pretendida pelo Parecer, o da não 
aplicabilidade da decisão do STF à pretensão do requerente. Isto porque restaria, ainda, o 
dado fundamental da impossibilidade de o “encargo” de Procurador-Chefe caracterizar-se 
como cargo em comissão ou função gratificada, em razão de não ter sido criado por lei, mas 
por decreto. E já que a incorporação de quintos só pode dar-se em relação a cargo ou função 
criados por lei, a argumentação do Parecer, fosse ela procedente retiraria o fundamento 
jurídico não só da pretensão do requerente, mas também da pretensão do impetrante do 
Mando de Segurança. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária e por 
decisão unânime, entendeu de modo diverso, ao deferir o MS. Creio que é importante lembrar 
que esta própria Mesa Diretora aprovou reivindicação de outros servidores, em situações 
assemelhadas à presente. Tomo dois exemplos. O primeiro se refere aos integrantes do 
Secretariado Parlamentar, em número apropriado de quatrocentos em suas diversas 
denominações de Assistente, Secretário, Auxiliar, Motorista e Ajudante de Gabinete 
Parlamentar. Todos eles foram beneficiados com a incorporação de quintos. Sublinhe-se que 
tais denominações foram definidas por ato administrativo da Mesa da Câmara e não por lei ou 
resolução. O outro é o caso dos funcionários da Câmara colocados à disposição do Instituto de 
Previdência dos Congressistas – IPC. Todos eles, em número de 29, também tiveram o 
beneficio da incorporação de quintos, mesmo considerando a circunstancia de que as funções 
no IPC tinham sido criadas não por lei, mas por ato administrativo dos dirigentes 
administrativos do IPC. O tratamento dispensado aos integrantes do Secretariado Parlamentar 
e aos servidores do IPC estaria sendo negado pela Administração da Câmara a um funcionário 
da Casa classificado em primeiro lugar no concurso público de ingresso na carreira de Oficial 
Legislativo, em 1964, classificado em primeiro lugar no concurso público para Assessor 
legislativo, em duas áreas – Direito e Redação, em 1978, que foi Chefe de Gabinete do Terceiro 
Secretário da Câmara, Chefe de Gabinete do 2° Vice-Presidente da Câmara e inúmeras outras 
funções. É surpreendente que se lhe recuse o mesmo tratamento, sobretudo em se tratando 
de um benefício cuja legitimidade e fundamento jurídico foram endossados nada menos do 
que pelo Supremo Tribunal Federal. Dificilmente o administrador público poderia ter maior 
tranquilidade em relação ao princípio da legalidade”. A Mesa resolve conceder vista do 



referido Processo ao Senhor 1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar (Relator da matéria), 
para reexame, tendo em vista a apresentação de parecer técnico da Assessoria legislativa e do 
supracitado voto em separado. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Deputado Zé Gomes da Rocha, o qual pleiteia revisão da decisão da mesa que 
resultou na Representação s/n°, de 1997, que solicita perda temporária de seu mandato por 
30 dias, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação julgou não ser de sua 
competência a matéria, ao enviar o seguinte Ofício n° 454-P/97: “Sirvo-me do presente para 
encaminhar a Vossa Excelência a Representação s/n°, de 1997, em que se “solicita a 
manifestação da Comissão de Constituição e justiça e de Redação sobre a proposta de 
aplicação da pena de perda temporária do mandato, pelo período de trinta dias, aplicável ao 
Deputado Zé Gomes da Rocha, como incurso no disposto no art. 246, inciso II, combinado com 
o art. 262 do Regimento Interno, art. 61 da Resolução n° 30, de 1990 e arts. 2° e 6° do Ato da 
Mesa n° 211, de 1991, como é do conhecimento de Vossa Excelência, diversas Representações 
oriundas da Mesa diretora da Casa têm sido encaminhadas à Comissão de constituição e 
Justiça e de Redação para a apuração de prática de atos incompatíveis com o decoro 
parlamentar. Entretanto, pudemos observar sérias dificuldades por parte deste Órgão Técnico 
no desempenho desse seu mister. A Constituição Federal e o Regimento Interno da Casa não 
asseguram à comissão maios suficientes para que se promova uma investigação eficaz e 
segura. Por isso o Deputado Marcelo Déda apresentou Proposta de Emenda à constituição, 
cujo escopo é dotar a CCJR de poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, a 
exemplo do que ocorre com as CPIs, julgamos, pois, imprescindível a rápida aprovação dessa 
PEC para que não fique a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 
exposta a situações por vezes vexatórias, como no episódio recente da Representação contra 
os Deputados Osmir Lima, Chicão Brígido e Zila Bezerra em que a Comissão não obteve sequer 
resposta aos “convites” formulados a algumas testemunhas consideráveis indispensáveis para 
a elucidação da matéria. Tendo em vista estas considerações, aliado ao fato de que o 
Regimento Interno não dispõe expressamente sobre a apreciação de pedido de aplicação de 
pena de perda temporária de mandato (suspensão) pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, só o fazendo à cassação de mandatos parlamentares, art. 240, § 3°, remetemos a 
proposição a Vossa Excelência, com duas fitas K-7), para que adote as providências regimentais 
cabíveis...” Face aos argumentos do Senhor Presidente da Comissão de constituição e Justiça e 
de Redação, a mesa decide, por proposta do Senhor 1° Vice-Presidente, rever a decisão 
anterior para determinar o arquivamento da matéria, por haver perdido a oportunidade. 
Assim, a mesa expede a seguinte CERTIDÃO: “A Mesa, em reunião realizada hoje, ao examinar 
a representação s/n°, de 1997, na qual se “solicita a manifestação da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação sobre a proposta de aplicação da pena de perda temporária do 
mandato, pelo período de trinta dias, aplicável ao Deputado Zé Gomes da Rocha, como incurso 
no disposto no art. 246, inciso II, combinado com o art. 262 do Regimento Interno, art. 61 da 
Resolução n° 30, de 1990 e arts. 2° e 6° do Ato da Mesa n° 211, de 1991”, considerando as 
razões levantadas pelo Senhor Presidente da Comissão de Constituição e justiça e de Redação, 
ao devolver a matéria, decidiu rever o processo quando ao mérito, por unanimidade, o ponto 
de vista expedido pelo Senhor 1° Vice-Presidente, no sentido de considerar que os argumentos 
do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação justificam o arquivamento 
da matéria. “Nada mais havendo a tratar, às 21:30 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para contar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente 
ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai á publicação. Michel Temer, Presidente.  



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislativa 

Ata da 3ª Reunião da Mesa, realizada em 12.08.98 
 
Aos dois dias do mês de abril de hum mil, novecentos e noventa e oito, às 15h30min, reúne‐se, 
na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito 
Fortes,  1° Vice‐Presidente, Ubiratan Aguiar,  1°  Secretário, Nelson  Trad,  2°  Secretário,  Paulo 
Paim, 3°  Secretário, Efraim Morais, 4°  Secretário. Ausente, por motivo  justificado, o  Senhor 
Deputado Severino Cavalcanti, 2° Vice‐Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente 
declara aberto o trabalho. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A mesa resolve: a) aprovar o 
parecer  do  Relator,  1°  Relator,  1°  Vice‐Presidente,  no  Requerimento  de  Informação  n° 
3.936/98,  da  autoria  do  Deputado  Edison  Andrino,  pelo  encaminhamento  da  referida 
proposição, que  solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre  a  relação de  todos os 
proprietários dos denominados “Terrenos de Marinha” registrados na Delegacia do Serviço de 
Patrimônio da União, nos Estados de  Santa Catarina; b) determinar  à Diretoria‐Geral que o 
ressarcimento a ser feito em favor do Senhor Deputado Albérico Filho, referido no Processo n° 
102.618/96, seja feito nos termos do demonstrativo apresentado pela Seção de Pagamento do 
Pessoal, em consequência à decisão adotada na reunião realizada em 1º‐7‐98. Em continuação 
o  Senhor  Presidente  concede  a  palavra  ao  Senhor  Diretor‐Geral  para  que  o mesmo  possa 
explicitar o ocorrido com o Deputado Osvaldo Biolchi e o suplente Deputado Antônio Ebling. 
Assim, é  relatado o memorando do Deputado Antônio Ebling encaminhado à Presidência no 
qual solicita providência, no seguinte teor: “Com a devida vênia, dirijo‐me a V. Exª para expor o 
seguinte: 1. Assumi na condição de suplente a vaga do deputado Osvaldo Biolchi em 2‐7‐98; 2. 
Daquela data até o dia de hoje não tenho podido exercer o meu mandato na plenitude, pois 
não tive acesso ao gabinete, que por direito entendo ser meu, não pude nomear assessores, 
não  recebi parte das passagens. Hoje é  tarde me dirigi ao gabinete e, para minha  surpresa 
estava  fechado;  3.  Junto  ao Diretor‐Geral da Câmara  já  tomei providências  com  relação  ao 
pessoal do gabinete; 4. Comuniquei ao Terceiro‐Secretário, Deputado Paulo Paim, que parte 
das  passagens  a  mim  destinadas  não  me  foram  fornecidas.  Diante  do  exposto,  solicito 
providências urgentes de V. Exª “Ao analisar os fatos, a Mesa decide, por unanimidade, que o 
requerente  se  acha  no  pleno  exercício  do mandato,  face  ao  afastamento  do  Sr. Deputado 
Osvaldo Biolchi (que requereu licença por 123 (centro e vinte e três) dias, a partir de 1º‐7‐98, 
sendo 3  três) dias para  tratamento de  saúde e,  ininterruptamente, 120  (cento e  vinte) dias 
para tratar de interesse Particular), podendo exercer, por conseguinte, todas as prerrogativas 
inerentes ao mandato parlamentar. Prosseguindo, o Senhor Presidente expõe a Resolução n° 
20.217, de 2‐6‐98, do Tribunal Superior Eleitoral, em resposta à Consulta formulada por este 
Colegiado em 2‐4‐98, a respeito dos  limites determinados pela  legislação eleitoral para o uso 
da cota de publicações pelos Deputados em ano eleitoral para o uso da cota de publicações 
pelos  Deputados  em  ano  eleitoral,  nos  seguintes  termos:  “Consulta  n°  444  –  Classe  5ª  – 
Distrito  Federal  (Brasília).  Relator:  Ministro  Eduardo  Ribeiro.  Consulente:  Michel  Temer, 
Presidente  da  Câmara  dos  Deputados.  Trabalhos  gráficos.  Possibilidade  de  que  sejam 
fornecidos pela Câmara, no ano eleitoral, desde que relativos à atividade parlamentar e com 
obediência às normas estabelecidas em ato da Mesa, vedada sempre qualquer mensagem que 
tenha  conotação  de  propaganda  eleitoral.  Vistos,  etc,  Resolvem  os  Ministros  do  Tribunal 
Superior Eleitoral, por Maioria de votos, vencidos os Ministros Maurício Corrêa e Nilson Naves, 
responder à consulta, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante desta 
decisão. Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Brasília 2 de  junho de 1998. Ministro 
Ilmar  Galvão,  Presidente.  Ministro  Eduardo  Ribeiro,  Relator.  Ministro  Maurício  Corrêa, 
vencido, Ministro Nilson Naves, Vencido. Relatório. O SENHOR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO. 
O  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  consulta  este  Tribunal  quanto  à  “possibilidade  de 
elaboração,  em  ano de  eleições, de  trabalhos  gráficos para os Deputados dentro das  cotas 



estipuladas,  sem  ferir  a  legislação eleitoral. Em  caso  afirmativo  indaga  sobre quais  tipos de 
trabalho poderão  ser  confeccionados pelas Casas  Legislativas e a partir de que data haverá 
impedimento para a feitura de quaisquer deles, considerando‐se que o prazo para a escolha de 
candidatos às eleições do ano em curso se inicia no dia 1° de junho vindouro e a propaganda 
eleitoral é autorizada a partir do dia 6 de julho. A Assessoria Especial opina no sentido de que 
poderão  os parlamentares  se  utilizar  dos  trabalhos  gráficos  em  questão,  desde  que  não  se 
caracterize propaganda eleitoral, até quatro de julho. O Ministério Público não destoou dessa 
conclusão, entendendo deva a consulta ser respondida nos termos seguintes (fls. 169): “a) Sim, 
há a possibilidade de elaboração, neste ano de eleições de 1998, de trabalhos gráficos para os 
Deputados,  dentro  das  cotas  estipuladas,  nos  termos  do  Ato  da  Mesa  da  Câmara  dos 
Deputados acima referido, cabendo, no entanto, à Justiça Eleitoral, o exame e fiscalização do 
cumprimento da legislação eleitoral, como, aliás, ressalvado no art. 4° e seu parágrafo único, o 
próprio Ato daquela Casa Legislativa do Congresso Nacional; b) Quanto aos tipos de trabalhos 
gráficos a  ser elaborados para uso e divulgação por  cada Deputado,  serão aqueles  relativos 
efetivamente à atividade parlamentar, estabelecidos no mencionado Ato da Mesa da Câmara 
dos Deputados, nos termos do seu art. 1°,  inciso  I a  IV, em conformidade com o disposto no 
art.  73,  inciso  II,  in  fine,  da  Lei  n°  9.504/97,  quanto  às  prerrogativas  dos  Parlamentares 
consignadas  nas  normas  regimentais  daquela  Casa  Legislativa,  sem  caráter  de  promoção 
pessoal indevida, vedada pelo art. 37, § 1°, da constituição Federal, salvo das hipóteses óbvias 
de autoria ou participação direta do  interessado na atividade parlamentar específica, sujeita 
sempre  as  várias  hipóteses  e  suas  peculiaridades,  ao  exame  e  decisão,  se  for  o  caso,  nos 
termos da  lei e do próprio Ato da Mesa da Câmara dos Deputados n° 65, de 1997, da Justiça 
Eleitoral; c) Sobre o  impedimento para  feitura e divulgação dos  referidos  trabalhos gráficos, 
quanto  ao prazo, mesmo que não  configurem  a  vedada propaganda  eleitoral, não poderão 
ocorrer a partir de três meses antes do pleito por se tratar de “publicidade institucional”, nos 
termos do art. 73,  inciso VI, alínea b, da Lei n° 9504/97, “salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. É o relatório. VOTO, O SENHOR 
MINISTRO  EDUARDO  RIBERIO  (Relator):  Consoante  o  disposto  no  artigo  73,  II  da  Lei  n° 
9504/97,  não  será  possível  a  elaboração  de  trabalhos  gráficos  para  os  Deputados  “que 
excedam as prerrogativas  consignadas nos  regimentos e normas dos órgãos que  integram.” 
Daí se haverá de concluir que lícita a feitura de tais trabalhos, desde que com obediência a tais 
regimentos e normas. Tenho  como perfeitamente  aceitável  a  regulamentação  constante do 
Ato n° 65/97 da Mesa da Câmara dos Deputados, em que se definem como trabalhos gráficos, 
relativos à atividade parlamentar, além de outros impressos de menor importância: “separatas 
de discursos, projetos, pareceres  e  trabalhos que  contenham  legislação ou  textos  ligados  à 
atividade do parlamentar ou de interesse público; “Há de se colocar ênfase na negação de que 
se  inclua  “qualquer  mensagem  que  possa  ser  caracterizada  como  propaganda  eleitoral.” 
Quanto  a  um  limite  temporal  para  a  feitura  de  tais  trabalhos,  permito‐me  discordar  das 
manifestações constantes dos autos. Considero que não se deve entender como publicidade, 
para  os  fins  do  artigo  73,  VI,  “b”  da  Lei  n°  9.504/97,  a  feitura  de  impressos  com  as 
características acima. Se qualquer espécie de divulgação do trabalho parlamentar houvesse de 
assim  classificar‐se,  haveria  de  vedar‐se  a  circulação  do  “Diário  do  Congresso”  ou  a 
transmissão da  “Voz  do Brasil”.  E mais.  Em  qualquer  época  seria  inviável  a  elaboração dos 
questionados trabalhos gráficos, pois, constando o nome do Deputado, incidiria o previsto no 
artigo  37,  §  1°  da  Constituição.  Responde  à  consulta  nos  termos  acima,  ou  seja,  de  que 
admitida  a  feitura  dos  trabalhos  gráficos,  de  acordo  com  a  citada  regulamentação,  não 
havendo  imposição  de  que  isso  deva  cessar  após  determinada  data.  Não  haverá  de  ser 
observados os limites quantitativos do Ato n° 65 da Mesa da Câmara. EXTRATO DA ATA. Cta n° 
444 – DF Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Consulente: Michel Temer, Presidente da Câmara 
dos  Deputados.  Decisão: O  Tribunal,  por maioria,  decidiu  nos  termos  do  voto  do Ministro 
Relator,  vencidos  os  Ministros  Maurício  Corrêa  e  Nilson  Naves.  Presidência  do  Exmo.  Sr. 
Ministro  Ilmar Galvão.  Presentes  os  Srs. Ministros Néri  da  Silveira, Maurício  Corrêa, Nilson 



Naves, Eduardo Ribeiro, Eduardo Alckmin, Costa Porto e o Dr. Geraldo Brindeiro, Procurador‐
Geral  Eleitoral.  Sessão  de  2.6.98.  “O  Senhor  1° Vice‐Presidente, Deputado Heráclito  Fortes, 
sugere que  se elabore uma cartilha com a  finalidade de orientar quanto aos procedimentos 
permitidos  e  dos  proibidos,  pela  legislatura  vigente,  o  candidato  na  realização  de  sua 
propaganda  eleitoral  para  1998,  sendo,  tal  sugestão,  aprovada  pela Mesa.  A Mesa  resolve 
ratificar os despachos favoráveis, ad referendum da Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente 
nos  seguintes  expedientes:  a)  Ato  da  mesa  n°  101,  de  1998,  que  “cria  na  Câmara  dos 
Deputados  o  Sistema  de  Atendimento  ao  Cidadão  e  dá  outras  providências”,  o  qual  vai 
publicado ao  final da ata; b) Requerimentos e  Informações: 1) n° 3.306/98. Deputado ENIO 
BACCI.  Solicita  informações  ao Ministério  dos  Transportes  sobre  a  viabilidade,  perante  as 
empresas responsáveis pelo trabalho de sinalização nas rodovias federais, da substituição de 
sinalizadores de concreto e ferro por sinalizadores de plástico, em face do grande número de 
graves  acidentes  –  aprovada  a  retirada  da  tramitação;  2)  n°  3.697/98.  Deputado  CUNHA 
BUENO. Solicita  informações à Procuradoria‐Geral da República sobre providências quanto a 
site  na  Internet  pregando  o  racismo,  com  participação  de  cidadão  brasileiro  –  aprovada  a 
retirada  de  tramitação;  3)  n°  3.766/98.  Deputado  WALDOMIRO  FIORAVANTE.  Solicita 
informações  ao Ministério  do  Planejamento  e Orçamento  sobre  a  não  liberação  de  verbas 
orçamentárias  para  1997  conforme  especificado;  4)  n°  3.767/98.  Deputado  WALDOMIRO 
FIORAVANTE.  Solicita  informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento  sobre a 
não  liberação  de  verbas  orçamentárias  para  1997  conforme  especificado;  5)  n°  3.768/98. 
Deputado WALDOMIRO  FIORAVANTE.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  a 
não‐liberação  de  verbas  orçamentárias  para  1997  conforme  especificado;  6)  n°  3.769/98. 
Deputado WALDOMIRO  FIORAVANTE.  Solicita  informações  ao  Coordenador‐Geral  do Grupo 
Técnico de Prestação de Contas do extinto Ministério da  Integração Regional sobre  liberação 
de recursos para construção de ponte no Município de Carlos Gomes, estado do Rio Grande do 
Sul – aprovada a  retirada de  tramitação; 7) n° 3.770/98. Deputado  INÁCIO ARRUDA. Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Justiça  sobre  providências  adotadas  em  consequência  do 
assassinato do Delegado  Federal em  São Paulo; 8) n° 3.771/98. Deputado  INÁCIO ARRUDA. 
Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República sobre providências adotadas para 
defesa de economia brasileira das consequências das recorrentes crises no mercado financeiro 
internacional e  sobre a vinculação da venda do Sistema TELEBRÁS  com a  crescente ameaça 
sobre  os  chamados  mercados  emergentes;  10)  n°  3.773/98.  Deputado  INÁCIO  ARRUDA. 
Solicita  informações ao BNDES – Bancos Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
sobre  providências  adotadas  para  defesa  da  economia  brasileira  das  consequências  das 
recorrentes  crises  no mercado  financeiro  internacional  e  sobre  a  vinculação  da  venda  do 
Sistema TELEBRÁS com a crescente ameaça sobre os chamados mercados emergentes; 11) n° 
3.774/98.  Deputado  INÁCIO  ARRUDA.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre 
providências adotadas para defesa da economia brasileira das consequências das recorrentes 
crises no mercado financeiro internacional e sobre a vinculação da venda do Sistema TELEBRÁS 
com a crescente ameaça sobre os chamados mercados emergentes; 12) n° 3775/98. Deputado 
INÁCIO ARRUDA.  Solicita  informações  ao Ministério da  Indústria do Comércio e do Turismo 
sobre  providências  adotadas  para  defesa  da  economia  brasileira  das  consequências  das 
recorrentes  crises  no mercado  financeiro  internacional  e  sobre  a  vinculação  da  venda  do 
Sistema TELEBRÁS com a crescente ameaça sobre os chamados mercados emergentes; 13) n° 
3.776/98. Deputado  INÁCIO ARRUDA.  Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações 
sobre  providências  adotadas  para  defesa  da  economia  brasileira  das  consequências  das 
recorrentes  crises  no  mercado  financeiro  internacional  e  sobre  a  vinculação  da  verba  do 
Sistema TELEBRÁS com a crescente ameaça sobre os chamados mercados emergentes; 14) n° 
3.778/98. Deputado CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre  a 
liquidação extrajudicial do Banco BBC S.A., 15) n° 3.779/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações  ao Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  aquisições  de  debêntures 
realizadas  pelo  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  –  BNDES;  16)  n° 



3.780/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
empréstimos  concedidos  a  bancos  quebrados,  com  recursos  do  PROER;  17)  n°  3.781/98. 
Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  de Minas  e  Energia  sobre  a 
produção  nacional  de  álcool  e  açúcar;  18)  n°  3.782/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  à  Secretaria  de  Assuntos  Estratégicos  da  Presidência  da  República  sobre  a 
produção  nacional  de  álcool  e  açúcar;  19)  n°  3.783/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério da  Indústria do Comércio e do Turismo sobre a produção nacional 
do  álcool  e  açúcar;  20)  n°  3784/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Fazenda  sobre  a  produção  nacional  de  álcool  e  açúcar;  21)  n°  3.785/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a 
produção  nacional  de  álcool  e  açúcar;  22)  n°  3.786/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a produção nacional de álcool 
e  açúcar;  23)  n°  3.787/98. Deputado  CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Agricultura sobre a produção nacional de álcool e açúcar; 24) n° 3.788/98. Deputado TELMO 
KIRST. Solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a situação dos 
projetos  do  programa  de  governo  “Ação  Brasil”;  25)  n°  3.789/98.  Deputado  TELMO  KIRST. 
Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações  sobre  o  sistema  de  comunicações  do 
Brasil com o MERCOLSUL; 26) n° 3.790/98. Deputado LUIZ CARLOS HAULY. Solicita informações 
ao Ministério  da  fazenda  sobre  os  Conselhos  de  Contribuintes;  27)  n°  3.791/98.  Deputado 
PAULO BERNARDO.  Solicita  informações  ao Ministério do Planejamento e Orçamento  sobre 
operações com o Fundo Monetário Internacional para  instituir a Representação n° 01/98; 28) 
n°  3.792/98  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio 
Ambiente, recursos Hídricos e Amazônia Legal cobre o licenciamento ambiental do projeto de 
transposição de  águas  do Rio  São  Francisco;  29) n°  3.793/98. Deputado  FÁBIO  FELDMANN. 
Solicita  informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal 
sobre a situação de funcionários do  IBAMA, no Estado do Pará, envolvidos com a exploração 
ilegal  de  madeira;  30)  n°  3.794/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao 
Ministério  do  Meio  Ambiente,  recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal  sobre  o  Relatório  de 
Qualidade  do  Meio  Ambiente;  31)  n°  3.795/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre planos 
de manejo  florestal da madeira  Juary; 32) n° 3.796/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal  sobre 
autorizações  de  desmatamento  concedidas  pelo  IBAMA;  33)  n°  3.797/98.  Deputado  FÁBIO 
FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e 
Amazônia legal sobre o afastamento do Superintendente do IBAMA no Estado do Acre; 34) n° 
3.798/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre plano de manejo florestal em Paragominas, Estado 
do Pará; 35) n° 3.799/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita  informações ao Ministério do 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a hidrovia Paraguai‐Paraná; 36) n° 
3.800/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  das  Relações 
Exteriores sobre a posição do Governo brasileiro em relação ao incêndio em Roraima perante 
a  comunidade  internacional:  37)  n°  3.801/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal  sobre 
planos de manejo florestal na Amazônia; 38) n° 3.802/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio Ambiente,  Recursos Hídricos  e Amazônia  Legal  sobre  a 
situação  de  planos  de  manejo  florestal  na  Amazônia;  39)  n°  3.803/98.  Deputado  FÁBIO 
FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e 
Amazônia  Legal  sobre  o  controle  da  exploração  do  mogno;  40)  n°  3.804/98.  Deputado 
MARCELO  DÉDA.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre 
financiamento  concedido  pelo  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  – 
BNDES  –  a  empresas  que menciona;  41)  n°  3.805/98.  Deputado MARCELO  DÉDA.  Solicita 
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre financiamento concedido pelo 



Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  –  BNDES  –  aos  adquirentes  de 
empresas  estatais  incluídas  do  Programa  Nacional  de  Desestatização;  42)  n°  3.806/98. 
Deputado JARBAS LIMA. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre a situação financeira da Previdência Social; 43) n° 3.807/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. 
Solicita  informações  ao Ministério  da Administração  Federal  e Reforma  do  Estado  sobre  as 
providências adotadas para a defesa da economia brasileira das consequências das recorrentes 
crises no mercado financeiro internacional e sobre a vinculação da venda do Sistema TELEBRÁS 
com  a  crescente  ameaça  sobre  os  chamados  mercados  emergentes;  44)  N°  3.808/98. 
Deputado  RICARDO  GOMYDE.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento sobre gastos com “atividade‐meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino”,  previstas  no  art.  70  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional;  45)  n° 
3.809/98. Deputado OSÓRIO ADRIANO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
resultado da  aplicação do  Fundo Constitucional  referente  à Região Centro‐Oeste,  conforme 
art.  159,  inciso  I,  alínea  c  da  Constituição  Federal;  46)  n°  3.810/98.  Deputado  OSÓRIO 
ADRIANO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre operações da União no âmbito 
do Mercosul; 47) n° 3.811/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba para o Município 
de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, 
no valor de R$ 100.000,00; 48) n° 3.812/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre  liberação  de  verba  para  o  Município  de 
Presidente Venceslau,  Estado de  São Paulo,  consignada no Orçamento Geral da União para 
1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  49)  n°  3.813/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sobre  liberação,  de  verba  para  o 
Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União  para  1998,  no  valor  de  R$  250.000,00;  50)  n°  3.814/98.  Deputado  CUNHA  BUENO. 
Solicita  informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal 
sobre  liberação  de  verba  para  o Município  de  Presidente  Prudente,  Estado  de  São  Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  500.000,00  51)  n° 
3.815/98. Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  430.000,00;  52)  n° 
3.816/98. Deputado  CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da Agricultura  e  do 
Abastecimento sobre a  liberação de verba para o Município de Pontal, Estado da União para 
1998,  no  valor  de  R$  150.000,00;  53)  n°  3.817/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e  Amazônia  Legal  sobre 
liberação  de  verba  para  o  Município  de  Piragui,  estado  de  São  Paulo,  consignada  no 
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 54) n° 3.818/98. Deputado 
CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento  sobre 
liberação de verba para o Município de Piraju, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento 
Geral  da União  para  1998,  no  valor  de  R$  800.000,00;  55)  n°  3.819/98.  Deputado  CUNHA 
BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sobre  liberação  de 
verba para o Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da 
União para 1998, no valor de R$ 150.000,00; 56) 3.820/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações  ao Ministério  do  Planejamento  e Orçamento  sobre  liberação  de  verba  para  o 
Município de Piedade, Estado de São Paulo,  consignada no Orçamento Geral da União para 
1998, no valor de 140.000,00; 57) n° 3.821/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de verba para o Município de 
Peruíbe, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de 
R$ 100.000,00; 58) n° 3.822/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério 
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Pedreira, Estado 
de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 100.000,00; 
59) n° 3.823/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério Extraordinário 



dos Esportes sobre liberação de verba para o Município de Pederneiras, Estado de São Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  60)  n° 
3.824/98. Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento sobre liberação de verba para o Município de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  61)  n° 
3.825/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Educação  e  do 
Desporto  sobre  liberação  de  verba  para  o  Município  de  Pardinho,  Estado  de  São  Paulo 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  62)  n° 
3.826/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  Extraordinário  dos 
Esportes  sobre  liberação  de  verba  para  o  Município  de  Pardinho,  Estado  de  São  Paulo, 
consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de 100.000,00; 63) n° 3.898/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre  liberação de verba para o Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, consignada 
no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  150.000,00;  64)  n°  3.899/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre liberação de verba para o Município de Morro Agudo, Estado de São Paulo, consignada 
no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  65)  n°  3.900/98. 
Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  Extraordinário  dos  Esportes 
sobre  liberação  de  verba  para  o  Município  de  Monteiro  Lobato,  Estado  de  São  Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  66)  n° 
3.901/98. Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento  sobre  liberação de verba para o Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  67)  n° 
3.902/98.  Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  Extraordinário  dos 
Esportes  sobre  liberação  de  verba  para  o Município  de Mogi‐Mirim,  Estado  de  São  Paulo, 
consignada  no  Orçamento  Geral  da  União  para  1998,  no  valor  de  R$  100.000,00;  68)  n° 
3.903/98. Deputado  CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba para o Município de Mogi‐Guaçu, 
Estado  de  São  Paulo,  consignada  no Orçamento Geral  da União  para  1998,  no  valor  de R$ 
220.000,00; 69) n° 3.904/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre  liberação de verba para o Município de Osasco, Estado de 
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de R$ 150.000,00; 70) 
n° 3.905/98. CDCMAM. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação atual 
das negociações e das providências adotadas pelo Governo objetivando a retomada as obras 
habitacionais  paralisadas  da  empresa  ENCOL,  as  garantias  oferecidas  aos  mutuários,  bem 
como  o  pagamento  dos  direitos  trabalhistas  dos  empregados;  71)  n°  3.906/98.  Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre 
financiamentos  e  empréstimos  concedidos  pelo  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento 
Econômico  e  Social  –  BNDES;  72)  n°  3.907/98.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita 
informações  à  Secretaria‐Geral  da  Presidência  da  República  sobre  objetivos,  cursos  e 
planejamentos das viagens nacionais e  internacionais do Exmo. Sr. Presidente da República; 
73) n° 3.908/98. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda 
sobre  prejuízos  causados  ao Município  de  Osasco,  Estado  de  São  Paulo,  decorrentes  das 
operações de venda de  títulos públicos assessoradas pelo Banco Vetor S.A; 74) n° 3.909/98. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita  informações ao Ministério dos Transportes sobre 
dívidas da Companhia Docas do Estado de São Paulo para com a Prefeitura de Santos; 75) n° 
3.910/98.  Deputado  WALDOMIRO  FIORANTE.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre prestação de contas dos recursos liberados 
pela Portaria n° 870, de 1993, do extinto Ministério da  Integração Regional; 76) n° 3.911/98. 
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre 
a  fiscalização  de  queimadas  no  País;  77)  n°  3.912/98. Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio Ambiente,  Recursos Hídricos  e Amazônia  Legal  sobre  a 



fiscalização  de  queimadas  no  País;  78)  n°  3.913/98.  Deputado  FABIO  FELDMANN.  Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio Ambiente,  Recursos Hídricos  e Amazônia  Legal  sobre  a 
reforma  institucional  do  IBAMA;  79)  n°  3.914/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita 
informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a utilização de hormônios 
no rebanho bovino leiteiro; 80) n° 3.915/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações 
ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a declaração do 
Presidente do  IBAMA, em 22 de março de 1998; a  respeito da ajuda oferecida pela ONU no 
combate  ao  incêndio  florestal  de  Roraima;  81)  n°  3.916/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN. 
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre estudo elaborado 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA –  referente a  locais  indicados 
para  aterros  sanitários  em  Jaguariúna,  Estado  de  São  Paulo;  82)  n°  3.917/98.  Deputada 
MÁRCIA MARINHO. Solicita  informações ao Ministério da Saúde acerca de auditoria realizada 
ao  Município  de  Caxias  –  MA;  83)  n°  3.918/98.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre servidora que menciona; 
84) n° 3.919/98. Deputado  INÁCIO ARRUDA. Solicita  informações ao Ministério das Relações 
Exteriores  sobre  visita do  Titular da Pasta  á República de Cuba; 85) n° 3.920/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre convênio celebrado entre a 
GEAP – Fundação de Seguridade Social e o Ministério da Saúde; 86) n° 3.921/98. Deputado 
MIGUEL ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 
sobre acordos celebrados entre o Governo Federal e a empresa General Motors – GM; 87) n° 
3.922/98.  Deputado MIGUEL  ROSSETO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Indústria,  do 
Comércio e do Turismo sobre acordos celebrados entre o Governo Federal e a empresa Ford 
do  Brasil  S.A;  88)  n°  3.923/98.  Deputado  ARLINDO  CHINAGLIA.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Fazenda sobre os imóveis pertencentes á União alienados a partir de 1995, bem 
como as condições em que foram efetuadas as respectivas vendas; 89) n° 3.924/98. Deputado 
MIRO  TEIXEIRA.  Solicita  informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos Hídricos  e 
Amazônia  Legal  sobre  os  precatórios  pagos  pelo  IBAMA;  90)  n°  3.925/98.  Deputado 
WALDOMIRO  FIORAVANTE.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Previdência  e  Assistência 
Social  sobre o benefício de prestação  continuada; 91) n° 3.926/98. Deputado  JOSÉ PINOTTI. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a fiscalização de usinas de açúcar e álcool 
que  estariam  descumprindo  portaria  daquele  órgão;  92)  n°  3.927/98.  Deputado  FÁBIO 
FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  e 
Amazônia  Legal  sobre o uso de produtos químicos no  combate  à dengue;  93) n°  3.928/98. 
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita  informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Amazônia Legal sobre repasses, pelo DNAEE ao  IBAMA, de recursos originários do 
pagamento de royalties pela exploração de potenciais hidrelétricos; 94) n° 3.929/98. Deputado 
FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  o  uso  do  DDT  em 
campanhas  de  saúde  pública;  95)  n°  3.930/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN  Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio Ambiente, Recursos Hídricos  e Amazônia  Legal  sobre  o 
Programa  Piloto para  a  Proteção das  Florestas  Tropicais do Brasil  –  PPG7;  96) n°  3.931/98. 
Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  o  uso  de 
produtos químicos no combate à dengue; 97) n° 3.932/98. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo sobre a comercialização do álcool; 
98) n°  3.933/98. Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao  Estado‐Maior das  Forças 
Armadas sobre estudo relativo á privatização da TELEBRÁS; 99) n° 3.934/98. Deputado FÁBIO 
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre o  licenciamento ambiental do empreendimento Xuxa Water Park; 100) 
n°  3.935/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao  Ministério  de  Minas  e 
Energia sobre a localização, a avaliação de risco ambiental e o descomissionamento das usinas 
nucleares Angra  I e Angra  II.  II – PAUTA DO  SENHOR 1° VICE‐PRESIDENTE. A Mesa  resolve 
aprovar os pareceres proferidos pelo  Senhor 1° Vice‐Presidente, Deputado Heráclito  Fortes, 
nos  seguintes  Projetos  de  Resolução:  1)  n°  188,  de  1988,  de  autoria  do  Senhor  Deputado 



Nelson Marquezelli,  que  institui  o  Grupo  Parlamentar  Brasil‐República  Tcheca  e  dá  outras 
providências – pela aprovação; 2) n° 190, de 1998, de autoria do Senhor Deputado Adylson 
Motta,  que  determina  a  confecção  e  a  afixação  de  placa  comemorativa  dos  dez  anos  da 
promulgação da constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – pela aprovação. III – 
PAUTA  DO  SENHOR  2°  VICE‐PRESIDENTE.  A Mesa  aprova  os  pareceres  proferidos  por  Sua 
Excelência  nos  seguintes  expedientes  referentes  a  reembolso  de  despesas  médico‐
hospitalares:  1)  Processo  n°  8.360/98.  Deputada  Cidinha  Campos.  Parecer:  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo”.; 2) Processo n° 9.638/98. 
Deputado  Freire  Júnior. Parecer:  “Li o parecer detalhado do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De  acordo.”; 3) Processo n° 10.768/98. Deputado Hugo Biehl. Parecer:  “Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 4) Processo n° 12.369/98. 
Deputado Carlos Alberto. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 5) Processo n° 12.407/98. Deputado Ademir Lucas. Parecer: “Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 6) Processo n° 13.010/98. 
Deputado  Euripedes  Miranda.  Parecer:  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  7)  Processo  n°  13.011/98.  Deputado  Geddel  Vieira  Lima. 
Parecer:  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 8) 
Processo n° 16.151/98. Deputado Geddel Vieira Lima. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  10)  Processo  n°  17.553/98.  Deputado 
Carlos Alberto. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 11) Processo n° 17.645/98. Deputado Álvaro Valle. Parecer: “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  12)  Processo  n°  18.121/98.  Deputada 
Marta Suplicy. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 13) Processo n° 18.812/98. Deputado Talvane Albuquerque. Parecer: “Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 14) Processo n° 110.340/98. 
Deputada  Joana D’Arc.  Parecer:  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 15) Processo n° 110.912/98. Deputado Henrique Eduardo Alves. Parecer: 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 16) Processo n° 
112.955/98. Deputado Mendonça Filho. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da  Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  17)  Processo  n°  113.022/98.  Deputada  Cidinha  Campos. 
Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando com exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 18) 
Processo  n°  113.077/98.  Deputada  Maria  da  Conceição  Tavares.  Parecer:  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 19) Processo n° 113.095/98. 
Deputado Felix Mendonça. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 



24/83. De acordo.”; 20) Processo n° 113.373/98. Deputado Carlos Alberto. Parecer: “Li parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 21) Processo n° 113.828/98. 
Deputada Maria da Conceição Tavares. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da  Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  22)  Processo  n°  113.904/98.  Deputado  Ushitaro  Kamia. 
Parecer:  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 23) 
Processo n° 114.007/98. Deputado Neuto de Conto. Parecer:  “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; Processo n° 114.094/98. Deputado Freire 
Júnior, Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 25) 
Processo  n°  114.509/98. Deputado Haroldo  Sabóia.  Parecer:  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo.”;  26)  Processo  n°  114.510/98. Deputado 
Haroldo Sabóia. Parecer: “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”;  27)  Processo  n°  114.764/98.  Deputado  Jurandyr  Paixão.  Parecer:  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo. “IV – PAUTA DO SENHOR 1° 
SECRETÁRIO. A Mesa aprecia os seguintes processos relatados por Sua Excelência: 1) Processo 
n° 108.538/98. “Trata‐se de minuta de Ato da Mesa dispondo sobre a criação da Coordenação 
de  Pessoal  Inativo,  no  Departamento  de  Pessoal  da  Câmara  dos  Deputados.  Em  seu 
encaminhamento, e a título de justificativa da proposta, o órgão de pessoal informa que de há 
muito vem observando um aumento no volume dos serviços relacionados com a preparação e 
manutenção de aposentadorias, o que se agrava ante a complexidade do processamento das 
mesmas e as exigências  impostas pelo Tribunal de Contas da União de atualização periódica 
dos  processos  de  inativação  em  virtude  das  novas  leis.  Informa,  ainda,  que  a  Seção  de 
Provimento  e  Vacância,  que  hoje  processa  as  aposentadorias,  vem  demandando  esforços 
excessivos  nessa  atividade,  em  detrimento  de  suas  demais  atribuições.  O  Diretor‐Geral 
manifesta‐se  favoravelmente  à  proposta.  Esta  Secretaria,  ante  o  exposto,  e  com  parecer 
favorável,  submete  o  pleito  ao  exame  e  à  deliberação  da  douta Mesa.”  A Mesa  aprova  o 
parecer  supra  e,  em  consequência,  baixa  o  Ato  da  Mesa  n°  102,  de  1998,  que  “cria  a 
Coordenação de Pessoal Inativo, e dá outras providências”, o qual vai publicado ao final da ata. 
2) Processo n° 125.444/97. “Trata‐se de proposta de Ato da Mesa dispondo sobre a criação de 
funções comissionadas na Coordenação de Segurança Legislativa. O Senhor Diretor‐Geral, ao 
posicionar‐se  favoravelmente  ao  assunto,  informa  que  servidores  da  Coordenação  de 
Segurança  Legislativa,  lotados  no  Setor  de  Investigação,  encaminharam  ao Diretor  daquele 
órgão, por meio de exposição de motivos, solicitação na qual pleiteiam a concessão de 6 (seis) 
funções comissionadas de Encarregado do Setor (FC‐04), em decorrência da natureza especial 
de  suas  atividades.  O  Diretor  da  Coordenação  de  Segurança  Legislativa,  na  instrução 
processual, manifesta‐se favoravelmente ao pleito, ressaltando: “... Por esses motivos, sempre 
foi anseio desta Diretoria contemplar os servidores lotados no Setor de Investigação com uma 
função  comissionada de nível  FC‐4, o que, entretanto, não é possível, uma  vez que o  atual 
número  de  funções  comissionadas  desta  Coordenação  é  o  estritamento  necessário  para 
cumprir  suas  atribuições,  que  exigem  uma  ação  descentralizada,  compreendendo  todos  os 
edifícios  da  Câmara  dos Deputados...”  Consultada,  a  Coordenação  da  Legislação  de  pessoal 
Estatutário  informa  que  “caso  seja  vontade  da  alta  administração  desta  Casa,  poderão  ser 
criadas as funções comissionadas correspondentes.” Ante o exposto, esta Secretaria submete 
o  assunto  ao  exame  e  à  deliberação  da  douta  Mesa,  nos  termos  das  informações  e 
manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa”. A mesa aprova a referida proposta e, 



em consequência, baixa o Ato da Mesa n° 103, de 1998, que “cria funções comissionadas na 
Coordenações de Segurança Legislativa”, o qual vai publicado ao  final da ata. 3) Processo n° 
33.441/97  e  anexos.  Licença‐Prêmio.  “Trata‐se  de  recurso  interposto  pelo  servidor  JOSÉ 
ESTEVAM DE MEDEIROS TAVARES, Analista Legislativo, atribuição Taquígrafo Legislativo, ponto 
n° 1093, ocupante da Função Comissionada de Supervisor de Pronunciamento, FC‐06, contra 
decisão do Diretor‐Geral que indeferiu pedido seu de concessão de licença‐prêmio por 90 dias, 
nas  condições  requeridas,  a  saber,  no  exercício  da  Função  Comissionada. O  indeferimento 
fundamentou‐se no art. 3°, da Ordem de Serviço n° 2, de 1991, que, para o servidor ocupante 
de cargo em comissão, autoriza o afastamento, por motivo de  licença‐prêmio, “de 30 (trinta) 
dias  a  cada  exercício”.  Ressalte‐se,  portanto,  que  o  indeferimento  deu‐se  apenas  para  a 
circunstância de o servidor afastar‐se por mais de 30 dias mantendo a Função Comissionada, 
não  lhe  sendo  defesa  a  licença  por  90  dias,  desde  que  sem  a  função.  Em  suas  razões,  o 
recorrente argui a ilegalidade da citada Ordem de Serviço, por contrariar a Lei n° 8.112/90, que 
“não estabelece condições ou restrições para o gozo de licença‐prêmio por qualquer servidor, 
indistintamente”  (fls. 18). Dispõe o art. 87 da Lei,  in verbis: “Art. 87. Após cada quinquênio 
ininterrupto  de  exercício,  o  servidor  fará  jus  a  3 meses  de  licença,  a  título  de  prêmio  por 
assiduidade,  com  a  remuneração  do  cargo  efetivo”.  Esclareça‐se,  por  oportuno,  que  o 
dispositivo supra, embora alterado pela Lei n° 9.527, de 10‐12‐97, que  institui a  licença para 
capacitação  em  lugar  da  licença‐prêmio,  é  aqui  focalizado  porque  o  período  aquisitivo  do 
servidor consumou‐se na vigência da norma antiga. No que toca ao não‐pagamento da função 
comissionada para  servidor em  licença‐prêmio  superior  a 30 dias,  conforme  regulamentada 
pela Ordem de Serviço referida, esta Secretaria não vê ilegalidade no procedimento, eis que o 
ocupante  de  função  de  confiança,  conforme  dispõe  o  art.  19,  §  1°,  da  Lei  n°  8.112/90, 
“submete‐se  a  regime  de  integral  dedicação  ao  serviço...”  De  resto,  é  esse  também  o 
disciplinamento adotado pelo Egrério Tribunal de Contas da União, nestes termos: “O servidor 
que estiver exercendo função comissionada durante o gozo de licença‐prêmio por assiduidade 
ficará afastado da função, e perceberá apenas a remuneração do cargo efetivo”. (Portaria‐TCU 
n° 171, de 31‐5‐94 – parágrafo único do art. 10). À vista de  todo o exposto, esta Secretaria, 
acompanhando  as manifestações  contrárias  dos  órgãos  técnicos  da  Casa,  e  considerando  a 
supremacia do  interesse público sobre o privado, opina pelo não‐provimento de  recurso”. A 
Mesa aprova o mencionado parecer, pelo indeferimento do recurso. 4) Processo n° 12.771/98. 
Autorização para visitar gabinetes parlamentares. “Trata‐se de pleito do cidadão JOSÉ PEREIRA 
SALES, com o apoio do Deputado João Almeida, no sentido de que seja autorizada a sua visita 
aos Gabinetes Parlamentares, para  a demonstração  aos deputados do  invento denominado 
“Modelo de Utilidade n°  760 1161”, que  consiste  em um  “Gabarito  Instrumento  Facilitador 
para Auxiliar Analfabeto em Votação Eletrônica”. Estabelece o art. 273 do Regimento Interno, 
verbis: “Art. 273. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara, salvo em 
caso de expressa autorização da Mesa”. Ante o exposto, esta Secretaria submete o pleito ao 
exame e á deliberação do douto colegiado. A Mesa indeferiu o pleito mencionado. Nada mais 
havendo a tratar, às 16:30 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para  constar,  eu  Secretário‐Geral  da Mesa,  lavrei  a  presente  ata  que,  após  assinada  pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. – Michel Temer, Presidente.  



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura  

Ata da 4ª Reunião da Mesa, realizada em 26.11.98 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de um mil, novecentos e noventa e oito, às 18:00 
horas, reúne‐se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultura, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1° Vice‐Presidente, Presentes os Senhores 
Deputados  Severino  Cavalcanti,  2°  Vice‐Presidente, Ubiratan Aguiar,  1°  Secretário,  e  Efraim 
Morais, 4° Secretário; Ausentes, por motivo justificado, os Senhores Deputados Michel Temer, 
Presidente, Nelson Trad, 2° Secretário, e Paulo Paim, 3°, Secretário. Havendo número  legal, o 
Senhor 1° Vice‐Presidente declara aberto os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A 
Mesa,  resolve  ratificar  os  despachos  favoráveis,  ad  referendum  da  Mesa,  do  Senhor 
Presidente nos seguintes expedientes: a) Atos da Mesa (publicados ao final da ata): 1) n° 104, 
de 1998, que “altera dispositivos do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara 
dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n° 44/96”; 2) 105 de 1998, que “dispõe sobre a 
estrutura  administrativa  da  Cooperação  do  Jornal  da  Câmara  dos  Deputados  e  dá  outras 
providências”.  b)  Reembolso  de  despesas médico‐hospitalares.  Processo  n°  119.022/98,  de 
interesse  do Deputado  Pinheiro  Landim.  c)  Requerimentos  de  Informações:  1)  n°  3.937/98. 
Deputada MARIA LAURA. Solicita Informação ao Ministério da Fazenda sobre empréstimos de 
liquidez  concedidos  pelo  Banco  Central  do  Brasil;  2)  n°  3.938/98.  Deputado  PAULO  PAIM. 
Solicita informações à Casa Civil da Previdência da República sobre sanção presidencial à Lei n° 
9.639, de 1998; 3) n° 3.939/98. Deputado PAULO PAIM. Solicita  informações ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social sobre as consequências da publicação da Lei n° 9.639, de 1998, 
no Diário Oficial da União. 4) n° 3.940/98. Deputado AIRTON DIPP.  Solicita  informações  ao 
Ministério da  Fazenda  sobre devolução de empréstimo  compulsório  cobrado no período de 
1986  a  1989;  5)  n°  3.941/98.  Deputado  ALEXANDRE  CARDOSO.  Solicita  informações  ao 
Ministério  da  Fazenda  sobre  contratação  de  advogados  para  defesa  de  causa  junto  ao  2° 
Conselho de Contribuintes; 6) n° 3.942/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita  informações 
ao Ministério das Minas e Energia  sobre aspectos  referentes à  tensão elétrica das  redes de 
fornecimento do País; 7) n° 3.943/98. Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita  informações  ao 
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a situação atual das 
unidades  de  conservação  federais;  8)  n°  3.944/98.  Deputado  FÁBIO  FELDMANN.  Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia  Legal  sobre os 
procedimentos adotados pelo IBAMA em relação às prescrições do Decreto n° 1963, de 1996, 
na área do Vale do Javari, Estado do Amazonas; 9) n° 3.945/98. Deputado FELDMANN. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a demarcação do Projeto Tamar; 10) n° 3.946/98. 
Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Agricultura  e  do 
Abastecimento sobre a importação, a produção e o consumo interno de alho; 11) n° 3.947/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita  informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 
sobre  a  não  liberação  para  o  Município  de  Palmital,  Estado  de  São  Paulo,  da  verba 
orçamentária no valor de R$ 200.000,00, consignada no Orçamento da União para 1997; 12) n° 
3.948/98. Deputado  CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério  da  fazenda  sobre  o 
seguro  denominado  Poup  Vida,  vendido  pela  seguradora  AIG;  13)  n°  3.949/98.  Deputado 
CUNHA BUENO.  Solicita  informações  ao Ministério da  Indústria, do Comércio  e do  Turismo 
sobre  a  importação,  a  produção  e  o  consumo  interno  do  alho;  14)  n°  3.950/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a importação, a produção 
e  consumo  interno  de  alho;  15)  n°  3.951/98.  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes sobre dívida da Companhia Docas do Estado de São 
Paulo  para  com  o  INSS;  16)  n°  3.952/98.  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social referente a dívidas para com o 
INSS  da  Companhia  Docas  do  Estado  de  São  Paulo  17)  n°  3.953/98.  Deputado  VALDIR 
COLATTO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda  sobre  remessa de  circulares e atos 



normativos concernentes à aplicação das disposições da Lei n° 9.138, de 1995; 18) n° 3.954/98. 
Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre o  Imposto 
Sindical; 19) n° 3.955/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita  informações ao Ministério da 
Justiça  sobre  abuso  de  poder  cometido  por  policiais  rodoviários  federais  a  agentes 
credenciados pela CETESB; 20) n° 3.956/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações 
ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre derramamentos 
de óleo ocorridos no  litoral brasileiro; 22) n° 3.958/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita 
informações  ao Ministério  do Meio  Ambiente,  Recursos Hídricos  e  Amazônia  legal  sobre  a 
situação atual da invasão do Parque Nacional do Iguaçu e a reabertura da Estrada do Colono; 
23) n° 3.959/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre 
providências tomadas quanto a questões da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária; 24) n° 
3.660/98.  Deputado  JOSÉ  PIMENTEL.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre 
razões da criação de Diretoria na Caixa Econômica Federal, pelo Decreto n° 2.644, de 1998; 25) 
n° 3.961/98. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento sobre a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES – no  leilão das empresas  federais de  telecomunicações; 26) n° 3.962/98. Deputado 
WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a participação 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – no leilão das empresas 
federais  de  telecomunicações;  27)  n°  3.963/98.  Deputado  ADYLSON  MOTTA.  Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre as razões do credenciamento pelo SUS apenas do 
Hospital  das  Clínicas,  em  São  Paulo,  para  transplantes  de  fígado,  rins  e  coração;  28)  n° 
3.964/98. Deputado ADYLSON MOTTA.  Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre 
créditos  externos  do  Tesouro Nacional;  29)  n°  3.965/98. Deputado  CUNHA  BUENO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  das  Comunicações  sobre  contratos  e  metas  relativas  à 
desestatização  do  Sistema  Telebrás;  30)  n°  3.966/98.  Deputado  PEDRO  WILSON.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução do Fundo Constitucional do Nordeste 
–  FNE;  32)  n°  3.968/98.  Deputado  EDUARDO  JORGE.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre a Emenda Constitucional n° 19, de 1998; 33) 
n°  3.969/98. Deputado ADHEMAR DE  BARROS  FILHO.  Solicita  informações  ao Ministério  da 
Previdência  e Assistência  Social  sobre  a  execução orçamentária dos  recursos da  Seguridade 
Social;  34)  n°  3.970/98.  Deputado  ROBSON  TUMA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Justiça, por  intermédio da Polícia Federal, sobre a exclusão de  inadimplentes, de forma  ilegal 
ou oblíqua, do cadastro do Banco Central; 35) n° 3.971/98. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
Solicita  informações  ao Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  os  cálculos  utilizados 
pelo  INSS nas  revisões de  aposentadorias  e pensões;  36) n°  3.973/98. Deputado NILMÁRIO 
MIRANDA.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Justiça  sobre  atividade  da  Guarda  Rural 
Indígena  (Frin)  criada  pela  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  37)  n°  3.973/98. 
Deputado  VICENTE  ANDRÉ  GOMES.  Solicita  informações  ao Ministério  de Minas  e  Energia 
sobre contrato assinado entre a Eletrobrás e a National Grid Company par ao desenvolvimento 
de projetos de transmissão no Brasil; 38) n° 3.974/98. Deputado CARLOS APOLINÁRIO. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre convênio firmado entre a Eletrobrás e a 
NGC; 39) n° 3.975/98. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita  informações ao Ministério da 
Fazenda  sore  relatório  de  auditoria  preparado  para  o  BID,  BIRD  e  PNDU  sobre  o  PNAF  – 
Programa  Nacional  de  Apoio  à  Administração  Fiscal  para  os  Estados  Brasileiros  e  sobre 
relatórios  de  tomadas  de  contas  das  DAMF;  40)  n°  3.976/98.  Deputado  JOSÉ  PIMENTEL. 
Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre não‐pagamento, pela  Caixa  Econômica 
Federal, de horas extras devidas a servidores; 41) n° 3.977/98. Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
Solicita  informações  ao Ministério  das  Comunicações  sobre  constituição  de  comissão  para 
tratamento  da  questão  da  anistia  de  servidores  da  ECT  –  Empresa  Brasileira  de  Correios  e 
Telégrafos; 42) n° 3.978/98. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações  sobre  a  Rádio  Planalto  Estéreo  Som  Ltda.,  e  a  Rádio  Gama  Ltda.;  43)  n° 
3.979/98. Deputado ADELSON SALVADOR. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 



a eventualidade de alterações na  legislação de  incentivos fiscais da SUDENE; 44) n° 3.980/98. 
Deputado  JAIR  BOLSONARO.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos  Transportes  sobre  o 
cumprimento  da  resolução  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito;  45)  n°  3.981/98.  Deputado 
INÁCIO  ARRUDA.  Solicita  informações  ao  Ministério  dos  Transportes  sobre  o  Processo  n° 
2.900.000.9901/90‐41;  46)  n°  3.982/98. Deputado  INÁCIO ARRUDA.  Solicita  informações  ao 
Ministério da Fazenda sobre as providências adotadas para defesa da indústria de máquinas e 
equipamentos da  crise que a ameaça; 47) n° 3.983/98. Deputado EDUARDO  JORGE.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda  sobre o voto BCB 295/98, contido no Comunicado n° 
98.141.267, do Banco Central do Brasil; 48) n° 3.984/98. Deputado VALDEMAR COSTA NETO. 
Solicita  informações  ao  Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  sobre  dívidas  da 
Companhia  Docas  do  Estado  de  São  Paulo  para  com  o  INSS;  49)  n°  3.985/98.  Deputado 
ALEXANDRE  CARDOSO.  Solicita  informações  ao  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento 
sobre  a  contratação de  advogados para  a defesa de  interesses do BNDES;  50) n° 3.986/98. 
Deputada  TELMA DE  SOUZA.  Solicita  informações  ao Ministério da  Fazenda  sobre o pacote 
apresentado  pelo  Governo  Federal;  51)  n°  3.987/98.  Deputado  INÁCIO  ARRUDA.  Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda  sobre o Programa de Estabilidade Fiscal apresentado 
pelo  Governo  Federal;  52)  n°  3.988/98.  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  Solicita 
informações  ao  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  sobre  consumo  de  bebidas  por 
estudantes  do  1°  e  2°  graus;  53)  n°  3.989/98.  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  Solicita 
informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre  consumo  de  bebidas  alcoólica;  54)  n°  3.990/98. 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita  informações ao Ministério dos Transportes sobre 
consumo de bebida alcoólica para condutores de veículos; 55) n° 3.991/98. Deputado ROLAND 
LAVIGNE.  Solicita  informações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  esterilização  de  mulheres 
indígenas no sul da Bahia; 56) n° 3.992/98. Deputado GILNEY VIANA. Solicita  informações ao 
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre pactos  federativos; 
57)  n°  3.993/98.  Deputado  ALEXANDRE  CARDOSO.  Solicita  informações  ao  Ministério  da 
Previdência e Assistência Social sobre as fraudes denunciadas no âmbito do referido órgão; 58) 
n°  3.994/98.  Deputado  ALDIR  CABRAL.  Solicita  informações  ao Ministério  da  Saúde  sobre 
recursos oriundos da CPMF, transferidos ou não na totalidade á referida Pasta, esclarecendo a 
forma  de  sua  aplicação,  especificando‐se,  desde  a  implantação  do  tributo,  os  montantes 
entregues  ou  transferidos  a  Estados,  Municípios,  Distrito  Federal,  autarquias, 
estabelecimentos  privados  e  outros  inseridos  no  Sistema Único  de  Saúde;  59)  n°  3.995/98. 
Deputado FÁBIO FELDMA n° Solicita  informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos 
hídricos e Amazônia Legal  sobre participação do Sr. Roberto Esmeraldi na  reunião do Banco 
Mundial  e  do  Fundo Monetário  Internacional;  60)  n°  3.996/98. Deputada MARTA  SUPLICY. 
Solicita  informações  à  Casa Militar  da  Presidência  da  República  sobre  fitas  e  documentos 
mencionados  em  reportagem  da  revista  Época;  61)  n°  3.997/98. Deputado  IVAN  VALENTE. 
Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre Carta de Intenções a ser apresentada ao 
Fundo Monetário  Internacional para efeito empréstimo ao Brasil; 62) n° 3.998/98. Deputado 
ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre exigência de 
depósito prévio para efeito de  recurso  junto ao Conselho de Contribuintes; 63) n° 3.999/98. 
CDCMAM.  Solicita  informação ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal sobre envolvimento do extinto IBDF em fraudes na liberação de recursos com 
inventivos  fiscais  para  reflorestamento  no Município  de  Dianópolis  –  TO;  64)  n°  4.000/98. 
Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
sobre  o  contrato  firmado  entre  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS)  e  a  Fundação 
Universidade de Brasília – FUB para o Programa de Melhoria do Atendimento na Previdência 
Social;  65)  n°  4.001/98.  Deputado  JAIR  BOLSONARO.  Solicita  informações  ao Ministério  do 
Exército  sobre  concessão  de  pensão  a  filhas  de  ex‐combatentes  da  FEB;  66)  n°  4.002/98. 
Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Estado‐Maior das Forças Armadas sobre a 
estrutura  remuneratória  da  pensão  militar;  67)  n°  4.003/98.  Deputado  JAIR  BOLSONARO. 
Solicita  informações  ao Ministério  do  Exército  sobre  a  estrutura  remuneratória  da  pensão 



militar;  68)  n°  4.004/98.  Deputado  CIRO  NOGUEIRA.  Solicita  informações  ao Ministério  do 
Trabalho sobre a situação de empresas agrícolas do Piauí envolvidas em processo judicial por 
exploração  de  trabalho  escrevo;  69)  n°  4.005/98.  Deputado  MARCELO  DEDA.  Solicita 
informações  ao Ministério  da  Fazenda  sobre  as  condições  de  contratos  e  renegociação  da 
dívida do Deputado Sérgio Naya junto ao Banco do Brasil; 70) n° 4.006/98. Deputado ROBSON 
TUMA. Solicita  informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social  sobre a  fraude 
das empresas usando  terras no pagamento de dívidas; 71) n° 4.007/98. Deputado MARCONI 
PERILLO. Solicita  informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação do Banco do Estado 
de Goiás – BEG, junto ao Banco Central do Brasil; 72) n° 4.008/98. Deputado NILSON GIBSON. 
Solicita  informações  ao Ministério do  Trabalho  sobre  compra de  área de  terreno  feito pelo 
SESC‐SP, em São Paulo, Estado de São Paulo; 73) n° 4.009/98. Deputado AIRTON DIPP. Solicita 
informações  ao Ministério  dos  Transportes  sobre  cortes  de  recursos  para manutenção  das 
rodovias  brasileiras;  74)  n°  4.010/98.  Deputado  LUCIANO  ZICA.  Solicita  informações  ao 
Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre o processo de desapropriação da Fazenda 
Sapecado, Município  de  Colombo,  Estado  de  São  Paulo;  75)  n°  4.011/98.  Deputado  JOSÉ 
CARLOS COUTINHO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre as tarifas de 
energia elétrica cobradas pela Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ) de usuários 
domésticos,  comerciais  e  industriais,  no  período  compreendendo  os  doze meses  anteriores 
entre privatização da empresa; 76) n° 4.012/98. CDH.  Solicita  informações  ao Ministério da 
Aeronáutica  sobre providências  tomadas para  aumentar  a  segurança de  vôos de  aeronaves 
comerciais  nos  aeroportos  comerciais  nos  aeroportos  brasileiros,  particularmente  ao 
Aeroporto Santa Genoveva, de Goiânia – GO; 77) n° 4.013/98. CDH. Solicita  informações ao 
Ministério da Saúde sobre providências  tomadas para coibir a  falsificação de medicamentos; 
78) n° 4.014/98. Deputado GIOVANNI QUEIROZ.  Solicita  informações ao Ministério do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre o Processo n° 02001.004853/98‐69 e das 
ações  de  fiscalização  que  ensejaram  a  edição  da  Instrução  Normativa  n°  3,  de  1998,  do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  e dos Recursos Naturais Renováveis –  IBAMA; 79) n° 
4.015/98.  DEPUTADO  AIRTON  DIPP.  Solicita  informações  ao Ministério  do  Planejamento  e 
Orçamento  sobre  a  dotação  orçamentária  destinada  às  comemorações  do V  Centenário  do 
Descobrimento  do  Brasil.  d) Missão Oficial.  Relação  dos  seguintes  ofícios  decorrente  ano  – 
GPO n°s: 24, 36 a 38, 40 a 42, 45 a 55, 57, 59 a 69, 71, 72, 74 a 83, 101 a 107, 110 a 112, 118, 
119, 121 a 141, 143 a 146, 148 a 153, 167, 170 a 172, 178 a 184, 186 a 191, 194 a 197, 201 a 
205, 207 a 224, 227 a 229, 233, 239 a 252, 255, 269, 279, 280 a 280 a 301, 304 a 312, 314, 315, 
323 a 337, 343 a 346, 349 a 357, 360 a 362, 371 a 379, 384 a 387, 390, 391, 394 a 396, 400 a 
410, 418 a 432, 446 a 472, 476 a 485, 488 a 502, 506, 510 a 520, 523, 531 a 545, 552 a 562, 565 
a 568, 570, 576 a 578, 580 a 583, 587 a 593, 595 a 606, 610 a 614, 617 a 639, 641, 650 a 656 a 
666, 668 a 674, 680, 681, 688 a 690, 693 a 710, 712 a 725, 727 a 730, 738, 739, 743 a 747, 752 
a 754, 758, 761, 766, 767, 770 a 781, 791 a 796, 798 a 804, 809, 812, 813, 815 a 822, 824 a 
828, 831 a 835, 839 a 842, 844 a 866, 874 a 876, 879, 881 a 887, 889 a 913, 915 a 919, 921, 923 
a 931, 935, 936, 939 a 949, 955, 957 a 964, 966, 967, 969 a 980, 982 a 987, 989 a 1003, 1008 a 
1010, 1014 a 1018, 1022 a 1036, 1040, 1042 a 1054, 1060 a 1072, 1079 a 1085, 1087 a 1095, 
1098, 1106, 1110, 1112 a 1120, 1125 a 1131, 1133 a 1145, 1150 a 1153, 1155 a 1165, 1167 a 
1171, 1175 a 1179, 1183 a 1194, 1198 a 1209, 1211 a 1218, 1220 a 1226, 1230 a 1235, 1240 a 
1248, 1250, 1251, 1253 a 1255, 1257, 1261, 1264 a 1266, 1270 a 1273, 1275, 1277, 1285 a 
1287, 1292 a 1301, 1305 a 1308, 1311, 1313, 1315 a 1320, 1322, 1324, 1328 a 1330, 1333 a 
1335, 1345 a 1347, 1353, 1359, 1361, 1362, 1368 a 1373, 1375 a 1384, 1387 a 1391, 1395 a 
1399, 1401 a 1417, 1421, 1422, 1430, 1431, 1433 a 1435, 1440 a 1445, 1447 a 1453, 1458, 
1459, 1977 a 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1991 a 1994, 2005 a 2007, 2009, 2018, 2027, 2036 
a 2038, 2046, 2048 a 2051, 2053 a 2056, 2073 a 2079, 2083 a 2090, 2092, 2095, 2098, 2099, 
2101, 2102, 2110 a 2115, 2120 a 2122, 2124, 2125, 2127, 2131, 2133, 2135 a 2141, 2143 a 
2150.  Em  continuação,  o  Senhor  Presidente  comunica  que  vai  publicado  ao  final  desta  ata 
decisão da Mesa, do dia 16 de novembro do corrente,  referente à apresentação de 7  (sete) 



emendas ao Orçamento de 1999, sendo 5 (cinco) à despesa e 2 (duas) ao texto. II – PAUTA DO 
SENHOR 2° VICE‐PRESIDENTE, A Mesa aprova os pareceres proferidos por sua Excelência nos 
seguintes experientes a reembolso de despesas médico‐hospitalares: 1) Processo n° 6.674/98. 
Deputada JOANA D’ARC. “Li  parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 2) Processo n° 17.397/98. Deputado ADROALDO STRECK. “Li o parece detalhado do 
Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da  Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  3)  Processo  n°  18437/98.  Deputado 
CARLOS  ALBERTO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 4) Processo n° 18.501/98. Deputado ALCESTE ALMEIDA. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas das 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  5)  Processo  n°  18.898/98.  Deputado 
FERNANDNO  LYRA.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 6) Processo n° 18.992/98. Deputado CARLOS CARDINAL. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  7)  Processo  n°  19.112/98.  Deputado 
CARLOS  ALBERTO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 8) Processo n° 19.662/98. Deputado RONALDO PERIM. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  9)  Processo  n°  20.423/98.  Deputado 
DARCÍSIO  PERONDI.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 10) Processo n° 20.506/98. Deputada  JOANA D’ARC. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  11)  Processo  n°  20.534/98.  Deputado 
CLÁUDIO  CAJADO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 12) Processo n° 20.711/98. Deputada MARTA SUPLICY. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  13)  Processo  n°  20.775/98.  Deputado 
HENRIQUE  EDUARDO  ALVES.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 14) Processo n° 20.945/98. Deputado ODÍLIO BALBINOTTI. “Li o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 15) Processo n° 20.945/98. 
Deputado  ODÍLIO  BALBINOTTI.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo”;  16)  Processo  n°  21.133/98.  Deputado  IBERÊ  FERREIRA.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 17) Processo n° 21.704/98. 
Deputado  FIRMO  DE  CASTRO.  “Li  o  parece  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De  acordo.”;  18)  Processo  n°  22.967/98. Deputado Hélio  César  Rosas.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 19) Processo n° 23.121/98. 
Deputado  CARLOS  ALBERTO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  20)  Processo  n°  23.265/98.  Deputado  CARLOS  ALBERTO  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 



observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 21) Processo n° 23.618/98. 
Deputada  SANDRA  STARLING.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  22)  Processo  n°  24.346/98.  Deputado  FREIRE  JÚNIOR.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 23) Processo n° 24.979/98. 
Deputado ÁLVARO VALLE. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 24) Processo n° 25.215/98. Deputado CARLOS ALBERTO. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 25) Processo n° 25.250/98 Deputado JOSÉ 
MACHADO. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 26) 
Processo n° 25.797/98. Deputado CARLOS ALBERTO.  “Li o parecer detalhado do  Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 27) Processo n° 25.809/98. Deputado ÁLVARE VALLE. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 28) Processo n° 
25.899/98  Deputado  CARLOS  ALBERTO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 29) Processo n° 25.969/98. Deputado HÉLIO CÉSAR ROSAS. “Li 
o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  30)  Processo  n° 
25.997/98.  Deputado  MARTA  SUPLICY.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 31) Processo n° 23.074/98. Deputado  JOÃO ALMEIDA. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; apreciando a exatidão 
da  despesa  e  informando  que  observadas  as  disposições  do  Ato  da  Mesa  n°  24/83.  De 
acordo.”; 32) Processo n° 26.335/98. Deputado MOREIRA FRANCO. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Direitor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  33)  Processo  n°  26.483/98.  Deputado 
ÁLVARO VALLE. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acrodo.”; 34) 
Processo n° 26.514/98. Deputado CARLOS ALBERTO.  “Li o parecer detalhado do  Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 35) Processo n° 26.581/98. Deputado CARLOS MENDES. 
“Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando 
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 26) Processo n° 
26.588/98. Deputado Paulo Bauer. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  37)  Processo  n°  26.592/98.  Deputado  JOÃO  ALMEIDA.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas a disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 38) Processo n° 27.644/98. 
Deputado JOÃO ALMEIDA. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 39) Processo n° 28.045/98. Deputado GEOVANNI QUEIROZ. “Li o parecer detalhado 
do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
informações  do  Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo.”;  40)  Processo  n°  28.089/98. Deputada 
MARIA LAURA. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa 
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.; 41) 
Processo n°  28.823/98. Deputado  Lima Netto.  “Li  o parecer detalhado do  Sr. Diretor‐Geral, 



apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 42) Processo n° 100.383/98. Deputado VANESSA FELIPPE. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  desativadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  43)  Processo  n° 
103.378/98.  Deputado  CARLOS  ALBERTO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observada as disposições do Ato da 
Mesa n° 24/83. De acordo.”; 44) Processo n° 104.393/98. Deputada ALZIRA EWERTON. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  45)  Processo  n° 
106.861/98.  Deputado  CARLOS  ALBERTO.  “Li  o  parecer  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  46)  Processo  n°  109.730/98.  Deputado  PEDRO  CORRÊA.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 47) Processo n° 109.924/98. 
Deputada  SANDRA  STARLING.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De acordo.”; 48) Processo n° 111.125/98. Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES. “Li o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  49)  Processo  n° 
112.917/98.  Deputado  ADEMIR  LUCAS.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 50) Processo n° 113.154/98. Deputado Franco Montoro. “Li o 
parecer  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 51) Processo n° 114.033/98. 
Deputado NEIVA MOREIRA. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 
da despesa a  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 52) Processo n° 114.367/98. Deputado TILDE SANTIAGO. “Li o parecer detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo.”;  53)  Processo  n°  114.690/98. Deputado 
NELSON  OTOCH.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor  Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da  Mesa  n°  24/83. 
Deputada  MARISA  SERRANO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83. De  acordo.”; 55) Processo n° 115.075/98. Deputado  ELISEU RESENDE.  “Li   o parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 56) Processo n° 115.140/98. 
Deputado RAUL BELÉM. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 57) Processo n° 115.700/98. Deputado PAULO PAIM. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo.”;  58)  Processo  n°  115.725/98. Deputado 
MOREIRA  FRANCO.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”; 59) Processo n° 115.743/98. Deputado LUIZ MAINARDI. “Lio o parecer detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo.”;  60)  Processo  n°  115.877/98. Deputada 
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo”;  61)  Processo  n°  116.118/98.  Deputado  NELSON  OTOCH.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo. 61) Processo n° 116.118/98. 
Deputado NELSON OTOCH. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão 



da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.  62)  Processo  n°  116.242/98. Deputado  JOÃO  TOTA.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De  acordo.”;  63)  Processo  n°  116.595/98. Deputada 
CIDINHA  CAMPOS.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.”;  64)  Processo  n°  116.626/98.  Deputado  SEVERINO  CAVALCANTI.  “Li  o  parecer 
detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e  informando  que  foram 
observadas as disponíveis do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.” 65) Processo n° 116.757/98. 
Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a 
exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 
24/83.  De  acordo.”;  66)  Processo  n°  116.865/98.  Deputado  EMERSON  OLAVO  PIRES.  “Li  o 
parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que 
foram  observadas  as  disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  67)  Processo  n° 
117.769/98.  Deputada  CIDINHA  CAMPOS.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Dr.  Diretor‐Geral, 
apreciando a exatidão da despesa e  informando que foram observadas as disposições do Ato 
da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 68) Processo n° 118.009/98. Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO 
TAVARES  “Li  o  parecer  detalhado  do  Sr. Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 69) 
Processo n° 118.113/98. Deputada TELMA DE SOUZA. “Li o parece detalhado do Sr. Diretor‐
Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as disposições 
do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”;  70)  Processo  n°  118.716/98.  Deputado  USHITARO 
KAMIA.  “Li  o  parece  detalhado  do  Sr.  Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despesa  e 
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 71) 
Processo n° 119.016/98. Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES. “Li o parece detalhado do 
Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e  informando que  foram observadas as 
disposição do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 72) Processo n° 025/98. Deputado FRANCO 
MONTORO. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da despesa e 
informando que  foram observadas as disposições do Ato da mesa n° 24/83 de acordo.”; 73) 
Processo  n°  119.203/98.  Deputado  SEVERINO  CAVALCANTI.  “Li  o  parecer  detalhado  do  Dr. 
Diretor‐Geral,  apreciando  a  exatidão  da  despensa  e  informando  que  foram  observadas  as 
disposições  do  Ato  da Mesa  n°  24/83.  De  acordo.”  74)  Processo  n°  119.216/98.  Deputado 
JOÃO PAULO CUNHA. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor‐Geral, apreciando a exatidão da 
despesa  e  informando  que  foram  observadas  as  disposições  do Ato  da Mesa  n°  24/83. De 
acordo.” III – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. A Mesa aprecia os pareceres proferidos pelo 
Senhor  1°  Secretário  nos  seguintes  expedientes:  1)  Processo  n°  119.580/98.  Delegação  de 
competência. “Trata‐se de proposta de Ato da mesa, delegando competência ao Presidente e 
ao  diretor‐Geral  da  Câmara  dos Deputados  para  a  aplicação  da    Lei  n°  9.506,  de  1997,  no 
âmbito desta Casa. Em sua Justificativa, a proposta traz o que segue: “A lei n° 9.506, de 1997, 
que extinguiu o Instituto de Previdência dos congressistas – IPC, transferiu ao Senado Federal e 
à  Câmara  dos  Deputados  a  concessão  e manutenção  dos  benefícios  provenientes  daquele 
Instituto e  criou o Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Assim, visa o presente Ato 
delegar algumas das atribuições referentes à aplicação da mencionada lei, já que os artigos 4°, 
5° e 6° da Resolução n° 1, de 1997, do Congresso Nacional, que a  regulamenta, dispõe que 
cada  uma  das  Casa  promova  a  adaptação  de  sua  estrutura  administrativa  e  adote  os 
procedimentos necessários ao cumprimento daqueles determinações.” Esta Secretaria, à vista 
das  informações processadas,  submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa. 
Apreciada  a  proposta,  a Mesa  aprova  o  parecer  supra  e,  em  consequência,  baixa  o Ato  da 
Mesa n° 106, de 1998, que “delega competência o Presidente e ao Diretor‐Geral, com vistas à 
aplicação da Lei n° 9.506, de 1997, no âmbito da Câmara dos Deputados”, o qual vai publicado 
ao final da ata; 2) Processo n° 119.578/98. Remanejamento de funções. “Trata‐se de proposta 
de Ato da Mesa, remanejando funções para a Assessoria Técnica da diretoria‐Geral. As funções 



a  serem  remanejadas,  nos  termos  da minuta  anexa,  são  as  de  Assessor  Técnico  Jurídico, 
Assessor  Administrativo  e  Ajudante  “A”,  cedidos  à  Assessoria  Técnica  pela  Diretoria‐Geral, 
Secretaria‐Geral  da  Mesa,  Diretora  Legislativa,  Diretora  Administrativa,  Departamento  de 
Comissões,  Departamento  de  Pessoal  e  Departamento  Médico,  com  o  fim  de  dotar  a 
Assessoria  Técnica  de  estrutura  suficiente  para  o  desenvolvimento  de  seus  trabalhos.  Esta 
Secretaria, à vista das informações processadas, submete a proposta ao exame e à deliberação 
da douta mesa”. A Mesa aprova a proposta e, em consequência, baixa o Ato da Mesa n° 107, 
de 1998, que remaneja  funções que especifica para a Assessoria Técnica”, publicado ao  final 
da ata; 3) Processo n° 111.655/98. Criação de funções comissionada. “Trata‐se de proposta de 
Ato  da  Mesa  dispondo  sobre  a  criação  de  16  (dezesseis)  funções  comissionadas  na 
Coordenação  de  Segurança  Legislativa,  pleiteadas  por  servidores  que  prestam  serviços  no 
Plenário  da  Câmara  dos  Deputados.  O  diretor  da  Coordenação  de  Segurança  Legislativa 
manifesta‐se favoravelmente ao pleito, cabendo destacar o que se segue; “Ademais, em face 
da  complexidade das  atribuições  inerentes  a esses  agentes, especialmente no  trato  com os 
Senhores Parlamenteares e no controle do acesso de pessoas ao Plenário os servidores que ia 
trabalham são constantemente submetidos a treinamento com o objetivo de mantê‐los aptos 
a exercerem essas  funções. Por esses motivos, e  considerando que  sempre  foi anseio desta 
Diretoria  contemplar  os  agentes  de  segurança  lotados  no  Plenário  com  uma  função 
comissionada de nível FC‐4, o que entretanto, não é possível, uma vez que o atual número de 
funções  comissionadas  desta  Coordenação  é  o  estritamente  necessário  para  cumprir  suas 
atribuições,  que  exigem  uma  ação  descentralizadas  compreendendo  todos  os  edifícios  da 
Câmara dos Deputados, este Órgão  se manifesta,  s.m.j.,  favoravelmente ao atendimento do 
pleito neste processo...” A Coordenação de Legislação de Pessoal Estatutário  informa que  já 
foram  concedidas,  em  benefício  de  agentes  de  segurança,  gratificações  correspondentes  à 
Função FC‐04, até que seja aprovada a estrutura administrativa Câmara dos Deputados, como 
no caso dos servidores designados para prestar o serviço de segurança do Presidente da Casa, 
bem  como  de  sua  residência  oficial  e  que  a  matéria  comporta  juízo  de  oportunidade  e 
conveniência,  tendo  em  vista  o  poder  discricionário  de  que  dispõe  a  Administração  para 
decisões desta natureza. No encaminhamento do processo, o Senhor Diretor‐Geral posiciona‐
se favoravelmente ao assunto. Ante o exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e 
à  deliberação  da  douta Mesa,  nos  termos  das  informações  e manifestações  favoráveis  dos 
órgãos  técnicos da Casa. A Mesa aprova o mencionado parecer e, em consequência, baixa o 
Ato da Mesa n° 108, de 1998, que “cria funções comissionadas na Coordenação de Segurança 
Legislativa”, que vai publicado ao  final da ata; 4) Processo n° 113.203/98. Transformação de 
função.  “Trata‐se  de  proposta  de Ato  da Mesa  dispondo  sobre  a  transformação  da  função 
comissionada de Auditor, Nível FC‐07, criada pela Lei n° 5.810, de 11.10.72, em Auditor‐Chefe, 
Nível FC‐08, nos termos da minuta de Ato da Mesa anexa. No encaminhamento da proposta, o 
Departamento de Pessoal informa o que segue: “Alguns órgãos da estrutura administrativa da 
Casa, criados na mesma época da Auditoria  Interna da Diretoria‐Geral e  inclusive de mesmo 
nível  hierárquico,  como  por  exemplo  a  Assessoria  Técnica  da  Diretoria‐Geral,  tiveram 
reclassificadas, ao  longo do  tempo, as  funções de  seus ocupantes, em virtude de mudanças 
estruturais  no  Grupo‐Direção  e  Assessoramento  Superiores  ou  de  ajustes  na  estrutura 
administrativa.  Tal  fato,  porém,  não  ocorreu  com  a  Auditoria  Interna,  órgão  existente  na 
estrutura administrativa da Casa Há quase três décadas. A Resolução n° 69, de 1994, contudo, 
restabeleceu  as  competências  e  atribuições  da  Auditoria  Interna,  em  função  do  processo 
evolutivo das relações de trabalho, causando, com isso, maior complexidade dos trabalhos ali 
realizados  (...)  “possível ouvir  antecipadamente  a douta Mesa;  ‐ excluído o  Fundo Rotativo, 
cuja  previsão  de  arrecadação  atinge  o  montante  de  R$  9.276.297,00,  o  referido  teto 
orçamentário totaliza R$ 1.020.196.248, sendo R$ 807.752.688,00, destinados ao pagamento 
de  pessoal  e  encargos  sociais  e  R$  212.443.560,00  para  as  demais  despesas;  ‐  o  limite 
orçamentário  obtido  não  é  suficiente  para  atender  às  reais  necessidades  da  Câmara  dos 
Deputados  no  exercício  vindouro,  restando  ainda,  em  termos  globais,  um  déficit  de 



aproximadamente R$ 288 milhões, vez que a programação da Casa projeta uma despesa de R$ 
1.308.058;62  –  no mencionado  déficit  está  incluído  o  passivo de  aproximadamente R$  132 
milhões, referente a despesas de exercícios anteriores já reconhecidas, dada a expectativa de 
serem liquidadas ainda neste exercício financeiro; ‐ a Secretaria de Orçamento Federal – SOF, 
informalmente,  comprometeu‐se  a  incluir  no  projeto  de  lei  a  ser  remetido  ao  Congresso 
Nacional o  valor  correspondente  ao  ressarcimento de  contribuições do  IPC, que  totaliza R$ 
84.853.000,00,  ressaltando  que  caso  o  compromisso  se  confirme  o  déficit  será  reduzido 
sensivelmente;  ‐ embora tenha havido alterações  impostas pelos cortes sofridos na proposta 
orçamentária  encaminhada,  caso  a  Mesa  Diretora  entenda  por  bem,  ainda  será  possível 
restabelecer  o  nível  previsto  das  despesas  da  Casa,  por meio  de  emenda  ao  projeto  de  lei 
orçamentária,  ou mesmo, mediante  crédito  suplementar,  a  ser  encaminhado  ao  longo  do 
próximo  exercício,  tendo  por  base  o  comportamento  da  despesa.  Ante  as  informações 
processadas, e considerando o disposto no  inciso XX, do art. 15, do Regimento  Interno, esta 
Secretaria  submete  a  proposta  ao  exame  da  douta  Mesa,  com  vistas  a  sua  aprovação. 
Aprovado pela Mesa o parecer supra. 7) Processo n° 26.714/98. Liberação de recursos. “Trata‐
se  de  solicitação  do  Grupo  Brasileiro  do  Parlamento  Latino‐Americano  Parlatino),instituído 
pelo Decreto Legislativo n° 6/88, no sentido de que seja liberado R$ 23.822,00 (vinte e três mil, 
oitocentos  e  vinte  e  dois  reais),  correspondente  a  US$  20.000,00  (vinte mil  dólares),  para 
quitação da unidade de 1998 devida pela Câmara dos Deputados, anuidade essa fixada na XII 
Assembleia  Ordinária  da  entidade.  No  encaminhamento  do  processo  a  esta  Secretaria,  o 
Diretor‐Geral  informa e opina nestes termos: “...Instado a manifestar‐se, o Departamento de 
Finanças lembra que o Ato da Mesa n° 15/75 condiciona a liberação de recursos às entidades 
subvencionadas à apresentação de prestação de contas dos recursos já liberados, providência 
já adotada pela instituição interessada, encontrando‐se, aquela documentação, sob análise do 
órgão  competente  da  Casa. Destaca,  ainda,  o Defin,  a  existência  de  débito  no  valor  de  R$ 
25.119,21, decorrente de impugnações processadas na prestação de contas de 1997, ainda sob 
exame do  Tribunal de Contas da União,  tendo  sido encaminhadas,  àquela Corte de Contas, 
contestações da entidade por  intermédio da  Secretaria de Controle  Interno desta Casa. Por 
fim, aquele órgão técnico esclarece que a programação encaminhada pelo Parlatino para este 
exercício prévia o pagamento de anuidade de R$20.000  (vinte mil reais), portanto  idêntica à 
contribuição afetada no exercício de 1997, e não US$20.000,00  (vinte mil dólares) como ora 
solicitado.  Assim,  inobstante  o  equivoco  registrado  na  programação  orçamentária  daquele 
Grupo, entendo não haver óbice à  liberação dos  recursos na  forma pleiteada pela entidade. 
“Ante as  informações processadas, e considerando o disposto no art. 3°, do Ato da Mesa n° 
15/75,  esta  Secretaria  submete o  assunto  ao  exame  e deliberação da douta Mesa. A Mesa 
aprova o parecer retro nos termos dos pareceres dos órgãos técnicos da Casa; 8) Processo n° 
116.300/98. Doação de  impressora. “Cuida o presente processo de proposta  formulada pela 
empresa  SW  Informática  Ltda.,  com  a  qual  a  Câmara  dos  Deputados mantém  contrato  de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em diversas  impressoras de 
propriedade  da  Casa.  A  referida  empresa  propõe  a  substituição  definitiva  da  impressora 
defeituosa  rima  Jet 3, Registro Patrimonial n° 137.001, por outra modelo BJ250C,  tendo em 
vista defeito técnico insanável, bem como a descontinuidade de sua fabricação, sem resultar a 
operação  em  troca  de  equipamento.  Na  instrução  processual,  o  Centro  de  Informática 
posicionou‐se  favoravelmente  à  substituição,  informando  que  não  existem  impedimentos 
técnicos,  vez  que  a  impressora  oferecida  é  tecnicamente  equivalente  à  enguiçada.  No 
encaminhamento do processo, o  Senhor Diretor‐Geral esclarece que,  como não  se  trata de 
substituição e sim de doação por parte da empresa prestadora dos serviços, o assunto deve 
ser  submetido  à Mesa Diretora,  conforme dispõe o Ato da Mesa n°  63/97,  em  seu  art.  6°, 
parágrafo  único,  verbis:  “Art.  6°  Todo  e  qualquer  material  permanente,  quando  da  sua 
aquisição, sob qualquer modalidade, será recebido pelo Almoxarifado de Material Permanente 
da  Coordenação  de Material,  e,  se  aceito,  imediatamente  tombado  ou,  quando  for  o  caso, 
relacionado. Parágrafo único. A doação ou cessão temporária de bens somente serão aceitas 



pela  Câmara  dos  Deputados  com  anuência  prévia  da Mesa  Diretora,  aplicando‐se,  no  que 
couber,  o  disposto  neste  artigo  e  no  artigo  procedente.  Ante  o  exposto,  esta  Secretaria 
submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos termos das  informações e 
manifestações  favoráveis dos órgãos  técnicos da Casa. Apreciado o parecer  supra, a Mesa o 
aprova  nos  termos  dos  pareceres  dos  órgãos  técnicos  da  Casa;  9)  Processo  n°  115.064/98. 
Readmissão.  “Trata‐se  de  requerimento  da  ex‐Secretária  Parlamentar  SYBELE  DE  QUEIROZ 
FERREIRA,  ponto  n°  61.116,  para  que  seja  readmitida  ou  que  lhe  seja  paga  a  indenização 
referente  aos meses  de  gestação  e  pós‐gestacional,  por  ter  sido  exonerada  em  junho  do 
corrente ano, grávida de aproximadamente três meses. Revela a instrução do processo que: 1 
– o cargo de Secretário Parlamentar é cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, o 
que lhe confere natureza distinta do cargo público efetivo, por pressupor um vínculo precário 
entre servidor e administração,  inviabilizando a expectativa de estabilidade à gestante; 2 – a 
Câmara dos Deputados já se manifestou contrariamente a pedidos dessa natureza (processos 
n° 2.926/95 e 21.390/97), e o fez com base no disposto no  item anterior e na Jurisprudência 
(Mandado de  Segurança n° 11.1838/91, da  Seção  Judiciária do DF, 1ª Vara  Federal); 3 – os 
ocupantes  de  cargo  em  comissão,  sem  vínculo  empregatício  com  a  União,  são  segurados 
efetivos  da  Previdência  Social,  a  quem  cabe  o  pagamento  dos  beneficiários  pertinentes, 
incluindo‐se o  salário‐maternidade  (art. 11,  l, g, e 183, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90). 
Esta Secretaria, ante o exposto, e considerando as informações e manifestações contrárias dos 
órgãos  técnicos da Casa, opina pelo não  colhimento do pedido, por  falta de amparo  legal.” 
Apreciado  o  processo,  a Mesa  aprova  o  parecer  supra,  pelo  indeferimento  do  pleito;  10) 
Processo  n°  115.673/98.  Curso.  “Trata‐se  da  indicação  do  servidor  DJALMA  DE  SOUZA 
ÁLVARES, Assessor Administrativo, ponto n° 1608, para participar do Curso de Altos Estudos de 
Política  e  Estratégia  da  Escola  Superior  de  Guerra.  A  instrução  do  processo  revela  que  o 
servidor preenche os requisitos previstos nos Altos da Mesa n°s 16, de 1975, e 93, de 1978, 
normatizadores dos afastamentos de servidores da Câmara dos Deputados. (fls. 9) O Diretor‐
Geral manifesta‐se favoravelmente à  indicação, nos termos da  instrução. Fls. Esta Secretaria, 
ante o exposto, e acompanhamento as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, 
submete  a  proposta  ao  referendum  da  douta Mesa,”  A Mesa  aprova  o  parece  supra;  11) 
Processo  n°  721/98.  Pensão.  “GUILHERME  PERERIA  LEAL,  brasileiro,  viúvo,  pensionista  da 
Câmara  dos  Deputados  em  decorrência  do  falecimento  de  sua  companheira,  RAIMUNDA 
GONÇALVES  PEREIRA,  inconformado  com  a  decisão  do  Diretor‐Geral  que  lhe  deferiu  o 
pagamento da pensão a partir “da data de sua habilitação” e não a contar da data do óbito”, 
interpõe pedido de reconsideração, conforme documento de fls. 26‐29. Diz o interessado, em 
síntese, que o seu pedido fundamenta‐se no art. 74, da Lei n° 8. 213/91, que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social, nestes termos: “Art. 74. A pensão por morte será 
devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 
data do óbito ou da decisão  judicial, no caso de morte presumida. “Ademais, o peticionário 
busca analogia com o direito dos “herdeiros ou beneficiários”, para quem o início da sucessão 
ocorre com o evento morte (Código Civil, art. 1.572). De modo contrário, os órgãos técnicos da 
Casa argumentam que “em se tratando especificamente de companheiro, a pensão é devida 
somente a partir de sua habilitação”, a teor do art. 76, § 1°, da citada Lei, assim: “Art. 76...... § 
1°  O  cônjuge  ausente  não  exclui  do  direito  à  pensão  por  morte  o  companheiro  ou  a 
companheira, que somente fará jus no benefício a partir da data de sua habilitação e mediante 
prova  de  dependência  econômica.  Em  oposição  ao  argumento  relativo  ao  direito  dos 
herdeiros, a  instrução do processo traz decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da 
União, a qual encerra manifestação do Ministro Homero Santos, neste  termos: “repetindo o 
eminente Ministro Carlos Átila Álvares ‘pensão não é herança’, nem com ela se confunde, não 
guardando os institutos nenhuma similitude, seja com seus propósitos, seja com suas origens, 
seja com seu conteúdo.” (TC 576.525/87‐1, Decisão 278/96, Primeira Turma). Não bastassem 
essas  considerações  de  ordem  material,  contrárias  ao  pleito,  a  Comissão  Permanente  de 
Benefícios informa “que o recorrente tomou ciência da decisão, aqui impugnada por ele, em 7‐



4‐98, vindo a protocolar seu recurso somente em 9‐9‐98, o que torna intempestivo”, a teor do 
art. 108, da Lei n° 8.112/90, que dispõe, verbis: “Art. 108 – o prazo para interposição de pedido 
de  recurso é de 30  (trinta) dias,  a  contar da publicação ou da  ciência, pelo  interessado, da 
decisão  recorrida. “Esta Secretaria, ante  todo o exposto, e acompanhando as  informações e 
manifestações contrárias dos órgãos técnicos da Casa, opina pelo indeferimento do pleito, por 
falta de amparo  legal.” A Mesa aprova o Projeto de Decreto Legislativo n° 752, de 1998, que 
“consolida  as  disposições  dos Decretos  Legislativos  n°  96,  de  1975,  e  n°  29,  de  1981,  e  dá 
outras  providências.”;  b)  aprovar  o  Projeto  de  Resolução  do  Congresso  Nacional,  que 
“regulamenta os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 9.506, de 1997.”; c) conceder vista do Processo n° 
101.496/98  ao  Senhor  4°  Secretário,  Deputado  Efraim  Morais.  Processo  de  interesse  da 
Coordenação  de  Transportes,  referente  à  proposta  de  Ato  da Mesa  alterando  a  legislação 
interna que disciplina o uso de veículos da Casa, para ajustá‐la ao novo Código de Trânsito; d) 
conceder  vista do  Processo n°  26.716/98  ao  Senhor  1° Vice‐Presidente, Deputado Heráclito 
Fortes. Processo de interesse do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino‐Americano (Parlatino), 
referente à liberação de recursos; e) ratificar o despacho favorável, “ad referendum” da Mesa, 
do Senhor Presidente no processo n° 107.385/95,  referente à prorrogação de  requisição da 
servidora  Cleunice  dos  Santos,  Analista  Legislativo,  ponto  n°  4191,  ao  Senado  Federal.  O 
Senhor 4° Secretário, Deputado Efraim Morais, apresenta aos seus pares proposta de incentivo 
para  desocupação  antecipada  do  imóvel  funcional  por  parte  de  parlamentar  não  reeleito, 
compreendendo  o  pagamento  de  meio  subsídio  àqueles  que  entregarem  dentro  de  um 
período a ser estabelecido. A Mesa resolve aguardar detalhamento da proposta pela Diretoria‐
Geral, embasada em decisões de Mesa anteriores, por sugestão do Senhor Deputado Heráclito 
Fortes,  1°  Vice‐Presidente,  para  deliberação  em  próxima  reunião.  Solicitando  a  palavra,  o 
Senhor Diretor‐Geral relata o parecer do órgão técnico da Casa, Departamento de Pessoal, no 
Processo  n°  121.361/98,  referente  à  transformação  de  cargos  vagos,  no  seguinte  teor:  “A 
Câmara  dos  Deputados  realizou,  ano  passado,  concurso  público  para  o  cargo  de  Técnico 
Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, possibilitando,  com  isso, o  suprimento,  com 
isso, o suprimento de pessoal na área. Porém, alguns setores da Casa a  inda carecem desses 
profissionais,  em  especial  na  Coordenação  de  Apoio  Parlamentar.  Tal  carência  ocorreu, 
principalmente  pelo  número  insuficiente  de  candidatos  recrutados  para  atender  à  grande 
demanda  em  quase  todos  os  órgãos  da  estrutura  administrativa.  Considerando  que 
remanescem, ainda, candidatos habilitados no referido concurso; considerando a  inexistência 
de  vagas  na  citada  categoria  funcional  e,  por  outro  lado,  a  existência  de  cargos  vagos 
desnecessários  em  outras  categorias  funcionais  do Quadro  Permanente;  considerando  que 
para  a  realização do  certame  foi despendida  grande quantidade de  tempo na elaboração e 
gastos  com material,  pessoal  e  outras  despesas  vinculadas,  envolvendo  a  participação  de 
alguns órgãos da Casa; considerando, por último, a oportunidade de otimização dos esforços 
despendidos no concurso em  tela, encaminho a Vossa Senhoria minuta do Ato da Mesa que 
dispõe sobre a  transformação de cargos vagos  , possibilitando, com  isso, a nomeação de 10 
(dez)  candidatos.”  A  Mesa  delibera  o  referido  processo,  aprovando‐o  e  baixando,  em 
consequência, o Ato da Mesa n° 111, de 1998, que  “dispõe  sobre  transformação de  cargos 
vagos”, publicado ao  final da ata. Nada mais havendo a  tratar, às 19h10 minutos, o Senhor 
Presidente declara encerrada a apresente reunião. E, para constar, eu, ilegível Secretário‐Geral 
da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. – 
Michel Temer, Presidente. 



MESA 
4ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura  

Ata da 5ª Reunião da Mesa, realizada em 03.12.98 
 
Aos Três dias do Mês de dezembro de um mil, novecentos e noventa e oito, às 10h30min, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1° Secretário, e Paulo Paim, 3° Secretário. Ausentes, por motivo justificado, os Senhores 
Deputados Nelson Trad, 2° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente declara aberto os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A mesa 
resolve: a) aprovar a proposta da oitiva reformulação do Orçamento Analítico da Câmara dos 
Deputados para 1998; b) retificar os despachos favoráveis, ad referendum da Mesa, do Senhor 
Presidente nos seguintes expedientes referentes a reembolso de despesas médico-
hospitalares; 1) Processo n° 29.143/98, de interesse do Deputado CARLOS ALBERTO; 2° 
Processo n° 119.040/98, de interesse do Deputado LAEL VARELLA II – PAUTA DO SENHOR 2° 
VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes 
processos referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo n° 28.120/98. 
Deputado FEUROSA. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.”; 2) Processo n° 28.772/98. Deputado PAULO BAUER. “ Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.” 3) Processo n° 28.825/98. Deputado 
MOREIRA FRANCISCO. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando quem observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 
4) Processo n° 120.828/98. Deputado JOÃO PAULO CUNHA. “Li o parecer detalhado do Sr. 
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as 
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo.”; 5) Processo n° 121.484/98. Deputado 
MICHEL TEMER. “Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da 
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De 
acordo.” Prosseguindo, o Senhor 2° Vice-Presidente, na qualidade de Corregedor, dá ciência 
aos Senhores Membros presentes de solicitação feita pelo Deputado HAROLDO SABÓIA em 
pronunciamento da Tribuna desta Casa, na sessão do dia 19 de novembro último, no sentido 
de que seja apurada a agressão verbal que informou haver sido vítima, por parte do Senhor 
Deputado João Alberto. Apresenta ainda, Of. n° 355/PT, da mesma data, do Líder do Partido 
dos Trabalhadores, Deputado MARCELO DÉDA, secundando a referida solicitação nos 
seguintes termos: “Informando de que o Deputado HAROLDO SABÓIA (PT-MA), por volta das 
14:30, de hoje, quando se dirigia ao plenário, num momento em que atravessava a sala do 
café, foi agredido pelo Deputado JOÃO ALBERTO (PMDB-MA), na presença de servidores e de 
outros parlamentares, dirijo-me a Vossas Excelência para solicitar que sejam tomadas as 
providências devidas, com vista a apuração deste fato que configura quebra do decoro 
parlamentar. Solicito, para tanto, seja acionado o Corregedor da Câmara dos Deputados com o 
objetivo de averiguar os fatos e recomendar a punição que julga necessária. “Estabelece que 
considera problemática a aplicação de qualquer sansão aos membros desta Casa em razão de 
comportamento da natureza da denúncia, à falta de tipificação do respectivo ato como 
contrário ao decoro parlamentar. Dessa forma, por falta de objetivo, dada a inexistência de 
sanção aplicável ao mesmo, torna-se improcedente a averiguação requerida. Nesses termos, 
comunica que encaminhará ofício ao Senhor Deputado HAROLDO SABÓIA em resposta a sua 
solicitação. Discutido o assunto, a Mesa acolhe o pronunciamento do Corregedor. Em 
continuação, Sua Excelência comenta que, em outra oportunidade, apresentara projeto de 
resolução em que buscava, mediante alteração do Regimento Interno, na parte relativa ao 
decoro parlamentar, legislar modificação que habilitasse o Colegiado a aplicar sanção aos 



membros da Casa que, embora tendo atitude não enquadradas nos regimentalmente 
tipificados com contrários ao decoro parlamentar, viessem a adotar comportamento que e 
caracterizassem, a juízo colegiado, mediante decisão unânime, como desconformes à ética e à 
dignidade compatíveis com a estatura da representação política pelos mesmos detida. Nessa 
linha, aduz aos seus pares novos anteprojetos de resolução modifica o art. 244 do Regimento 
Interno, em substituição ao proposto no dia 11/12/97, que acrescentava inciso ao § 2° do art. 
245 do Regimento Interno. A Mesa resolve encaminhar cópia do referido anteprojeto aos 
Senhores Membros para apreciação e deliberação em posterior reunião, nos termos a seguir: 
“Projeto de Resolução n°. Introduz modificação no art. 244 do Regimento Interno, conferido à 
Mesa competência para sancionar, em relação à hipótese que especifica, comportamentos 
que a mesma venha a considerar afetantes do decoro e da dignidade do parlamentar, e, ainda 
e no mesmo sentido, para recomendar ao Plenário, se considerar pertinente, a sanção da 
perda temporária do exercício do mandato. A Câmara dos Deputados resolve: Art. 1°. O art. 
244 do Regimento Interno fica acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°, com a seguinte redação: 
“Art. 244. § 3°. A mesa é competente para aplicar as penas de censura verbal ao escrita e 
recomendar, ao plenário, a aplicação da pena de perda temporária do exercício do mandato 
ao Deputado que adotar conduta ao praticar ato que, não enquadrado nas definições do § 1° e 
nos incisos I a III do § 2°, todos deste artigos, em qualquer dos incisos dos arts. 245 e 246, seja 
considerado, por esse colegiado, atentatório da dignidade ou decoro parlamentar. § 4°. A 
decisão da Mesa pela ocorrência da infração que a autorize à adoração das medidas referidas 
no parágrafo anterior, inclusive quando ao entendimento da ocorrência de transgressão grave 
aos preceitos deste Regime e do Código de Ética e Decoro Parlamentar, será tomada pela 
unanimidade dos membros presentes à reunião, dado prévio conhecimento, a todos os seus 
membros, da pauta incluindo deliberação de tal natureza. Art. 2°. Esta Regulação entrará em 
vigor na data da sua publicação. JUSTIFICAÇÃO. No exercício da função corregedora, que na 
Mesa, atualmente me cabe, deparo-me com denúncias da mais variada natureza, que 
imputam a membros desta Casa atitudes ou a prática de atos entendidos, pelos que os 
apontam, como atentatórios do decoro parlamentar, senão conspiradores da dignidade, que 
haveria de ser o padrão permanentemente mantido pelos que exercitam o elevado munus da 
representação popular junto ao Congresso Nacional. Muitas das atitudes aos atos denunciados 
não encontram, em nossa Lei Interna, exata definição como comportamentos atentatórios do 
decoro parlamentar e em razão do que, mesmo vindo a serem comprovados os fatos 
denunciados, angustiaste se nos termos a adoção de pertinente sanção, à falta da tipicidade, 
isto é, da sua definição legal como delito, face ao decoro parlamenta. Da inexistência da 
definição advém, por óbvio, a teor de inibir o arbitro, inadmissível em tal caso. Diante do 
argumento retro-lançado, sustentado pela doutrina do Direito Penal, muito vêm contradita-lo 
sustentado a tese de que, em matéria de decoro parlamentar, o julgamento feito pela Casa ou 
por qualquer de seus órgãos, pode vir exclusivamente impregnado da conveniência, ditada, 
muitas vezes, pelas circunstâncias políticas no momento ocorrentes. Por certo que, sendo a 
Câmara dos Deputados uma Instituição eminentemente de índole política, há sempre um peso 
político a ser por ela considerado, mormente quando a decisão que haja de tomar entenda 
necessária à preservação da sua própria dignidade. Mas tal pressuposto não há de servir de 
empecilho à observância de um mínimo de respeito à ordem legal, especialmente porque, 
cabendo a ela, com dominância sobre outras, a tarefa de construção do direito legislado, 
ninguém pode esperar que a mesma desconheça o valor e a imperiosidade da observância de 
tal forma de expressão do direito. Assim, se, no caso do decoro parlamentar, a lei não impõe 
sanção específica para determinado comportamento do membro desta Casa, não se pode 
entender senão, que o legislador considerou não-censuráveis, à luz desse decoro, as atitudes 
que ela não definiu como tal e, tanto, que não as sancionou com penas específicas. É verdade, 
porém, que seria tarefa quase impossível discriminar um a um todos os comportamentos que 
poderiam ser censuráveis sob o ponto de vista do decoro parlamentar, ao objetivo de 
sancionar cada qual com a medida disciplinar adequada. Daí explica-se haver-se limitado o 



legislador do Regimento a definir algumas poucas atitudes como ofensivas do decoro 
parlamentar, quase sempre ligadas ao exercício do mandato e ocorrentes dentro desta Casa. O 
fato, no entanto, é que esta Casa não pode manter-se perplexa diante da existência da 
sociedade de apelação dos membros desta Casa em razão de certos comportamentos pelos 
mesmos adotados, porque não tem como sancioná-los, em razão de não estarem definidos 
como atentatórios do decoro parlamentar, explicando essa circunstância a inexistência de 
sanção especifica ajustável à atitude adotada, com feição delituosa, mas legalmente assim não 
considerada. Para que atitudes ainda não definidas em nossa Lei Interna como atentatórios do 
decoro parlamentar, mas censuráveis à luz da consciência social, possam vir a ser sancionadas, 
estamos propondo a inclusão, no Regimento Interno, de dois dispositivos que irão permitir 
adote a Mesa as medidas punitivas que lhe pareçam mais adequadas, entre as sanções já 
previstas de censura verbal ou escrita, do mesmo passo que lhe assegura recomendar ao 
Plenário, quando isto entenda adequado, seja aplicada, ao Deputado infrator, a pena de perda 
temporária do exercício do mandato. De outra parte, para que essas decisões, por certo com 
conteúdo político e em atendimento a exigências manifestadas da coletividade, não sejam 
tomadas, não em razão da defesa da integridade desta Casa, mas movidas por interesses 
político-partidários momentâneos, estamos propondo, com a inserção de um § 4° ao art. 244 
do Regimento, que as mesmas somente possam ser adotadas pela unanimidade dos membros 
da Mesa, onde, por força de disposição constitucional, todos os Partidos Políticos, em 
princípio, estão representados. Cremos que, com a adoção da medida legislativa ora proposta, 
estamos criando condições para que a Câmara sempre possa agir, com respaldo na lei, 
aplicando aos seus membros as sanções que indiquem adequadas, quando adotem eles 
comportamentos que possam ser havidos, a juízo de seus órgãos, atentatórios do decoro ou 
da ética parlamentar, pois estamos certos cobrirem as normas ora propostas as lacunas de 
nossa Lei Interna, permissivas de que se lance sobre esta Casa a censura da inação justificada 
no espírito de corpo, quando, na maioria dos casos, a falta de sanção decorre da inexistência 
de suporte legal para a aplicação da pena. Justificando nas precedentes razões, submeto à 
consideração de meus pares a presente proposta de alteração regimental, certo de que sua 
aprovação concorrerá para o aperfeiçoamento de nossos costumes políticos, visto do ângulo 
do comportamento parlamentar. “III – Pauta do Senhor 1° Secretário. A Mesa aprova o parecer 
proferido por Sua Excelência no Processo n° 116.159/98, referente à adoção de ambulância, 
no seguinte teor: “Trata-se de solicitação da Associação dos Servidores da Câmara dos 
Deputados – ASCADE, no sentido de que lhe seja doada uma ambulância para melhorar o 
atendimento aos participantes de seu plano de saúde. A Coordenação de Transportes informa 
haver disponíveis para alienação duas ambulâncias marca Chevrolet, modelo Veraneio, ano de 
fabricação 1998, movidas a álcool, que podem ser doadas a critério da direção da Casa. O 
Departamento de Material e Patrimônio diz que a doação não é oportuna nem conveniente 
sob o aspecto econômico financeiro, mesmo considerando o grande benefício social que 
poderia trazer para a comunidade do Distrito Federal, parecer não acompanhado pela 
Diretoria Administrativa, que, considerando que a ASCADE mantém plano de saúde que 
atende aos servidores da Casa e levando em conta o alcance social da medida, manifesta-se 
favoravelmente à doação. A Diretoria-Geral, ao manifestar-se favoravelmente ao pleito, 
informa que, segundo avaliação realizada por servidores da Coordenação de Transportes, o 
veículo está estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que a matéria é disciplinada pelo 
art. 148 do Ato da Mesa n° 44/96, verbis: Art. 148.a Alienação de bens da Câmara dos 
Deputados, devidamente justificada, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: ....... II – quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta 
nos seguintes casos: a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 
após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha 
de outra forma de alienação. Ante o exposto, e considerando que foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelo diploma legal e, sobretudo, que está devidamente caracterizada a 
finalidade social da doação, esta Secretaria, atendendo ao disposto no art. 11, do Ato da Mesa 



n° 63/97, submete o assunto ao exame da douta Mesa, opinando favoravelmente à adoção da 
ambulância à Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados. “IV – Pauta do Senhor 3º 
Secretário. Sua Excelência apresenta aos seus pares, para conhecimento, Relatório dos 
despachos de sua Secretaria no período de 3-4-98 a 1-12-98, conforme segue: “a) Justificativas 
de Faltas – Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com o DL 7-95, art. 4º, parágrafo 4° e 
do art. 236 do Regimento Interno, com ressarcimento financeiro: (Deputado – Período): 
Ademir Lucas – 6 a 9-4-98; Ademir Lucas – 31-5 a 3-7-98; Ademir Lucas – 6 a 9-4-98; Ademir 
Lucas – 31-5 a 3-7-98; Ademir Lucas – 30-5-98; Alberto Silva – 23-3 a 16-4-98; Alceste Almeida 
– 7 a 9-4-98; Alcestes Almeida – 27 e 28-10-98; Alcestes Almeida – 30-6 a 4-7-98; Alcides 
Modesto – 17-11 a 3-12-98; Alcione Athayde – 13 a 15-10-98; Alcione Athayde – 24-6-98; 
Alcione Athayde – 13 a 15-10-98; Alcione Athayde – 24-6-98; Alcione Athayde – 29 e 30-6-98; 
Alcione Athayde – 10 e 11-8-98; Alzira Ewerton – 1-4 a 30-5-98; Anibal Gomes – 14 a 21-4-98; 
Antonio dos Santos – 7 e 8-4-98; Antonio Geraldo (Tony Gel) – 6 a 9-4-98; Antonio Joaquim 
Araújo – 2, 3 e 24-6-98; Antonio Joaquim Araújo – 7 e 8-4-98; Antonio Joaquim Araújo – 17 a 
19-3-98; Antônio Brasil – 9 a 13-11-98; Ariosto Holanda – 31-3 e 1, 2-4-98; Armando Abílio – 6 
a 9-4-98; Armando Abílio – 24 e 25-6-98; Armando Abílio – 26 a 30-10-98; Armando Costa – 13 
a 16-4-98; Armando Costa – 30-6 a 3-7-98; Armando Costa – 10 a 14-8-98; Armando Costa – 2 
a 5-6-98; Armando Costa – 26-10-98; Arnon Bezerra 11-8-98; Arnon Bezerra – 7 a 09/04/98; 
Arthur Virgílio Neto – 18/03/98; Arthur Virgílio Neto – 02/06/98; Ary Kara – 07/05 e 02/06/98; 
Ary Kara – 12/08/98; Ary Kara – 16 a 18 e 24/06/98; Ary Kara – 21/01 e 11/02/98/ Ary Kara – 
27 e 28/10/98; Augusto de Carvalho – 23/06/98; Benedito Guimarães – 02 a 03/03/98; 
Benedito Guimarães – 06 a 08/04/98 e 24/05 a 04/06/98; Benedito Guimarães – 18 a 
20/05/98; Benedito Guimarães – 04 e 05/05/98; Betinho Rosado – 30/03 a 13/04/98; Bonifácio 
Andrada – 16/06/98; Bonifácio Andrada – 13 e 14/10/98; Bonifácio de Andrada – 31/03 a 
02/04/98; Bonifácio de Andrada – 11/08/98; Bonifácio de Andrada – 03/11/98; Bosco França – 
10 e 17/08/98; Candinho Mattos – 12 a 13/05/98; Candinho Mattos – 16 e 17/06/98; Candinho 
Mattos – 27 a 29/10/98; Carlos Airton – 12/06 a 23/06 e 28/06 a 30/06/98; Carlos Airton – 
28/04 a 30/04/98; Carlos Alberto – 01 a 30/06/98; Carlos Alberto – 01 a 06/07/98; Carlos 
Alberto – 11/08/98; Carlos Alberto – 26/10 a 24/11/98; Carlos Alberto – 27/04 a 29/05/98; 
Carlos Alberto – 23 a 31/03/98; Carlos Alberto Campista – 07 e 08/04/98; Carlos Alberto 
Campista – 23 a 25/06/98; Carlos Apolinário – 24 a 26/11/98; Carlos Cardinal – 04/07 a 
31/08/98; Carlos Magno – 25/06/98; Carlos Apolinário – 24 a 26/11/98; Carlos Cardinal – 
04/07 a 31/08/98; Carlos Magno – 25 a 29/05/98; Carlos Mendes – 11/08/98. Carlos Mendes – 
02, 16, 18, 24 e 30/06/98; Carlos Nelson Bueno – 28/05 a 18/06/98; Carlos Santana – 24/03 – 
07 e 08/04/98; Carlos Santana – 18 a 20/11/98; Ceci Cunha – 28/10 a 03/11/98; Cesar 
Bandeira – 31/03 a 09/04/98; César Bandeira – 05/98; Chicão Brígido – 07 a 09/04/98; Chicão 
Brígido – 07 a 09/04/98; Chicão Brígido – 27 a 30/04/98; Cidinha Campos – 06 a 11/04/98; Ciro 
Nogueira – 13/03 a 22/03/98; Ciro Nogueira – 26 a 30/10/98; Cláudio Cajado – 24 – 25/06/98; 
Cláudio Cajado – 18 e 19/05/98; Cláudio Cajado – 11 a 14/08/98; Cleonâncio Fonsêca – 
01/07/98; Cleonâncio Fonseca – 05 a 14/05/98; Cleonâncio Fonseca – 28 e 29/04/98; 
Cleonâncio Fonsêca – 30/04/98; Cleonâncio Fonsêca – 06 a 08 e 13 a 15/04/98; Cleonâncio 
Fonsêca – 19 a 21/05/98; Cleonâncio Fonsêca – 02 a 04/06/98; Cleonâncio Fonsêca – 16 a 
18/06/98; Cleonâncio Fonsêca – 11 a 12/08/98; Cleonâncio Fonsêca – 27 e 28/10/98; 
Cleonâncio Fonsêca – 24/11/98; Costa Ferreira – 27 a 29/10/98; Cunha Bueno – 26/10 a 
10/11/98; Cunha Bueno – 10 a 16/11/98; Davi Alves Silva – 30/03 a 25/04/98; Dolores Nunes – 
16/06/98; Dolores Nunes – 07 e 08/04/98; Domingos Leonelli – 19/05/98; Edson Silva – 07 e 
08/04/98; Eduardo Barbosa – 26/05/98; Eduardo Campos – 02/06/98; Eduardo Jorge – 05 a 
15/05/98; Elcione Barbalho – 07 e 08/04/98; Elcione Barbalho – 28 a 30/04/98; Eliseu Moura – 
17/03 a 01/04/98; Eliseu Moura – 02, 07, 08 e 29/04/98; Emerson Olavo Pires – 12 e 13/05/98; 
Emílio Assmar – 27/10 a 10/11/98; Emílio Assmar – 09/02/98; Emílio Assmar – 03 a 09/04/98; 
Enivaldo Ribeiro – 18 a 22/05/98; Esther Grossi – 22 a 26/06/98; Esther Grossi – 17 e 18/06/98; 
Esther Grossi – 24 a 26/03/98; Euler Ribeiro – 26/03/98; Euler Ribeiro – 02/04 e 02/06/98; 



Euler Ribeiro – 28 e 29/10/98; Euler Ribeiro – 18 a 20/06/98; Euler Ribeiro – 24/06/98; Euler 
Ribeiro – 06/05/98; Euler Ribeiro – 12 e 15/05/98; Eurípedes Miranda – 07 e 08/04/98; 
Eurípedes Miranda – 24/03/98; Eurípedes Miranda – 27 e 28/10/98; Eurípedes Miranda – 18 a 
20/05/98; Eurípedes Miranda – 11 e 12/08/98; Eurípedes Miranda – 24/06/98; Ezídio Pinheiro 
– 27 a 29/05/98; Fábio Feldmann – 21/05/98; Fábio Feldmann – 16/06/98; Fábio Feldmann – 
28 e 29/10/98; Fábio Feldmann – 13 e 14/10/98; Fátima Pelaes – 21/08/98; Fátima Pelaes – 06 
a 11/04/98 – 11 e 12/05/98; Fátima Pelaes – 13/05/98; Fausto M. Martello – 13 a 28/10/98; 
Fausto M. Martello – 25 a 29/05/98; Fausto M. Martello – 06 a 08/05/98; Fausto M. Martello – 
18/10 a 05/11/98; Félix Mendonça – 25/05 a 23/06/98; Fernando Lopes – 12/03/98; Fernando 
Lopes – 07/05/98; Fernando Lyra – 16 a 18/06/98; Fernando Lyra – 22 a 26/06/98; Feu Rosa – 
30/06/98; Firmo de Castro – 10 a 15/11/98; Firmo de Castro – 02 a 11/04/98; Firmo de Castro 
– 01 a 03/07/98; Firmo de Castro – 23 a 25/06/98; Firmo de Castro – 29 e 30/04/98; Flávio 
Derzi – 10 a 15/08/98; Francisco Coelho – 18/06/98; Francisco Coelho – 02 a 04/06/98; 
Francisco Coelho – 19 a 21/05/98; Gerson Peres – 06 a 08/04/98; Gerson Peres – 18 a 
21/05/98; Gilvan Freire – 10 a 12/03/98 e 25/03/98; Gilvan Freire – 12/02/98; Gonzaga 
Patriota – 29/01, 18/03, 08/04, 04/06, e 24/06/98; Gonzaga Patriota – 12 a 14/05/98; Hélio 
Rosas – 04 a 18/06/98; Henrique Eduardo Alves – 12 a 21/05/98; Henrique Eduardo Alves – 
30/05 a 28/06/98; Henrique Eduardo Alves – 17/05 a 30/05/98; Herculano Anghuinetti – 06/04 
a 12/04/98; Hermes Parcianello – 04 e 05/06/98 e 11 e 12/08/98; Iberê Ferreira – 10 a 
24/08/98; Itamar Serpa – 16/06/98; Itamar Serpa – 12/03/98; Ivandro Cunha Lima; 13 e 
14/05/98; Jayme Santana – 01 a 07/04/98; Jayme Santana – 20 a 26/05/98; Jayme Santana – 
07 a 13/05/98; Joana d’Arc – 28/05 a 26/06/98; Joana d’Arc – 28/04/98 a 27/05/98; João 
Alberto Souza – 16 a 25/06/98; João Alberto Souza – 18 a 28/05/98; João Alberto Souza – 27 a 
29/10/98; João Carlos Bacelar – 01/04/98; João Carlos Bacelar – 26/03/98; João Colaço – 12 a 
15/05/98; João Faustino – 12/05/98; João Faustino – 16/06/98; João Iensen – 19 a 21/05/98; 
João Magalhães – 03 a 12/04/98; João Matos – 25 a 30/06/98; João Matos – 25/ a 31/05/98; 
João Paulo Cunha – 01/08 a 01/09/98; João Paulo Cunha – 16/06/98; João Paulo Cunha – 
15/10 a 10/11/98; João Pizzolatti – 19/05/98; João Pizzolatti – 05 e 06/05/98; João Ribeiro – 
30/06/98; João Ribeiro – 19 e 26/05/98; João Thome Mestrinho – 02, 07, 08 e 30/04/98. João 
Thomé Mestrinho – 05/05 a 03/06/98; João Tota – 24/06/98; João Tota – 10 a 14/08/98; João 
Tota – 10 a 13/11/98; Jonival Lucas – 03 a 13/03/98; Jorge Maluly Neto – 27/04 a 11/05/98; 
Jorge Tadeu Muladen – 02 a 04/06/98; Jorge Tadeu Mudalen – 02, 29 e 30/04/98; Jorge Tadeu 
Mudalen – 16 a 18/06/98; Jorge Tadeu Mudalen a 13/08/98; Jorge Tadeu Mudalen – 13 e 
14/10/98; José Ademir – 07 e 08/05/98; José Aldemir – 14 a 22/05/98; José Augusto – 
24/06/98; José Carlos Coutinho – 24 a 26/06/98; José Chaves – 13 e 14/10/98; José Chaves – 
11 a 13/08/98; José de Abreu – 17 a 19, 23 e 24/06/98; José Egydio – 19 a 23/05/98; José 
Egydio – 11 e 12/03/98; José Egydio 23/06 a 16/07/98;  José Egydio – 14, 26 a 31/10/96; José 
Janane – 04 a 08/05/98; José Janene – 04 a 13/11/98; José Janene – 20/04 a 04/05/98; José 
Janene – 13 a 17/04/98; José Linhares – 24 a 28/06/98; José Linhares – 26 a 31/03/98; José 
Luiz Clerot – 30/03 a 02/04/98; José Luiz Clerot – 13, 20 e 26/04/98; José Melo – 12 a 
31/10/98; José Santana de Vasconcelos – 16 a 15/05/98; José Santana de Vasconcelos – 13 a 
15/10/98; José Santana de Vasconcelos – 05 e 06/05/98; José Santana de Vasconcelos – 01 e 
02/07/98; José Teles – 03 a 11/05/98; José Thomaz Nonô – 03 a 17/06/98; Júlio César – 
08/04/98; Júlio Redecker – 24/11/98 a 01/01/99; Júlio Redecker  - 10/11/98 a 10/02/98; 
Jurandy Paixão – 28/04 a 12/05/98; Leal Varella – 07 e 08/04/98; Lamartine Posella – 
30/06/98; Lamartine Posella – 26/03/98; Laprovita Vieira – 09 a 11/11/98; Laprovita Vieira – 
14, 26 a 30/10/98; Laura Carneiro – 03 e 04/11/98; Laura Carneiro – 26/05/98; Laura Carneiro 
– 16/06/97; Leopoldo Bessone – 25/05 a 03/06/98; Leur Lomanto – 18 a 21/05/98; Luciano 
Zica – 12 e 13/05/98; Luis Barbosa – 02 e 07/04/98; Luis Barbosa – 24 a 30/06/98; Luiz Dantas 
– 15/06 a 05/07/98; Luiz Durão – 04, 17, 31/03 a 02/04/98; Luiz Durão – 12/05 a 04/06/98; 
Luiz Durão – 05/11/98; Luiz Gushiken – 29/04/98; Luiz Gushiken – 02/06/98; Luiz Gushiken – 
12/02/98; Luiz Gushiken – 18/03/98; Marcelo Barbieri – 03/06/98; Marcelo Teixeira – 07 e 



08/04/98; Marcelo Teixeira – 16/06/98; Marcelo Teixeira – 12/11/98; Marcia Cibilis Viana – 17 
a 19/11/98; Márcia Cibilis Viana – 31/03 a 02/04/98; Márcia Cibilis Viana – 06/05/98; Márcia 
Cibilils Viana – 10 a 12/11/98; Márcia Marinho – 26 e 27/05/98; Márcia Marinho – 10 a 
13/08/98; Márcia Marinho – 07 e 08/04/98; Márcia Marinho – 02 e 16/06/98; Márcia Marinho 
– 17/03, 30/04 e 07/05/98; Marcus Vicente – 04 e 14/11/98; Marcus Vicente – 03/11/98; 
Maria da Conceição Tavares – 27/04 a 01/05/98; Maria da Conceição Tavares – 05 a 07/05/98; 
Maria da Conceição Tavares – 09 a 23/11/98; Maria da Conceição Tavares – 30/03 a 02/04/98; 
Maria da Conceição Tavares – 05 e 06/11/98; Maria da Conceição Tavares – 17/06/98; Maria 
Valadão – 12 e 17/03/98; Maria Valadão – 07 a 09/04/98; Maria Valadão – 28 e 30/04/98; 
Marilu Guimarães – 05 a 07 e 19 a 21/05/98; Marilu Guimarães – 14, 27 a 29/10/98; Marilu 
Guimarães – 11/08/98; Marilu Guimarães 12, 17, 18, 19 e 24/03/98; Marilu Guimarães – 03 a 
05/11/98; Marilu Guimarães – 02, 16, 24 e 30/06/98; Mário Cavallazzi – 24/03/98; Mário 
Cavallazzi – 15 e 16/06/98; Mário Cavallazzi – 07 e 08/04/98; Mário de Oliveira – 01/06/98; 
Mário de Oliveira – 30/04 a 10/05/98; Mário de Oliveira – 12 a 14/05/98; Mário de Oliveira – 
30/03 a 10/04/98; Mário Martins – 24/03/98; Mário Martins – 07 e 08/04/98; Mário Martins – 
13 a 15/10/98; Mário Martins – 04 e 05/11/98; Marisa Serrano – 11 a 14/05/98; Marquinho 
Chedid – 05/05/98; Marquinho Chedid – 19/05 a 02/06/98; Marquinho Chedid – 14 e 
15/10/98; Marta Suplicy – 30/06 a 02/07/98; Mauro Fleury – 31/03, 01 e 02/04/98; Max 
Rosenmann – 17 a 19/03/98; Melquíades Neto – 18 a 21/11/97; Melquíades Neto – 16 a 
25/10/98; Mendes Ribeiro Filho – 13 a 15/10/98; Miguel Rossetto – 07 e 08/04/98; Moacyr 
Andrade – 02 a 06/03/98; Moises Lipnik – 25 a 29/05/98; Moises Lipinik – 10 a 14/08/98; 
Moisés Lipinik – 12 a 16/10/98; Moisés Lipinik – 26/10 a 09/11/98; Moisés Bennesby – 13 a 
17/04/98; Moisés Bennesby – 03 a 06/11/98; Moisés Bennesby – 27/10/98; Murilo Domingo – 
06 a 10/04/98; Murilo Domingos – 10 e 11/08/98; Murilo Domingos – 11 a 15/05/98; Murilo 
Pinheiro – 24/06/98; Murilo Pinheiro – 13 a 16/10/98; Murilo Pinheiro – 16/06/98; Mussa 
Demes – 05 a 07/05/98; Nan Souza – 23 a 27/03/98; Neif Jabur – 07 a 08/04/98; Neif Jabur – 
19 a 28/05/98; Neif Jabur – 06 e 13/05/98; Neif Jabur – 23/06 a 02/07/98; Neif Jabur – 04, 10 a 
12/03/98; Neif Jabur – 11 a 13/08/98; Neiva Moreira – 01 a 03/07/98; Neiva Moreira – 12 a 
30/06/98; Neiva Moreira – 01 a 30/08/98; Nelson Harter – 24/11/98; Nelson Meurer – 10 a 
20/08/98; Nelson Meurer – 25/05 a 08/06/98; Nelson Otoch – 09 a 14/11/98; Nelson Otoch; 
Nelson Otoch – 19 a 23/05/98; Neuto de Conto – 07 a 09/04/98; Neuto de Conto – 15 a 
30/03/98; Nicias Ribeiro – 03, 04 e 10/03/98; Nicias Ribeiro – 12/08/98; Nicias Ribeiro – 10 a 
12/05/98; Nicias Ribeiro – 17/03 a 09/04/98; Nicias Ribeiro – 19 a 20/05/98; Nicias Ribeiro – 
02, 04, 16 a 18/06/98; Nilton Baiano – 04/11/98; Olávio Silva Rocha – 11 e 12/08/98; Oscar 
Goldini – 30803 a 26/04/98; Osmânio Pereira – 01 a 08/04/98, Osmar Leitão – 21 a 30/06/98; 
Osmir Lima – 10 a 15/08/98; Osvaldo Coelho – 11 a 16/08/98; Osvaldo Reis – 03 a 05/08/98; 
Osvaldo Reis – 13 a 19/04/98; Paulo Cordeiro – 05 a 11/04/98; Paulo Lima – 05/05/98; Paulo  
Lima – 16 a 18/06/98; Paulo Lima – 24/03/98; Paulo Lima – 11/11/98; Paulo Lima – 19 e 
26/05/98; Paulo Mourão – 01/04/98; Paulo Ritzel – 27 a 29/10/98; Paulo Ritzel – 16 a 
18/06/98; Pimentel Gomes – 24/03/98; 24 a 26/11/98; Pinheiro Landim – 12 e 18/03/98 e 
02/04/98; Raimundo Santos – 08 a 22/06/98; Raimundo Santos – 29/03 a 03/04/98; Raquel 
Capiberibe – 04 a 08/05/98; Raquel Capiberibe – 03 a 14/11/98; Raul Bélem – 16, 24 e 30/06 e 
01/07/98; Raul Belém – 01 a 30/04/98; Raul Belém – 05 a 10/06/98; Raul Belém 17, 18, 24  e 
31/03/98; Regina Lino – 17 e 18/11/98; Regina Lino – 31/03 a 02/04/98; Regina Lino – 
19/11/98; Regina Lino – 26 a 28/05/98; Remi Trinta – 11 a 22/05/98; Remi Trinta – 13/10 a 
16/10/98; Remi Trinta – 06 a 09/04/98; Remi Trinta – 16 a 20/03/98; Remi Trinta – 10 a 
14/08/98; Renato Johnsson – 27 a 29/10/98; Renato Johnsson – 24/06/98; Ricardo Izar – 07, 
08 e 30/04/98; Ricardo Rique – 21/09 a 05/11/98; Ricardo Rique – 20 a 21/05/98; Robério 
Araújo – 01 e 02/10/97; Robério Araújo – 02 a 09/12/97; Roberto Fortes – 13 a 14/10/98; 
Roberto Fontes – 07, 08 e 15/04/98; Roberto Fontes – 12/05/98; Roberto Jefferson – 09 a 
15/08/98; Roberto Jeffersson – 12 e 16/10/98; Roberto Pessoa – 07 e 08/04/98; Roberto 
Pessoa – 12 e 19/05/98; Roberto Rocha – 07, 08 e 15/04/98; Roberto Rocha – 11 a 13/08/98; 



Roberto Rocha – 02/04/98; Roland Lavigne – 07 a 15/05/98; Roland Lavigne – 07 e 08/05/98; 
Romel Anizia Jorge – 10 a 19 e 19 a 25/10/98; Ronald Perim – 16/06/98; Rubens Consac – 02, 
16, 24 e 30/06/98; Rubens Cosac – 11/02/98; 03 e 04/03; à 04/04/98 e 27 a 29/10/98; Rubens 
Cosac – 06 a 09/04/98; Rubens Cosac – 29 e 30/04 – 19, 20, 26 e 27/05/98; Rubens Cosac – 10 
a 14/08/98; Salomão Cruz – 28 a 30/04/98; Salomão Cruz – 12 a 16/10/98; Salomão Cruz – 06 
a 10/04/98; Salomão Cruz – 11 e 12/11/98; Sandra Starling – 06 a 14/04/98; Sandra Starling – 
06 a 14/04/98; Sandra Starling -  04 a 18/05/98; Sandra Starling – 18/05/98 a 01/06/98; Silas 
Brasileiro – 16 a 20/11/98; Silvio Pessoa – 10 a 17/10/98; Simão Sessim – 22 a 26/06/98; 
Talvane Albuquerque – 07/05/98; Talvane Albuquerque – 31/03/98; Talvane Albuquerque – 
16/06/98; Talvane Albuquerque – 29 a 30/04/98; Talvane Albuquerque – 27/10 a 25/11/98; 
Talvane Albuquerque – 13 e 14/10/98; Talvane Albuquerque – 12/05/98; Talvane Albuquerque 
– 19/06 a 18/07/98; Telma de Souza – 23/03 a 06/04/98; Telma de Souza – 30/04/98; Telden 
Santiago – 02 a 04/06/98; Tilden Santiago – 23/03 a 06/04/98; Telma de Souza – 30/04/98; 
Tilden Santiago – 02 a 04/06/98; Tilden Santiago – 12/03/98; Udson Bandeira – 18 e 24/03 e 
08/05/98; Udson Bandeira – 11/02, 12/03, 07/04/98; Ushitaro Kamia – 19/05, 16/06, 18/06 e 
24/06/98 Ushitaro Kamia – 02, 29 e 30/04/98; Ushitaro Kamia – 04/06/98, Ushitaro Kamia – 
05/06/98; Valceci Oliveira – 11 e 12/08/98; Vanessa Felippe – 25/03/98; Vanessa Felippe – 05 
e 10/11/98; Vanessa Felippe – 29 e 30/04/98; Vanessa Felippe – 07 e 08/04/98; Vanessa 
Felippe – 26/03 a 02/04/98; Vicente Cascione – 03 a 17/11/98; Vicente Cascione – 19 a 
26/05/98; Vicente Cascione – 29 e 30/04/98; Wagner Rossi – 19 a 21/05/98; Wagner Rossi – 02 
e 03/04/98; Wagner Rossi – 11 a 18/10/98; Welinton Fagundes – 11/05/98; Welinton 
Fagundes – 31/03/98 a 04/04/98; Wigberto Tartuce – 24 e 25/03/98; Wilson Campos 01 e 
02/04/98. 02 a 04/06/98; Wilson Campos – 22 e 29/01/98; 17, 18, 19 e 31/03/98; Wilson 
Campos – 16 A 24/06/98; Wilson Ciganachi – 27 a 30/10/98; Zila Bezerra – 07 e 08/04/98. b) 
Afastamento do País – Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: (Deputado – 
Período): Ayres da Cunha – 25-5 a 2-6-98; Ayres da Cunha – 13 e 14-10-98; Ayres da Cunha – 
23 a 26-6-98; Alberto Goldman – 26-10 a 2-11/98; Dilson Sperafico – 27 a 30-3-98; Dilson 
Sperafico – 15 a 17-5-98; Dilson Sperafico – 27-10 a 3-11-98; Esther Grossi – 15 a 22-7-98; 
Eurico Miranda – 15 a 25-6-98; Hugo Biehel – 21 a 25-10-98; Jairo carneiro – 19 a 27-10-98; 
Luciano Castro – 24-7 a 2-8-98; Marcus Vicente – 3 a 7-4-98; Marcus Vicente – 3 a 7-1-98; 
Maria da Conceição Tavares – 4 – a 13-4-98; Maria da Conceição Tavares – 20-5 a 10-6-98; 
Maria da Conceição Tavares – 20 a 26-9-98; Miro Teixeira – 7 a 13/04/98; Odacir Klein – 20-6-
98; Odacir Klein – 20-9-98; Paulo Delgado – 21 a 23-5-98; Paulo Delgado – 19 a 24-10-98; 
Roberto Campos – 17 a 23-10-98; Roberto Pessoa – 7 a 15-10-98; Sandra Starling – 7 a 14-4-98; 
c) Justificativa de Faltas – Em atendimento ao art. 235, Inciso III do Regimento Interno. LIP. 
(Deputado – Período): Ayres da Cunha – 25-5 a 2-6-98; Ayres da Cunha – 10 a 12-11-98; Ayres 
da Cunha – 23 a 26-98; Ayres da Cunha – 30-6 a 2-7-98; Francisco Dornelles – 6-4 a 27-4-98; 
Marconi Perillo – 11-8 a 8-11-98; Maria da Conceição Tavares – 2 a 4-6-98; Maria da Conceição 
Tavares – 12-5 a 28-5-98; Osvaldo Reis – 6-8 a 1-12-98.” Solicitando a palavra o Senhor – 6-8 a 
1-12-98”. Solicitando a palavra o Senhor Diretor-Geral relata os seguintes processos com 
pareceres dos órgãos técnicos da Casa: 1) Processo s/n° PRÓ-SAÚDE, “Tenho a honra de 
apresentar a Vossa Excelência a inclusa de Ato da Mesa que altera o Regulamento do 
Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE, estendendo os benefícios desse Programa aos 
Deputados aposentados e respectivos pensionistas, vinculados ao Pleno de Seguridade Social 
dos Congressistas, nos termos da Lei n° 9.506/97.” A Mesa resolve aprovar a proposta supra e, 
em consequência, baixa o Ato da Mesa n° 97, de 1998, e dá outras providências”, publicado ao 
final da ata; 2) Processo n° 119.472/98. Função comissionada. “Cuida-se, neste expediente, de 
minuta de Ato da Mesa, encaminhada pela Diretoria Administrativa e pelo Departamento de 
Pessoal, que “Dispõe sobre a transformação e criação de funções comissionadas e dá outras 
providências. “A presente proposta alcança os servidores integrantes da Coordenação de 
Pagamento do Pessoal, do Departamento de Pessoal, e é mais uma etapa a se realizar no 
momento em que se consolida gradativamente a reestruturação administrativa dos órgãos da 



Casa, preconiza na Resolução n° 28, de 1998.” A Mesa delibera pela aprovação do processo 
supra e, em consequência, baixa o Ato da Mesa n° 113, de 1998, que “dispõe sobre a 
transformação e criação de funções comissionadas e dá outras providências”. Em continuação, 
o Senhor Diretor-Geral retorna com a proposta do Senhor Deputado Efraim Morais, 4° 
Secretário, referente à desocupação antecipada do imóvel funcional pelo parlamentar não 
reeleito, apresentada em reunião anterior – 26-11-98, expondo seu parecer técnico nos 
seguintes termos: “Conforme levantamento feito pela Coordenação de Habitação, há 126 
senhores deputados que ocupam apartamentos funcionais e que não foram reeleitos. Como a 
Câmara dos Deputados dispõe de apenas 432 apartamentos funcionais para atendimentos aos 
513 parlamentares, necessário se faz que esta Casa adote mecanismos, com urgência, para 
que as referidas 126 unidades residenciais sejam preparadas para os novos deputados, como 
por exemplo, conferência minuciosa de todos os bens pertencentes a cada unidade 
residencial, compra de móveis e eletrodomésticos que estiverem em falta, e reforma geral 
quando se fizer necessário e for constatado nas vistorias. Assim sendo, visando acelerar e 
facilitar a adoção dessas providências, submeto à superior consideração de Vossa Excelência 
proposta de que seja autorizado o pagamento de meia ajuda de custo no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) ao deputado que entregar o apartamento funcional à Quarta-Secretaria ou à 
Coordenação de Habitação, entre 16 e 31-12-98, impreterivelmente Debatido o assunto, a 
Mesa resolve, considerando a praxe da Casa (Decisões da Mesa dos dias 11-10-90 e 19-10-94), 
autorizar o pagamento de meia ajuda-de-custo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao 
deputado não reeleito que entregar o apartamento funcional à Quarta-Secretaria ou à 
Coordenação de Habitação até 31-12-98, impreterivelmente nada mais havendo a tratar, às 
12:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar eu, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. – Michel Temer, Presidente.  
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MESA 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura  

Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 05.01.99 

Aos cinco dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e nove, às 16:30 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1ºVice-Presidente Severino Cavalcanti, 2º Vice-
Presidente, Nelson Trad, 2º Secretário, e Efraim Morais, 4º Secretário. Ausentes, por motivo 
justificado, os Senhores Deputados Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, e Paulo Paim, 3º Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, dando início à reunião, 
diz que o seu objetivo será o de examinar, dentro da competência da Mesa, o brutal 
assassinato da ex-colega, Deputada Ceei Cunha, uma vez que não deva este Colegiado 
silenciar-se sobre o ocorrido. Relata que, em 29 de dezembro de 1998, a Deputada Maria 
Laura apresentou Requerimento junto à Mesa nos termos a seguir:" REQUERIMENTO nº 4, de 
29 de dezembro de 1998. Da Srª Maria Laura. Solicita encaminhamento à Corregedoria e 
Procuradoria Parlamentar de requerimento de providências em face da ocorrência narrada. 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Tendo em vista as atribuições previstas pela Resolução nº 3, 
de 1990-CN, e com fulcro nas disposições Regimentais atinentes à espécie, trata o presente de 
requerimento de encaminhamento à Corregedoria Parlamentar de solicitação de providências 
em face da ocorrência a seguir narrada: I Consoante amplamente noticiado pela imprensa 
nacional, figura como principal suspeito de crime de homicídio perpetrado contra Ceei Cunha 
(PSDB-AL), o atual Deputado Talvane Albuquerque (PFL-AL), beneficiário direto da vacância 
então observada junto à Câmara dos Deputados, posto que suplente da vítima; II - Agravou-se 
sensivelmente tal situação a declaração do Deputado Augusto Farias (PFL-AL) de que teria sido 
ameaçado de morte pelo mesmo parlamentar retro-citado; III - Não obstante tal fato insira-se 
no rol das atribuições da polícia civil Ministério Público e Judiciário, é inegável que, dada suas 
peculiaridades, diga respeito à imagem do Congresso Nacional e à conduta de um de seus 
integrantes flagrantemente incompatível com o exercício da atividade parlamentar, além das 
prerrogativas inscritas no artigo 53, § 32 da Constituição Federal. e artigo 248 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados; IV -Nestes termos, solicita-se encaminhamento de 
provocação à Corregedoria (investigação da conduta) e Procuradoria Parlamentar 
(prerrogativa da Câmara dos Deputados para resolver sobre a eventual prisão e formação de 
culpa) para que, no âmbito de suas atribuições, manifestem o interesse dessa Casa nas 
consequências dos fatos noticiados: " Em continuação, o Senhor Presidente cita que o Ministro 
de Estado da Justiça, Senador Renan Calheiros, juntamente com o Deputado Augusto Farias e 
o Senador Teotônio Vilela, entregarão amanhã às 11 horas uma presumível fita gravada e 
eventuais documentos adicionais. Acha que é preciso iniciar com a instauração de uma 
sindicância para se apurar eventual quebra de decoro parlamentar. Discutido o assunto a Mesa 
decide, por unanimidade, pela adoção dos procedimentos, que vão detalhados na seguinte 
nota: "NOTA DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A Mesa da Câmara dos Deputados, 
reunida hoje, ainda estarrecida e abalada pelo brutal assassinato da colega, Ceei Cunha, 
deliberou: 1. incluir na pauta da convocação extraordinária o exame de procedimentos 
necessários à apuração dos acontecimentos relacionados ao assassinato da Deputada Ceci 
Cunha, no que diz respeito ao possível envolvimento de parlamentares (quebra de decoro 
parlamentar); 2. oficiar ao senhor Deputado Augusto Farias, para que imediatamente faça 
chegar à Corregedoria da CD as gravações que alega possuir sobre o caso objeto desta reunião; 
3. Tão logo o conteúdo destas gravações cheguem ao conhecimento da Mesa Diretora, esta se 
reunirá, de imediato, para o exame dos procedimentos cabíveis à apuração de 
responsabilidades. "Prosseguindo, o Senhor 4º Secretário, Deputado Efraim Morais, comenta 
sobre o caso do Deputado Francisco Dornelles, atual Ministro do Trabalho e Emprego, em que 
o mesmo continua recebendo auxílio-moradia. O Senhor Diretor-Geral explica que nos casos 



em que o Deputado faz a opção pela remuneração do mandato, prevista no art. 56, inciso I, § 
32 da Constituição Federal, o procedimento adotado tem sido pelo pagamento. Em 
continuação, o Senhor Deputado Efraim Morais solicita apreciação da Mesa no sentido de 
prorrogar o prazo da decisão tomada na reunião de 03/12/98 a propósito da autorização para 
pagamento da meia ajuda-de-custo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Deputado 
não reeleito que entregar o apartamento funcional à Quarta-Secretaria ou à Coordenação de 
Habitação até 31 /12/98. Após exposição de motivos do Senhor 4º Secretário, a Mesa resolve 
dilatar o prazo de entrega até o dia 12/01/99, impreterivelmente. Nada mais havendo a tratar, 
às 18:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. - Michel Temer, Presidente. 



MESA 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 

Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 06.01.99 
 

Aos seis dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e noventa e nove, às 11:40 
horas, reúne-se, no gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Luciano Castro, 4° Suplente 
de Secretário, Augusto Farias, e Robson Tuma. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Deputado Efraim Morais, 4° Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, Deputado 
Michel Temer, declara aberta a reunião, concedendo a palavra ao Senhor Deputado Augusto 
Farias, que apresenta a fita contendo ligações que comprovariam o relacionamento do 
Deputado Talvane Albuquerque com um pistoleiro de alcunha “Chapéu de Couro”. Após se 
ouvir a fita, o Senhor Deputado Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, comunica ter sido 
informando de que o Deputado Talvane Albuquerque renunciará ao mandato. Com a palavra, 
o Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, sugere que, mesmo renunciando, 
tenha sequência a sindicância tendo em vista a possibilidade de sua posse em 1°-2-99, em 
novo mandato, no lugar da ex-Deputada Ceci Cunha. O Senhor Presidente sugere criar uma 
Comissão de Sindicância com esta finalidade, para acompanhar o inquérito, levantar eventuais 
novas provas para trazer à Mesa, em data posterior, relatório do que apurou. Prosseguindo, o 
Senhor Deputado Nelson Trad, 2° Secretário, acha que a fita em si não autoriza a abertura do 
processo. Não reconhece o Deputado Augusto como interlocutor válido neste caso. Duvida 
que hoje a Polícia Federal tenha elementos de convicção ou inquérito concluído para mandar 
para o Ministério Público. Acha que há um relacionamento promíscuo de colegas com 
pistoleiros. E, ademais, que se deva, antes de instaurar inquérito, proceder a perícia da fita. 
Discutido o assunto, a Mesa decide constituir Comissão de Sindicância para o prazo de 15 
(quinze) dias, apurar os fatos que envolvem o assassinato da Deputada Ceci Cunha para ver ser 
houve quebra de decoro parlamentar. Tomando a palavra, o Senhor Deputado Heráclito Fortes 
pede que se registre em ata que, em telefonema, o Deputado Talvane Albuquerque 
manifestou a intenção de renunciar. E que, minutos depois, em outro telefonema, disse que 
não mais renunciaria. Concluindo a reunião, a Mesa resolve baixar o Ato da Mesa n° 114, de 
1999, que vai publicado ao Final da ata. Nada mais havendo a tratar, às 13:00 horas, o Senhor 
Presidente declara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da 
Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. – 
Michel Temer, Presidente.  



MESA 
7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 

Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 27.01.99 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e nove, às 09:00 
horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, 
sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, 
Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Nelson 
Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário, e Zé Gomes da 
Rocha, 3° Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, Deputado 
Michel Temer, declara abertos os trabalhos, antes, convidando todos a assistir a apresentação 
de partes do CD ROM da Câmara dos Deputados, elaborado pelo Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento, a ser distribuído a todos os Deputados Federais com o 
objetivo de abordar as atividades do Poder Legislativo, sua estrutura e seu funcionamento. I – 
PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis ad 
referendum da Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente nos seguintes expedientes: a) 
Reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo n° 2.904/98, de interesse do 
Deputado Herculano Anguinetti; 2) processo n° 6.644/98, de interesse do Deputado José 
Priante; 3) Processo n° 9.857/98 de interesse do Deputado Etevaldo Grassi de Menezes; 6) 
Processo n° 25.446/98, de interesse do Deputado Geovanni Queiroz; 7) Processo n° 25.819/98, 
de interesse do Deputado Ricardo Rique; 8) Processo n° 26.585/98, de interesse do Deputado 
Claudio Cajado; 9) Processo n° 28.855/98, de interesse do Deputado Roberto Pessoa 10) 
Processo n° 28.887/98 de interesse do Deputado Luiz Fernando; 11) Processo n° 29.000/98, de 
interesse do Deputado Odílio Balbinotti; 12) Processo n° 29.240/98, de interesse do Deputado 
Antônio dos Santos; 13) Processo n° 29.290/98, de interesse do Deputado Álvaro Valle; 14) 
Processo n° 29.321/98, de interesse do Deputado Pimentel Gomes; 15) Processo n° 29.549/98, 
de interesse do Deputado Augusto Nardes; 16) Processo n° 29.571/98, de interesse do 
Deputado Nilton Baiano; 17) Processo n° 29.823/98, de interesse do Deputado Carlos Alberto; 
18) Processo n° 30.076/98, de interesse da Deputada Maria Laura; 19) Processo n° 31.047/98, 
de interesse do Deputado Antônio Joaquim de Araújo; 20) Processo n° 31.098/98, de interesse 
do Deputado Carlos Alberto; 21) Processo n° 31.157/98, de interesse do Deputado Freire 
Júnior; 22) Processo n° 31.160/98, de interesse do Deputado José Janene; 23) Processo n° 
31.395/98, de interesse do Deputado Hugo Rodrigues; 24) Processo n° 31.575/98, de interesse 
do Deputado Jaime Martins; 25) Processo n° 31.605/98, de interesse do Deputado Danilo de 
Castro; 26) Processo n° 31.636/98, de interesse do Deputado Álvaro Valle; 27) Processo n° 
31.652/98, de interesse da Deputada Marta Suplicy; 28) Processo n° 31.810/98, de interesse 
do Deputado Asdrúbal Bentes; 29) Processo n° 31.883/98, de interesse do Deputado Alberto 
Silva; 30) Processo n° 31.915/98, de interesse do Deputado Hélio Rosas; 31) Processo n° 
112.550/98, de interesse do Deputado Carlos Alberto; 32) Processo n° 114.885/98, de 
interesse do Deputado Jurandir Paixão; 33) Processo n° 118.715/98, de interesse do Deputado 
Nelson Oroch; 34) Processo n° 120.945/98, de interesse do Deputado João Paulo Cunha; 35) 
Processo n° 121.045/98, de interesse do Deputado Gastão Vieira; 36) Processo n° 121.271/98, 
de interesse do Deputado Silas Brasileiro; 37) Processo n° 121.522/98, de interesse do 
Deputado Franco Montoro; 38) Processo n° 121.569/98, de interesse da Deputada Maria da 
Conceição Tavares; 39) Processo n° 121.920/98, de interesse da Deputada Maria da Conceição 
Tavares; 40) Processo n° 121.965/98, de interesse do Deputado José Rezende; 41) Processo n° 
122.088/98, de interesse da Deputada Maria Elvira; 42) Processo n° 122.119/98, de interesse 
do Deputado Rogério Silva, 43) Processo n° 122.910/98, de interesse da Deputada Maria da 
Conceição Tavares; 44) Processo n° 123.399/98, de interesse do Deputado Waldomiro 
Fioravante; 45) Processo n°12.883/98, de interesse do Deputado Adauto Pereira Lima; 46) 
Processo n° 123.982/98, de interesse do Deputado João Paulo Cunha; 47) Processo n° 



124.043/98, de interesse do Deputado Moisés Bennesby; 48) Processo n° 124.129/98, de 
interesse do Deputado Ushitaro Kamia; 49) Processo n° 124.440/98, de interesse do Deputado 
João Paulo Cunha; 50) Processo n° 124.445/98, de interesse do Deputado Sílvio Torres; 51) 
Processo n° 124.652/98, de interesse do Deputado Nilmário Miranda; 52) Processo n° 
124.853/98, de interesse do Deputado Fernando Lyra; 53) Processo n° 124.972/98, de 
interesse do Deputado José Rezende; 54) Processo n° 125.162/98, de interesse do Deputado 
Nelson Otoch; 55) Processo n° 100.223/99, de interesse do Deputado Silvio Torres 56) 
Processo n° 100.531/99, de interesse do Deputado Roberto Pessoa; 57) Processo n° 
100.589/99, de interesse do Deputado Ushitaro Kamia; 58) Processo n° 100.594/99, de 
interesse do Deputado Ushitaro Kamia 59) Processo n° 101.145/99, de interesse do Deputado 
João Paulo Cunha. b) Processo n° 27.944/94, e anexos. Prorrogação de cessão da servidora 
Rosemeri Ricken Wanderlinde, ponto n° 5.591, para, nas mesmas condições anteriores, 
continuar prestando serviço ao Senado Federal, no gabinete do Senador Geraldo Melo, até 
31/12/99. c) Requerimento de Informações: 1) n° 4.016/98. Deputado WELINTON FAGUNDES. 
Solicita informação ao Ministério da Aeronáutica sobre o detalhamento da destinação dos 
recursos de que tratam a Lei n° 8.399 e as Portarias n° 1.047 e 778, que institui o Programa 
Federal de Auxílio e Aeroportos – PROFAA – e aprovou o Plano Bianual de Investimento do 
referido programa; 2) n° 4017/98. JOSÉ PINOTTI. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre a importação de hemoderivados e da capacidade de tais medicamentos pela rede de 
hemocentros; 3) n° 4.018/98; CARLOS APOLINÁRIO. Solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia sobre reportagem publicada com o título “Teles podem alugar linhas de 
transmissão da ELETROBRÁS”; 4) n° 4.019/98. MARIA VALADÃO. Solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre ex-diretor da Central de medicamentos (CEME); 5) n° 4.020/98. 
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República sobre relatório de regularidades cometidas pelo Secretário-Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 6) n° 4.021/98. 
Deputado TETE BEZERRA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política 
Fundiária sobre metas fixadas e resultados obtidos em relação ao programa de reforma agrária 
no exercício de 1998; 7) n° 4.022/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao 
Ministério do Exército sobre o processo de movimentação de militares para outras unidades 
da Federação; 8) n° 4.023/98. Deputado ARRUDA Solicita informações ao Ministério da 
Marinha sobre o processo de movimentação de militares para outras unidades da Federação; 
9) n° 4.024/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre o processo de movimentação de militares para outras unidades da Federação; 10) n° 
4.025/98. Deputado MARCELO BARBIERI Solicita informações ao Ministério da Fazenda, 
através da Receita Federal, sobre a notícia veiculada pela imprensa, relativa à liberação do 
preço de cigarro; 11) n° 4.026/98. Deputado CUNHA BUENO Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre a liberação da verba para o Município de Palmital, Estado de São Paulo, 
consignada no Orçamento da União para 1997, rubrica 0704001831714, subprojeto 7310, 
natureza 454072, fonte 100, através da Caixa Econômica Federal; 12) n° 4.027/98. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento sobre 
a liberação da verba para o Município de Palmitel, Estado de São Paulo, consignada no 
Orçamento da União para 1997, rubrica 07004001831714, subprojeto 7310, natureza 454072, 
fonte 100; 13) n° 4.028/98. Deputado MILTON TEMER. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre renúncia fiscal decorrente da Medida Provisória n° 1.604-38, de 1998; 14) n° 
4.029/98. Deputado MILTON TEMER. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre os 
benefícios fiscais concedidos a entidades adquirentes de bancos estaduais; 15) n° 4.030/98. 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
servidores que menciona; 16) n° 4.031/98. Deputado ANTÔNIO DO VALLE. Solicita informações 
ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre o número e tipos de cargos 
preenchidos por concurso ou recrutamento amplo, nas áreas de Psicologia, Odontologia e 
Medicina, em órgãos do Governo Federal no Estado de Minas Gerais; 17) n° 4.032/98. 



AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a carta de 
intensões do Governo Brasileiro encaminhada ao Fundo Monetário Internacional – FMI; 18) n° 
4.033/98. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre a concessão de rodovias federais; 19) n° 4.034/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita 
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os principais devedoras do 
INSS; 20) N° 4.035/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita informações à SUDAM, sobre 
financiamentos concedidos pela instituição; 21) n° 4.036/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. 
Solicita informações ao BNDES, sobre financiamentos ou empréstimos concedidos pela 
instituição; 22) n° 4.037/98. GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério Extraordinário 
de Política Fundiária sobre terras públicas cedidas sob antigos contratos de arrendamento com 
cláusulas resolutivas; 23) n° 4.038/98. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre pareceres de concessão de Certificado 
de Entidades de Fins filantrópicos; 24) n° 4.039/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre ex-dirigentes de instituições vinculadas à Pasta; 
25) n° 4.040/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita informações ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre os Presidente dos BNDES, nos últimos dez anos; 26) n° 
4.041/98. COLBERT MARTINS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre entidades que receberam Certificado de Entidade Filantrópica, nos últimos doze 
meses, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); 27) n° 4.042/98. 
COLBERT MARTINS. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre entidade que 
receberam Certificado de Entidade Pública nos últimos doze meses; 28) n° 4.043/99. Deputado 
B. S. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre aplicação de recursos pela 
ELETROBRÁS em projetos da CEPISA – Centrais Elétricas do Piauí S.A., no ano de 1998, 29) n° 
4.044/99. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre as entidades filantrópicas; 30) n° 4.045/99. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre finanças concedidas pelo Banco do Brasil 
aos adquirentes de empresas do Sistema TELEBRÁS; 31) n° 4.046/99. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informação ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre crédito 
especial de R$ 1,6 bilhão para as empresas privatizadas do Sistema TELEBRÁS; 32) n° 4.047/99. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre crédito 
especial de R$ 1,6 bilhão para as empresas privatizadas do Sistema TELEBRÁS; 33) n° 4.048/99. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre finanças 
concedidas aos adquirentes de empresas do Sistema TELEBRÁS; 34) n° 4.049/99. Deputado 
JAIR MENEGUELLI. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 
débitos com o INSS das empresas concessionárias de serviços públicos; 35) n° 4.050/99. 
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a extinção da 
Fundação Centro Tecnológico para Informática; 36) n° 4.051/99. Deputado ALDO REBELO. 
Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Desenvolvimento sobre atos 
do Sr. Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI relativos à instituição 
de Diretrizes de Análise de Marcas, de Patentes e de Transferência de Tecnologia; 37) n° 
4.052/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre o cumprimento de metas fixadas para o TELEMS, conforme previsto no processo de 
privatização; 38) n° 4.053/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEMIG, conforme previsto no 
processo de privatização; 39) n° 4.054/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELPA, conforme 
previsto no processo de privatização; 40) n° 4.055/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a 
TELPE, conforme previsto no processo de privatização; 41) n° 4.056/99. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas 
fixadas para a TELEMAT, conforme previsto no processo de privatização; 42) n° 4.057/99. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o 



cumprimento de metas fixadas para a TELEBRASÍLIA, conforme previsto no processo de 
privatização; 43) n° 4.058/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEST, conforme previsto no 
processo de privatização; 44) n° 4.059/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELMA, conforme 
previsto no processo de privatização; 45) n° 4.060/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a 
TELAIMA, conforme previsto no processo de privatização; 46) n° 4.061/99. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas 
fixadas para a TELERN, conforme previsto no processo de privatização; 47) n° 4.062/99. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o 
cumprimento de metas fixadas para a TELERGIPE, conforme previsto no processo de 
privatização; 48) n° 4.063/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEPISA, conforme previsto no 
processo de privatização; 49) n° 4.064/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEPARÁ, 
conforme previsto no processo de privatização; 50) n° 4.065/99. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas 
para a TELEPAR, conforme previsto no processo de privatização; 51) n° 4.066/99. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de 
metas fixadas para a TELEAMAPÁ, conforme previsto no processo de privatização; 52) n° 
4.067/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEACRE, conforme previsto no processo de 
privatização; 53) n° 4.068/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELASA, conforme previsto no 
processo de privatização; 54) n° 4.069/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEMAZON, 
conforme previsto no processo de privatização; 55) n° 4.070/99. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas 
para a TELEGOIÁS, conforme previsto no processo de privatização; 56) n° 4.071/99. Deputado 
Cunha BUENO. CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o 
cumprimento de metas fixadas para a TELERON, conforme previsto no processo de 
privatização; 57) n° 4.072/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das 
Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELEBAHIA, conforme previsto no 
processo de privatização; 58) n° 4.073/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas para a TELECEARÁ, 
conforme previsto no processo de privatização; 59) n° 4.074/99. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de metas fixadas 
para a TELERJ, conforme previsto no processo de privatização; 60) n° 4.075/99. Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o cumprimento de 
metas fixadas para a TELESP, conforme previsto no processo de privatização; 61) n° 4.076/99. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre o 
cumprimento de metas fixadas para a TELESC, conforme previsto no processo de privatização; 
62) n° 4.077/99. CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social sobre servidores que menciona; 63) n° 4.078/99. CIDINHA CAMPOS. Solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a Servidora Maria Soares Zamith; 64) n° 4.079/99. 
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e 
Comércio sobre o Servidor Jackson Luiz Santos Vasconcelos; 66) n° 4.081/99. CIDINHA 
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre 
servidores que menciona; 68) n° 4.083/99. FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao 
Ministério do Meio Ambiente sobre a arrecadação de multas por infração á legislação florestal; 
69) n° 4.084/99. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Marinha 



sobre valores destinados para custeio da pensão militar; 70) n° 4.085/99. Deputado PADRE 
ROQUE. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutico sobre valores destinados para 
custeio da pensão militar; 71) n° 4.086/99. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao 
Ministério do Exército sobre valores destinados para o custeio da pensão militar; 72) n° 
4.087/99. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério Extraordinário da 
Defesa sobre valores destinados para o custeio da pensão militar; 73) n° 4.088/99. FÁBIO 
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre o 
registro de agrotóxicos; 74) n° 4.089/99. Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita informações ao 
Ministério do Orçamento e Gestão sobre a remuneração de servidores e empregados públicos 
em exercício nos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – 
SIPEC, bem como de inativo e pensionista pagos pelo Tesouro Nacional; 75) n° 4.090/99. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre os valores 
arrecadados com a aplicação de multas nas estradas brasileiras; 76) n° 4.091/99. Deputado 
AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre compras e 
contratações realizadas centralizadamente pelo Banco do Brasil S.A; 77) n° 4.092/99. 
Deputado AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre contratação 
de consultorias realizadas centralizadamente pela Caixa Econômica Federal. d) Missões 
Oficiais. Relação dos seguintes ofícios do corrente ano – GPO n°s: 1) 1989, 2493, 2393, 2442, 
2549, 2451, 2573, 2445, 2583, 2394, 2623, 2554, 2497, 2604, 2603, 2510, 2467, 2629, 2630, 
2631, 2525, 2419, 2555, 2452, 2398, 2490, 0467, 0468, 2624, 2363, 2391, 2449, 2450, 2628, 
2584, 2552, 2443, 2409, 2399, 2456, 2508, 2410, 2539, 2511, 2366, 2441, 2364, 2627, 2489, 
2403, 2412, 2499, 2372, 2365, 2446, 2608, 2581, 2557, 2469, 2520, 2601, 2526, 1984, 2599, 
2600, 2423, 2551, 2494, 2397, 2547, 1987, 2404, 2506, 2572, 2378, 2523, 2422, 2464, 2466, 
2425, 0003, 0001, 2461, 2471, 0002, 2472, 2515, 2495, 2379, 2402, 2395, 2390, 2401, 2468, 
2458, 2556, 2455, 2522, 2571, 2570, 2454, 0004, 2550, 2503, 2421, 2411, 2553, 2090, 2548, 
2367, 2418, 2457, 2396, 2406, 2498, 2585, 2488, 2468, 2376, 2392, 2514, 2407, 2387, 2543, 
2632, 2541, 2633, 2463, 2545, 2542, 2447, 2420, 2521, 2540, 2453, 2544, 2453, 2413, 2462, 
2496, 2512, 2400, 2505, 2470, 2504, 2524, 2516, 2492, 2582, 2513, 2408, 2362, 2424, 2509, 
2444, 2491, 2448. O Senhor Presidente faz constar em Ata decisão da Mesa do dia 09 de 
dezembro do corrente ano, referente ao arquivamento de denúncia contra os Senhores 
Deputado Pauderney Avelino e Márcio Reinaldo Moreira, feita pelo Senhor Guilherme Duque 
Estrada perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle em 26 de junho de 1997, 
imputado a esses parlamentares a prática de ilícitos definidos no Código Penal. Em 
constituição, a Mesa resolve aprovar: 1) Projeto de Resolução n° 192, de 1998, de autoria do 
Deputado Bonifácio de Andrada, que “altera os arts. 212 e 213, acrescenta parágrafos aos arts. 
205 e 210, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e dá outras providências”, 
na forma do substitutivo apresentado pelo Relator, 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito 
Fortes; 2) Ato da Mesa n° 115, de 1999, que disciplina os procedimentos para a realização do 
exame de saúde necessário à admissão ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas e da 
apuração de acidente para fins do disposto na Lei n° 9.506, de 1997, o qual vai publicado ao 
final da ata. II – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. Sua Excelência relata o seguinte 
expediente: Processo s/n°. “Trata-se de proposta de alteração do regulamento do Comitê de 
Imprensa da Câmara dos Deputados, com vistas a ajustá-lo aos procedimentos aplicáveis aos 
jornalistas profissionais credenciados para a cobertura das atividades desta Casa. A iniciativa 
decorre sobretudo da defasagem do regulamento em vigor, datado de 1979, lacunoso 
portanto quanto às práticas modernas de credenciamento e demais normas orientadoras da 
relação desta Casa com os profissionais dos meios de comunicação. Dentre as alterações mais 
significativas, destaquem-se:  - a possibilidade de reeleição, por um mandato (2 anos), dos 
dirigentes do Comitê; - a exigência de 12 meses de credenciamento como condição para 
candidatura a cargo de direção – a supressão de exigências para o credenciamento (RG, CPF e 
Registro no Ministério do Trabalho) mediante a apresentação da carteira da FENAJ – 
Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais; - a possibilidade de perda da credencial por 



procedimento declarado incompatível com as normas disciplinares da Casa; - a suspensão do 
credenciamento ordinário em período próximo à eleição da Mesa da Câmara (15 de dezembro 
a 1° de fevereiro), sendo admitido, nesse intervalo, apenas o credenciamento provisório; - o 
acréscimo do cargo de Segundo-Secretário na direção do Comitê. Registre-se, por último, que 
as alterações em exame são do conhecimento do Comitê, tendo sido por ele aprovadas e 
encaminhadas na forma do Regulamento atual, conforme atestam as assinaturas anexas. Esta 
Secretaria, ante o exposto, e com parecer favorável, submete a matéria ao exame e à 
deliberação da douta Mesa.” A mesa ao apreciar as alterações propostas, resolve aprovar o 
novo Regulamento do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados, o qual vai publicado ao 
final da ata. Em continuação, A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis, “ad 
referendum” da Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente nos processos referentes à aquisição 
a seguir: 1) Processo n° 12.774/92. “Trata-se de prorrogação do prazo de requisição da 
servidora LEDA BEATRIZ DE SOUZA GUEDES, ponto n° 3.183, para continuar prestando serviços 
junto ao Senado Federal, até 31/12/99, deferida pelo Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados (fls. 62), “ad referendum” da Mesa, na forma do disposto no parágrafo único, do 
art. 15, do Regimento Interno da Casa. Ante o exposto, observando que já foram efetuadas as 
respectivas anotações pelo Departamento de Pessoal, esta Secretaria submete o assunto à 
douta Mesa para a devida ratificação.” 2) Processo n° 120.344/95. Trata-se de prorrogação do 
prazo de requisição do servidor ELIR CANANÉA SILVA, ponto n° 5.058, para continuar 
prestando serviços junto ao Senado Federal, até 31/12/99, deferida pelo Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados (fls. 47), “ad referendum” da Mesa na forma do disposto no parágrafo 
único, do art. 15, do Regimento Interno da Casa. Ante o exposto, observado que já foram 
efetuadas as respectivas anotações pelo Departamento de Pessoal, esta Secretaria submete o 
assunto à douta Mesa para a devida ratificação.” Solicitando a palavra, o Deputado Paulo 
Paim, 3° Secretário, comunica que não será candidato à eleição da próxima Mesa, por critério 
de seu partido. Agradece o convívio com todos e a experiência que adquiriu em razão de sua 
participação nos trabalhos da Mesa. O Senhor Presidente registra a participação efetiva, 
equilibrada e competente do Deputado Paulo Paim, exaltando a integração entre os membros, 
a satisfação pela convivência democrática que houve durante a gestão desta Mesa Diretora. 
Nada mais havendo a tratar, às 11hs, o Senhor Presidente declara encerrada a presente 
reunião. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação; - Michel Temer, Presidente.  
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7ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Ata da 6ª Reunião da Mesa, realizada em 28.01.99 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e nove, às 15h30min, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 
1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4° 
Secretário, José Maurício, 1° Suplente, Zé Gomes da Rocha, 3° Suplente, Luciano Castro, 4° 
Suplente, e Robson Tuma, Relator da Comissão de Sindicância destinada a apurar os fatos 
relacionados ao assassinato da Deputada Ceci Cunha (PSDB/AL). Havendo número legal, o 
Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, declara abertos os trabalhos. I – PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis, “ad referendum” da 
Mesa, proferidos pelo Senhor Presidente nos seguintes expedientes: 1) Processo n° 
100.572/99. Reembolso de despesas médico-hospitalares de interesse do Deputado Manoel 
Castro; 2) Processo n° 2.749/93 e anexos. Prorrogação da cessão do servidor Nelson Rojas de 
Carvalho, ponto n° 4992, para, nas mesmas condições anteriores, continuar prestando serviços 
a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Pedindo a palavra, o Senhor Deputado José 
Maurício, 1° Suplente, diz do seu prazer e profundo reconhecimento pela oportunidade de ter 
participado desta Mesa Diretora, que no seu entender alterou para menor os procedimentos 
na Casa. Agradece especialmente o Senhor Presidente, pela compreensão, amizade e espírito 
fraternal para com ele. Manifesta, também, idêntico reconhecimento aos colegas da Mesa, 
pelo respeito mútuo que todos demonstraram, dizendo que esta passagem em sua vida o 
marcará indelevelmente. O Senhor 2° Vice-Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, com a 
palavra, apontou, no Deputado José Maurício, as qualidades de homem sério, altivo, cuja 
passagem por esta Casa muito a enobreceu. A seguir, o Senhor Presidente, Deputado Michel 
Temer, refere que mais que a palavra vale o gesto, e mais de que o gesto vale a reação física. E 
que o fato de o Deputado José Maurício ter-se emocionado ao usar a palavra nesta reunião, 
mostra o apreço que o mesmo tem pela Instituição e pela Mesa Diretora. Expressa sua 
convicção pessoal que, sem que se tome por uma crítica ao povo do Rio de Janeiro, todos 
gostaríamos que este mesmo povo o tivesse mandado de volta à Câmara dos Deputados nesta 
Legislatura. Registra, ainda, a falta que o Deputado fará, não apenas nas reuniões da Mesa, 
mas também na Casa. Em seguida, é concedida a palavra ao Deputado Severino Cavalcanti, 2° 
Vice-Presidente e corregedor, que apresenta aos membros da Mesa Diretora o Relatório da 
Comissão de Sindicância destinada a apurar os fatos relacionados ao assassinato da Deputada 
Ceci Cunha (PSDB/AL), com vistas a verificar se houver ou não envolvimento de Deputado no 
episódio e, consequentemente, quebra do decoro parlamentar, cujo inteiro teor é o seguinte: 
“Apresentação. Atendendo a pedido de providências da Deputada Maria Laura, a Mesa da 
Câmara dos Deputados instaurou esta Sindicância, formando Comissão presidida pelo 
Corregedor da Câmara, Deputado Severino Cavalcanti, sendo relator o Deputado Robson Tuma 
e membros os Deputados Yeda Crusis, Simara Ellery, Luiz Eduardo Greenhalgh e Roberto 
Jefferson. A Comissão iniciou seus trabalhos no dia 6 de janeiro de 1999, tendo realizado dez 
reuniões e ouvido dezenove depoentes. Histórico dos fatos. No dia 16 de dezembro de 1998 a 
Deputada Ceci Cunha (PSDB/AL) foi brutalmente assassinada, em chacina em que tirou a vida 
de mais três pessoas, logo após a solenidade de diplomação dos Deputados eleitos pelo estado 
de Alagoas. O inquérito policial noticia que o crime ocorreu por volta das 19h40min., quando a 
Deputada Ceci, acompanhada do marido Juvenal Cunha Silva, dirigiu-se à casa de sua irmã 
Claudinete, que tinha dado à luz há poucos dias. Lá também se encontravam seu cunhado Iran 
Carlos Maranhão e a mãe deste, Neide Maranhão Pureza, além de Ironaldo João Maranhão 



Pureza. Sentaram para conversar na varanda em frente à casa, exceto Ironaldo, que cuidava o 
jardim. A casa foi invadida por três homens armados, que se dirigiam aos presentes 
perguntando quem era a Deputada e, ato contínuo, com tiros de calibre doze e trinta e oito, 
chacinaram os presentes. Houve apenas dois sobreviventes: Ironaldo, que escapou pelo jardim 
e Claudinete que, segundo declarou, fugiu para o interior da casa e escondeu-se sob uma 
cama. Testemunhos colhidos no local dão conta que os assassinos ocupavam dois automóveis: 
um Fiat Uno branco (ou verde, segundo um dos depoimentos) e um Corsa cinza. No dia 
21/12/98 o Deputado Augusto Farias comunicou às autoridades de seu Estado e ao Ministro da 
Justiça que, no dia 9 de novembro havia tomado conhecimento de um plano do Deputado 
Talvane Albuquerque para assassiná-lo para o qual teriam sido contratados pistoleiros, em 
razão de o referido Deputado ter perdido as eleições, se o primeiro suplente a desejar assumir 
o mandato a qualquer preço. O Deputado Augusto Farias teria sabido desse plano por um seu 
amigo, Deputado Estadual Júnior Leão, que fora contatado pelo Sr. Júlio Diniz, empresário em 
Arapiraca/AL, cidade da Deputada Ceci e do Deputado Talvane. O Deputado Júnior Leão 
declarou ter sabido da contratação dos pistoleiros porque um de seus assessores, Sr. Lenine, 
havia sido procurado pelo soldado PM Jorge Farias, que recebera a notícia do pistoleiro 
notório Maurício Guedes, também conhecido como MAURÍCIO Novais, alcunhado Chapéu de 
Couro. O Deputado Augusto Farias ouviu toda a história do PM Farias e pediu que ele marcasse 
um encontro com o Chapéu de Couro. Em encontro com Maurício Guedes o Deputado Augusto 
Farias ouviu toda a história da tratativa, fez realizar gravação telefônica de conversas entre o 
pistoleiro e o Deputado Talvane Albuquerque, nos dias onze e doze de novembro. Ao invés de 
dar publicidade à história, comunicando o fato às autoridades policiais competentes e à 
Câmara dos Deputados, o Deputado Augusto Farias tomou providências no sentido de 
aumentar sua segurança pessoal e não denunciou o ocorrido. Contratou seguranças 
particulares – serviço que não usava antes – e deixou de se expor em público. Após o 
assassinato da Deputada Ceci Cunha e seus familiares o Deputado resolveu trazer à tona o 
ocorrido, para que fosse apurado, uma vez que sentia que sua situação e a chacina tinham 
muito em comum: afinal, o Deputado Talvane não só era inimigo declarado da Deputada Ceci, 
como com o crime assumiria o mandato na Câmara dos Deputados. Além disso, era voz 
corrente no Estado que o mandante do crime era o Deputado Talvane e o homicídio havia sido 
praticado por pistoleiros. TRABALHOS REALIZADOS PELA COMISSÃO. Esta Comissão ouviu os 
seguintes depoentes: 12/1/1999 – Deputado AUGUSTO FARIAS; 12/1/1999 – Prof. RICARDO 
MOLINA, Perito da Unicamp; 12/1/1999 – Deputado TALVANE ALBUQUERQUE; 12/1/1999 – 
Deputado ALBÉRICO CORDEIRO; 13/1/1999 – Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ; 13/1/1999 – 
Prefeitura de Arapiraca, Srª CÉLIA ROCHA; 13/1/1999 – Irmã da Deputada Ceci Cunha, Srª 
MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA; 13/1/1999 – Ex-Governador DIVALDO SURUAGY; 
14/1/1999 – Senador TEOTÔNIO VILELA FILHO; 14/1/1999 – Prefeita de Anadia (AL), Srª 
MARLENE FALCÃO PEDROSA FIDELIS; 14/1/1999 – Soldado da PM, JOSÉ JORGE FARIA DE 
MELO; 14/1/1999 – Promotor de Alagoas e Segundo Suplente de Deputado Federal, Dr. JOSÉ 
HELENILDO RIBEIRO MONTEIRO; 14/1/1999 – Agente da Polícia Federal de Alagoas, 
DIAMANTINO DA SILVA LIMA; 14/1/1999 – Delegado da Polícia Civil de Alagoas, Dr. ARNALDO 
SOARES DE CARVALHO; 14/1/1999 – MAURÍCIO GUEDES, Chapéu de Couro; 19/1/1999 – Oitiva 
do Deputado TALVANE ALBUQUERQUE e do Sr. JOSÉ MOURA ROCHA, seu advogado; 
21/1/1999 – Assessor do Deputado Talvane Albuquerque, JADIELSON BARBOSA DA SILVA; 
21/1/1999 – Motorista do Deputado Talvane Albuquerque, ALÉCIO CESAR ALVES VASCO; 
21/1/1999 – Assessor parlamentar do Deputado Talvane Albuquerque, WEINER LUÍS LOPES DA 
SILVA. A Comissão também requerer a quebra de sigilo bancário das seguintes pessoas: - 
Augusto Cesar Cavalcanti Farias; - Talvane Luís Gama Albuquerque; - Maurício Guedes, 
também conhecido como Maurício Gomes Novaes; - Jadielson Barbosa da Silva e – Alécio Alves 
Vasco. Solicitou-se, ainda, a quebra de sigilo telefônico de todos os números mencionados nos 
depoimentos principais desta sindicância. Esses pedidos foram encaminhados ao Sr. 
Procurador Geral da República, que os endossou de pronto, manifestando seu apoio ao 



trabalho desta Comissão, e os enviou de imediato ao Supremo Tribunal Federal, que 
permaneceu inerte até o final do prazo desta Comissão, não tendo sido possível considerar 
esses dados valiosos neste relatório. Foi realizada perícia pelo Laboratório de Fonética Forense 
da Unicamp, nas fitas entregues pelo Deputado Augusto Farias, que foram examinadas em 
laudo elaborado pelo Prof. Dr. Ricardo Molina de Figueiredo. A Comissão examinou também o 
laudo do Prof. George Samuel Sanguinetti Fellows, Professor de medicina Legal da 
Universidade Federal de Alagoas, assistente técnico do Deputado Talvane Albuquerque. O 
Deputado Talvane Albuquerque, para sua defesa, requereu diversas providências, a grande 
maioria atendida seguindo o princípio da ampla defesa. Só deixaram de ser atendidas as 
medidas que não couberam no âmbito desta Comissão ou visando salvaguardar o sigilo dos 
trabalhos, conforme decisão unânime da comissão, em 13-01-99. Esta Comissão, nos estreitos 
limites de sua função sindicante, deferiu as provas que pudessem ser produzidas sem 
comprometer a celeridade de seus trabalhos. Cumpre lembrar que a função desta Comissão 
sindicante não é esclarecer o homicídio havido, uma vez que nem tem essa função, nem os 
instrumentos necessários para realizar investigação, própria das autoridades policiais. A 
análise que aqui se faz do caso se dá sob a ótica de indagar se houve ou não quebra do decoro 
parlamentar pelo Deputado Talvane Albuquerque, nos acontecimentos descritos nos autos. 
Houve, porém, farta colheita de provas nesta sede e, certamente, todos os elementos 
probantes aqui reunidos serão encaminhados às autoridades competentes para auxiliarem no 
esclarecimento do crime cometido. Ao final deste Relatório juntamos o rol de todos os 
documentos constantes nestes autos de Sindicância, como Anexo. ANÁLISE DAS PROVAS. 
Inicialmente, cumpre observarmos o depoimento do Deputado Augusto Farias. Perante esta 
Comissão e em depoimentos anteriores junto a autoridades de Alagoas, o referido 
parlamentar declarou que no dia 9 de novembro foi procurado pelo Deputado Estadual de 
Alagoas, Júnior Leão, que lhe contou haver um plano para o seu assassinato. Tal plano teria 
sido levado ao conhecimento de seu assessor Lenine, que tinha sido procurado por um PM 
chamado Jorge Farias. Este último havia revelado ter sido procurado por Maurício Guedes, 
conhecido como Chapéu de Couro, que lhe contara ter sido contatado pelo Deputado Talvane 
Albuquerque para praticar o homicídio. O Deputado declarou ter se encontrado com o PM 
Farias no próprio dia 9, tendo ouvido a narrativa que havia sido feita por Maurício Chapéu de 
Couro. Surgiu, então, no Deputado Augusto Farias, a necessidade de falar com o próprio 
Maurício Guedes, para confirmar a veracidade da história. Afinal, suas relações com o 
Deputado Talvane sempre tinham sido as melhores possíveis e a história poderia ser uma 
simples tentativa de extorsão. O PM intermediou o encontro do Deputado Augusto Farias com 
Maurício Guedes, que se realizou no dia 11 de novembro no Restaurante Frei Damião, que fica 
em um posto de gasolina, na cidade de Juazeiro, na Bahia. Nessa oportunidade, o Sr. Maurício 
Guedes teria descrito seu encontro havido na semana anterior com o Deputado Talvane 
Albuquerque ali mesmo naquela cidade, para onde o parlamentar fora acompanhado de 3 
assessores: Jadielson, Alécio e Júnior. Tal encontro havia sido combinado com o Maurício 
através de um contato do Deputado com uma irmã do pistoleiro moradora de Arapiraca. Ao 
perguntar sobre os motivos de o Deputado Talvane querer mata-lo, ouviu de Maurício que era 
devido a ele ter ficado sem mandato, coisa que não poderia admitir, pois precisava da 
imunidade parlamentar. O Deputado Talvane estaria com muitas dividas, muitos processos, 
problemas de AIHs (Autorizações de Internação Hospitalar, do SUS – Sistema Único de Saúde) 
etc... O Deputado Talvane teria escolhido o Deputado Augusto porque sua autoria do crime 
ficaria encoberta pelas prováveis especulações acerca das razões de seu homicídio terem 
relação com a morte de seu irmão, Paulo César Farias: a mídia falaria de ação da máfia e 
outras hipóteses fantasiosas, segundo o depoente. De acordo com o pistoleiro, o Deputado 
Talvane também teria cogitado da morte do Deputado Albérico Cordeiro, mas descartando a 
hipótese por este ser pessoas sem inimigos, ficando o crime se outros suspeitos mais óbvios. O 
Deputado Augusto, então resolveu pedir a Maurício que telefonasse para o Deputado Talvane 
e as conversas foram gravadas. Reproduzimos o trecho mais relevante de tais gravações, que é 



diálogo entre o Deputado Talvane e Maurício Guedes. (Telefone tocando.) (Voz masculina) – 
Oi. O SR. MAURÍCIO – Quero falar com o Deputado Talvane. (Voz masculina) – Quem deseja? O 
SR. MAURÍCIO – É MAURÍCIO. (Voz masculina) – Só um minutinho, meu patrão. O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Meu amigo. O SR. MAURÍCIO – Oi, meu amigo velho. 
Como é que vai o senhor? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Estava doido para lhe 
ver, rapaz ? O SR. MAURÍCIO – O Senhor? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Sim. O 
SR. MAURÍCIO – Eu liguei atrás do Júnior. O telefone está com a (ininteligível) O SR. DEPUTADO 
TALVANE ALBUQUERQUE – A gente mudou de celular. O SR. MAURÍCIO – E foi? O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Amanhã estou com o número novo e lhe dou. Agora 
este aqui é de um amigo meu. O SR. MAURÍCIO – É, né? O SR. DEPUTADO TALVANE 
ALBUQUERQUE – Este de agora. O SR. MAURÍCIO – Sim, doutor, já estou com um litro de mel, 
já estou com o rapaz; já com um, num sabe? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Sei. 
O SR. MAURÍCIO agora, quantos é que o senhor quer? Três, como é? O SR. DEPUTADO 
TALBANE ALBUQUERQUE – Acho que dois tá bom; três tá bom, né? (Voz masculina) – Três, né? 
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – A gente tem tudo preparado pra dois. (Voz 
masculina) - Preparado pra dois, né? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Vestimenta, 
tudo. O SR. MAURÍCIO – Eu sei. Tudo certo o senhor tem, e o ... O SR. DEPUTADO TALVANE 
ALBUQUERQUE – Tudo, tudo, tudo. O SR. MAURÍCIO – Pra nós ficar em Maceió, né? O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – É. O SR. MAURÍCIO – Lá pro careca, né? O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – É. O SR. MAURÍCIO – E já fez o levantamento lá do 
careca? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Tudo. O SR. MAURÍCIO – Tudo? O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Tudo. O SR. MAURÍCIO – Como é que nós vamos ficar, 
doutor? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Você vai pra aquela região ou não? 
Como é que vai ser? O SR. MAURÍCIO – Eu tenho que combinar com o senhor certo, porque o 
rapaz não conhece nada. Tá entendendo? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Hum; 
Então, amanhã... O SR. MAURÍCIO – Sim... O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE - ... você 
vai ligar dez horas da manhã pra esse celular. O SR. MAURÍCIO – Vou ligar dez horas da manhã 
pro senhor. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – É. Você liga do seu horário, dez horas 
de amanhã, porque aqui já é onze, né? O SR. MAURÍCIO – Aí já é onze horas, né? O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Porque aqui estou no meio do shopping agora. O SR. 
MAURÍCIO – Sei. Tá no shopping, né? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Eu estou no 
shopping. O SR. MAURÍCIO – Eu sei. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Amanhã a 
gente combina o telefone fixo pra gente conversar e discutir os detalhes. O SR. MAURÍCIO – 
Então tá bom. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Viu? O SR. MAURÍCIO – Tá certo. O 
SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – As dez horas da manhã você me dá uma ligada. O 
SER. MAURÍCIO. Tá bom. As dez horas da manhã eu ligo para o senhor. O SR. DEPUTADO 
TALVANE ALBUQUERQUE – Tá ok. O SR. MAURÍCIO – Tá bom. Então um.... olhe... O SR. 
DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – OI. O SR. MAURÍCIO – Alô! O negócio da menina lá do 
apartamento. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Sim? O SR. MAURÍCIO – Deputado 
jóia, viu? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Foi tudo bem, né? O SR. MAURÍCIO – 
Tá. Porque o senhor deixou para eu me comunicar com o Júnior. Eu tava querendo me 
comunicar com o Júnior. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE – Pronto. Pois tá bom. O 
SR. MAURÍCIO – Mas amanhã eu ligo pra esse celular do senhor. O SR. DEPUTADO TALVANE 
ALBUQUERQUE – Ligue. O SR. MAURÍCIO – Tá bom? O SR. DEPUTADO TALVANE 
ALBUQUERQUE – Tá bom. Um abraço. O SR. MAURÍCIO – Outro. O SR. DEPUTADO TALVANE 
ALBUQUERQUE – Tchau. A fita foi entregue à Câmara dos Deputados pelo Deputado Augusto 
Farias e mandada periciar pelo Laboratório de Fonética Forense da Unicamp, que comparou a 
voz do Deputado Talvane em discurso proferido na tribuna da Câmara e na gravação 
telefônica. A perícia, elaborada pelo Professor Dr. Ricardo Molina de Figueiredo, Coordenador 
do laboratório de Fonética Forense e Chefe do Departamento de Medicina Legal daquela 
Universidade, respondendo a quesitos formulados por esta Comissão, estabeleceu que a voz 
constante da fita era, sem sombra de dúvida, a do Deputado Talvane Albuquerque. E que as 



gravações reproduziam fielmente os diálogos originais – as falhas apresentadas não decorriam 
de tentativa de montagem, configurando-se apenas como fenômenos locais, provavelmente 
resultantes de defeito momentâneo de ordem mecânica ou eletrônica. Assegurou, portanto, o 
citado perito, que não houve durante toda a extensão da fita questionada – qualquer evento 
que alterasse os diálogos originais no sentido de inserir ou excluir qualquer trecho significativo 
de diálogo. O Sindicato, Deputado Talvane Albuquerque, por sua vez apresentou a esta 
Comissão “Considerações Médico-Legal” assinada por George Samuel Sanguinetti Fellows, 
professor de Medicina Legal da Universidade Federal de Alagoas, que contestou as conclusões 
do laudo da Unicamp em geral, e em particular a afirmação de que não existiria possibilidade 
de alteração dos diálogos gravados. Percebe-se que não houve questionamento sério da 
autenticidade da voz atribuída ao Deputado Talvane. E, por não se tratar de laudo pericial que 
se contraponha a outro, e dada a exiguidade do tempo por nós disposto, remetemos a análise 
das objeções opostas na “Consideração Médico-Legal” à fase em que direito de ampla será 
totalmente exercido, se assim entender a Mesa da Câmara dos Deputados, junto à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação. Perguntando porque estava revelando o plano, 
Maurício teria declarado que tivera medo, pois seria um crime que envolveria investigações da 
Polícia Federal, além de ele já ser um homem de esta idade e não querer se envolver com uma 
morte que considerava condenável. Teria declarado, também, que já deixara a vida de 
pistoleiro há muito tempo. Durante a conversa entre o Deputado Talvane e Maurício, teria sido 
dito que já havia sido feito o levantamento da rotina do Deputado Augusto, o que levou à 
cogitação de fazer a morte desse Deputado parecer acidental, como em um atropelamento, 
mas o Deputado Talvane declarada que seria arriscado, pois ele poderia não morrer e que 
preferia a execução com um tiro de doze na cabeça. Teria oferecido a Maurício Guedes, então, 
o pagamento de duzentos mil reais, que pagaria adiantados 50 mil, com 15 dias outros 50 mil e 
após 30 dias 100 mil. Segundo o pistoleiro, temendo ser ele mesmo morto pelo Deputado (que 
não tinha dinheiro para pagar a avença, como teria declarado o PM Farias) caso não aceitasse 
o encargo, fingiu aceitar e começou a ganhar tempo a fim de reunir elementos que pudessem 
comprovar sua história. Teria sido nessa data combinado um código para ser usado nos 
telefonemas entre Maurício e o Deputado Talvane: a expressão “litros de mel” se referiria a 
pistoleiros que Maurício arranjaria para o serviço, “careca” seria referencia ao Deputado 
Augusto Farias e “vestimentas” seriam as armas e outras coisas necessárias ao desempenho 
desse encargo pelos executores do crime. Depois disso, o Deputado Augusto Farias se 
precaveu contratando serviços de segurança particular, deixando de frequentar lugares 
públicos e se resguardando. Declarou que não denunciara o caso porque, ao consultar 
advogado, teria sido orientado de que a simples intenção não é crime e que ele poderia ser  
processado por calúnia pelo Deputado Talvane. Quanto ao fato do Deputado Augusto Farias, 
ele próprio, ter imunidade decorrente de seu mandato parlamentar, nada disse o advogado. 
Houve ainda o incidente de uma caminhonete Ranger preta (da mesa marca e cor de uma 
pertencente ao Deputado Talvane) ter cercado o carro da irmã do Deputado Augusto Farias, 
com três pessoas dentro que, segundo sua versão, seriam pessoas que o procuravam para 
assassiná-lo. Também na Maceió Fest, carnaval fora de época, ao qual tradicionalmente ia, 
mas não compareceu, houve um incidente de que Dep. Augusto só tomou conhecimento, pela 
polícia, depois do homicídio da Deputada Ceci: que os assessores do Deputado Talvane, 
Jadielson e Alécio, foram identificados, rodando os camarotes da família Farias. Isto teria 
acontecido no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, logo antes do homicídio da Deputada 
Ceci Cunha. O Deputado Augusto declarou que, após a morte da Deputada Ceci, como as 
investigações não demostravam progresso rápido no sentido de encontrar seus assassinos, 
resolveu contar o que sabia sobre o Deputado Talvane, que era o primeiro suplente. Daí falou 
com o Ministro da Justiça, o Governador do Estado, o Secretário de Segurança, o Senador 
Teotônio Vilela Filho e denunciou tudo. Ouvido sobre esta versão dos fatos, o Deputado 
Talvane Albuquerque negou-os completamente. Declarou nunca ter tido intenção de matar o 
Deputado Augusto Farias, nem ter qualquer participação na morte da Deputada Ceci Cunha. 



Confirmou, porém que manteve contatos com Maurício Guedes, o Chapéu de Couro. Inclusive 
chegou a juntar aos autos conta telefônica contendo ligação a cobrar de Maurício para seu 
telefone celular. Em sua versão dos fatos, conhecia Maurício Guedes de Arapiraca, pois ambos 
cortavam o cabelo no mesmo lugar e também porque o Deputado Talvane, há mais de oito 
anos, era muito amigo da mãe de Maurício, sua correligionária política. Contou o Deputado 
Talvane que durante muitos dias Maurício Guedes o procurou em diversos telefonemas, que o 
Deputado não atendia, mas repetia sem cessar que havia algo “muito importante, muito 
importante” para contar. Desconfiado de que podia se tratar de um atentado contra sua vida, 
o Deputado resolveu atendê-lo e aceitou encontra-lo na cidade de Juazeiro, para onde se 
dirigiu com seus assessores Jadielson, Júnior e Mendonça; Explicando porque aceitara ir até 
Juazeiro, o Deputado declarou que só fora até lá porque caso o contrário não encontraria 
Maurício Guedes, que não poderia andar livremente pelas ruas de Arapiraca. Encontrando-se 
com Maurício no já mencionado restaurante Frei Damião, afastou-se com ele, e conversaram a 
sós, resultando dessa conversa um acerto entre ambos de que o Maurício iria contratar 
seguranças para o Deputado. O Deputado Talvane declarou que a principal intenção de 
Maurício ao contratá-lo foi fazer pedidos: um quarto para sua filha que ia dar à luz no hospital 
Santa Maria (para ela não precisar ficar em enfermaria), tratamento para sua mãe que estava 
doente e ajuda a seu filho Mauricinho, que estava preso em Goiânia, acusado da morte de um 
delegado. O Deputado Talvane declarou ter atendido todos os pedidos, pro ser este seu estilo 
de política e o das pessoas da região, inclusive juntou aos autos documentos de atendimento 
da filha de Maurício em seu hospital, onde se lê na ficha de internação “cortesia Talvane”. Sua 
mãe foi atendida no hospital para exames e tratamentos e enviou para Abadiânia/GO e 
Goiânia seus assessores Jadielson e Weiner, que visitaram Mauricinho na cadeia e foram 
oferecer a ele assistência jurídica e auxílio. A conversa sobre o Deputado Augusto Farias teria 
sido idéia do próprio Maurício, que sugeriria que o Deputado Talvane poderia assumir um 
mandato caso alguém matasse um dos deputados eleitos. Talvane repelira a idéia e cortara 
esse assunto. Maurício teria ainda acrescentado que já matara dois deputados em Sergipe e 
que era muito ligado a políticos de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Nesse contexto, citando 
crimes por motivações políticas, o Chapéu de Couro teria dito ao Deputado Talvane que sua 
vida ainda corria risco, porque a família de Luiz Dantas e do Sr. Miguel Rodrigues ainda lhe 
ofereciam ameaças, ainda mais agora que ele perdera o mandato. Esta conversa teria gerado 
um acordo entre o Deputado e Maurício para a contratação de seguranças. Perguntando sobre 
os motivos de precisar de segurança, o Deputado Talvane referiu-se à já citada antiga 
pendência entre ele e a família do Deputado Luiz Dantas, que já lhe valera preocupação com 
risco de vida no passado. O atrito teria sido sério em 1993, com o Deputado Luiz Dantas e o 
Deputado Cleto Falcão. Confrontado com o conteúdo da conversa telefônica gravada e 
apresentada pelo Deputado Augusto Farias, o Deputado Talvane teria justificado o diálogo 
como se referindo à contratação de seguranças. O código teria, então o seguinte significado: 
“litros de mel” para seguranças, “vestimenta” para os coletes a prova de bala que 
necessitassem e “careca” poderia ser a designação do próprio Maurício. Disse que atendera a 
ligação de dentro do Brasília Shopping, onde havia muito barulho, pois era época de compras 
de natal, estava dentro de uma loja falando com um vendedor ao mesmo tempo que falava ao 
telefone, e mal ouvira o que fora dito. Disse que no dia da morte da Deputada Ceci ouvira pelo 
rádio que era suspeito de ser o mandante e começou a temer pela própria vida, uma vez que 
teve sua casa invadida pela polícia, que cometeram uma série de arbitrariedades. Teria, por 
isso, viajado para Brasília no próprio dia do crime. Declarou que a Deputada Ceci temia há 
tempos ser assassinada: andava em carro blindado, com vidros a prova de bala. Mencionou 
que ela tinha dívidas de campanha, oriundas de sua desistência de ser vice-governadora na 
chapa de Manoel Gomes de Barros. Mencionou ainda que Rodrigo, um jovem filho de uma Srª 
Íria, teria ficado sabendo pelo filho da Deputada Ceci, com quem estudava, que ela estaria 
sendo cobrada em seiscentos mil reais pelo usineiro João Lira, dinheiro recebido para ser 
candidata á Vice-Governadora do estado, e ela desistira e não devolvera. Perguntando sobre 



sua caminhonete Ranger preta, o Deputado declarou que a mesma fora roubada no dia 16 de 
dezembro, por volta das 22hs., quando o veículo estava com seu ex-assessor e primo de sua 
esposa, Weiner, em Brasília. Juntou cópia da ocorrência. Declarou que as acusações contra si, 
feitas pelo senhor Lenine, deviam-se ao fato deste seu inimigo declarado. Concunhado do 
Deputado Talvane, Lenine Trabalhara como seu assessor vários anos e depois rompera devido 
a uma ação trabalhista contra o Hospital Santa Maria. Sobre a atuação dele como seu assessor, 
o Deputado Talvane narrou um caso ocorrido na eleição de 1994, quando Lenine teria feito 
acrescentar a algumas umas cédulas falsas com o nome do Deputado para auxiliar a campanha 
do Dep. Estadual Júlio Leão; tendo sido isso descoberto na apuração, o Dep. Talvane apenas 
lhe deu uma reprimenda... Apresentou, ainda, como argumento de defesa, um recorte do 
jornal Tribunal de Alagoas, de propriedade da família do Deputado Augusto Farias, referindo-
se à inocência do Dep. Talvane no homicídio da Dep. Ceci. Narrando seus passos depois da 
morte da Dep. Ceci, o Dep. Talvane declarou que viera a Brasília e depois de contato como 
Jadielson, acompanhado dos motoristas Denisval, Valdeir e Alécio, fora a São Paulo encontra-
lo no Mc’Donalds da Rua Henrique Schaumann, no dia 20 de dezembro. Após o encontro, 
voltara para Brasília de carro, mas resolvera parar em Ribeirão Preto, de onde tomou um 
avião, desceu em Guarulhos, onde soube do teor das declarações do Deputado Augusto Farias 
e ouviu a manifestação do Ministro da Justiça, que acreditava em sua culpa na morte da 
Deputada Ceci. Teria lá dado entrevista muito “apimentada” para um rádio alagoana, 
levantando diversas suspeitas e, por isso também, começou a temer por sua vida. Para 
confundir seu itinerário, tomou o primeiro avião que deixava São Paulo, indo parar em 
Chapecó, Santa Catarina, onde pernoitou em um hotel, voltando a São Paulo e, em seguida, a 
Brasília no dia seguinte. Soube seu relacionamento com a Dep. Ceci, o sindicato declarou a 
esta Comissão que, se não fosse o Talvane e não soubesse ser inocente, até ele pensaria que 
Talvane era culpado. Isso só comprova que os sentimentos que nutria pela parlamentar 
estavam bem longe da amizade... Confirma o comentário feito ao Deputado Augusto Farias em 
que se referiu à Dep. Ceci como “jararaca”. Aliás, declarou que jornais de Alagoas diziam “se 
você encontrar na estrada Ceci e uma jararaca, deixe a cobra viva”. A Comissão ouviu também 
os Deputados Albérico Cordeiro e José Thomaz Nonô acerca da quase total ausência de 
parlamentares à cerimônia de diplomação no Tribunal Eleitoral de Alagoas, em 16 de 
dezembro, logo depois da qual foi morta a Deputada Ceci. Expondo seus motivos particulares 
para a ausência, os parlamentares não a consideraram anormal. Ambos muito contribuíram 
para o esclarecimento da mentalidade corrente no Estado de Alagoas, que historicamente liga 
a política a violência e crimes de morte. O Deputado Albérico declarou que, pela imprensa, 
soubera que a Prefeita de Anadia (AL), Marlene, teria dado declarações de que a Dep. Ceci lhe 
dissera que estava sendo ameaçada de morte. O Deputado Albérico também declarou não crer 
na versão das ameaças causadas por dívidas de campanha. O Dep. Albérico disse não crer em 
ameaças do Dep. Luiz Dantas, ou sua família, ao Dep. Talvane. Quanto à Dep. Ceci, declarou 
que muitas vezes recomendara que andasse com seguranças, e ela não demonstrava qualquer 
preocupação. Também informou que a Deputada, nesta última eleição, tivera expressivo 
crescimento de votos, tendo entrado em regiões do sertão onde há lideranças mais 
tradicionais, que poderiam ter sentindo-se espoliadas por ela. A Comissão ouviu, em seguida, a 
Prefeita de Anadia, Marlene Falcão Pedrosa Fidelis, referida no depoimento do Dep. Albérico, 
que compareceu a esta Casa, mesmo com a saúde abalada, para colaborar com as 
investigações. Declarou que a Deputada Ceci jamais se dissera ameaçada de morte e que as 
informações do jornal que a ligam a essa declaração são falsas. A Comissão ouviu também o Sr. 
Helenildo Ribeiro Monteiro, Segundo Suplente na coligação que elegeu a Dep. Ceci (PMDB, 
PSDB, PTB e PFL). Declarou que fôra procurado pelo Dep. Talvane após as eleições, para irem 
encontrar o ex-Governador Divaldo Suruagy, Terceiro Suplente de Deputado na eleição de 
1998. Houve uma reunião no escritório do ex-Governador, para que Suruagy intercedesse 
junto ao Senador Teotônio Vilela Filho a Guilherme Palmeira e ao Vice-Presidente Marco 
Maciel no sentido de chamar o Dep. Nonô para um cargo de Ministro; assim, Talvane 



assumiri9a e passaria seu lugar ao segundo suplente, pois já tinha convite para ser Secretário 
de Estado em Rondônia, e poderiam haver acertos até que o próprio terceiro suplente 
assumisse o mandato. Isso ocorreria porque Helenildo seria feito Secretário de Estado pelo 
Governador Ronaldo Lessa ou pela Prefeita de Maceió, Kátia Bornn. A hipótese foi considerada 
muito fantasiosa pelo ex-Governador, especialmente por Helenildo ser de posição política 
oposta ao Governador e à Prefeitura; o Senador, ouvido por esta Comissão, declarou que nem 
quisera escutar tal elucubração, por demais fantasiosa, ainda mais que já há um Ministro de 
Alagoas, o da Justiça. Mesmo assim, o Deputado Talvane insistira na idéia por algum tempo. 
Importante no depoimento do Promotor Helenildo é a afirmação de que, em toda essa 
manobra política, o Deputado Talvane declarava que iria para a Secretaria em Rondônia, mas 
que precisava da imunidade parlamentar para tanto. Repetiu isso na reunião várias vezes. O 
ex-Governador confirmou que a Deputada Ceci não usava seguranças e quem dirigia seu carro 
durante as campanhas era seu próprio marido. Foi ouvida também a irmã da Deputada Ceci 
Cunha, Sr.ª Maria Clélia Santos de Oliveira. Esta declarou que estava em Brasília no dia da 
chacina e não pode acrescentar muito quanto às circunstâncias. Também afirmou que a irmã 
não tinha preocupações com segurança, não tinha lhe dito nada sobre ameaças e usava um 
carro normal, em blindagem de nenhum tipo. Noticiou, também, que Dep. Talvane é apontado 
pela opinião pública como mandante do homicídio de seu ex-Assessor Hélio. Acrescentou que, 
na véspera do dia da morte da Dep. Ceci, rondou a rua da casa da depoente um “carro tipo 
Pajero”, visto pelo marido da Sr.ª Clélia. No seu interior, ele viu uma pessoa que reconheceu 
mais tarde como Jadielson, Assessor do Dep. Talvene. Compareceu a Prefeita de Arapiraca, 
Célia Rocha, que tinha estreita amizade com a Dep. Ceci e que era vítima de ataques morais 
pelo Dep. Talvane, especialmente neta última eleição. Confirmou que a Deputada Ceci jamais 
se dissera ameaçada, que andava, normalmente, acompanhada apenas pelo marido. Revelou 
que o Dep. Talvane tinha ficado muito enraivecido com ela pela retenção do dinheiro referente 
ao SUS de Arapiraca, que há poucos meses passou a ser gerido pelo município. Ele pretendia 
usar esse dinheiro em sua campanha, porém a depoente só repassou os recursos a ele um dia 
depois de realizada a eleição. Em seu depoimento a esta Comissão, o Soldado PM Jorge Farias 
declarou que foi procurado por Maurício Guedes, que tinha sido seu vizinho em Arapiraca. 
Indo ao seu encontro, ouve deste a história de que tinha sido contratado pelo Dep. Talvane 
Albuquerque para matar o Deputado Augusto Farias. Segundo ouviu de Chapéu de Couro, o 
Deputado procurava várias vezes a irmã dele em Arapiraca, deixando um número de celular 
para contato. Após ligar, eles teriam combinado o encontro na Bahia. O depoente confirmou 
que procurou o empresário Diniz Machado para tentar contatar o Dep. Augusto Farias. Narra 
que recebeu mil reais para despesas de viagem do Dep. Augusto Farias e que foi a Juazeiro 
localizar Maurício; que o levou ao encontro do Deputado, na usina do irmão deste; que esteve 
presente ao encontro do Dep. Farias com Maurício Guedes; e que estava na mesma sala onde 
foram feitos os telefonemas gravados. Asseverou que Maurício Guedes não recebeu nem 
pediu qualquer quantia em dinheiro ao Deputado Augusto Farias e ainda lhe disse que ele 
nada devia. O PM Farias confirma que os telefonemas foram feitos com a anuência de 
Maurício Guedes, em doze dias seguidos, e não houve qualquer condução dos diálogos por 
parte do Deputado Farias. Ele também confirma que Jadielson, Alécio, Valdeir e Mendonça são 
seguranças do Deputado Talvane e que a morte do Assessor Hélio e o atentado ao radialista 
Alves Correia são atribuídos publicamente, em Arapiraca, ao mesmo parlamentar. Mais tarde, 
quando ocorreu a fuga de Maurício Guedes para São Paulo, foi, em companhia do Delegado 
Gominho, da Polícia Federal, ouvi-lo, no dia 28 de dezembro, a fim de identificar Chapéu de 
Couro. Nessa ocasião, teria presenciado o depoimento que foi gravado em vídeo. A Comissão 
ouviu, também, Diamantino da Silva Lima, Agente da Polícia Federal, que participou das 
investigações e foi ouvir o depoimento de Chapéu de Couro em São Paulo, junto com o 
Delegado Gominho, que, depois, afastou-se do caso. Trouxe à Comissão notícias sobre algumas 
diligências da Polícia Federal para tomada de depoimentos de pessoas no Posto Frei Damião, 
em Juazeiro, nestas diligências foram ouvidos Antônio Rebouças de Souza, o “Mamoso”, e 



Acileide Ferreira de Santana. O primeiro é o borracheiro, que trabalha no Posto frei Damião, 
em Juazeiro e que acompanhou Maurício Guedes ao almoço com o Deputado Talvane, que lá 
já se encontrava com três seguranças. Declarou que ao chegaram uma das mesas, Maurício 
teria perguntado: “Deputado, o que é que o Senhor quer comigo?” e o Dep. Tavene teria 
respondido que “tinha uma pessoa para derrubar”, pois “precisava continuar no poder e tinha 
que ser até 1° de janeiro, pois se passasse daquela data não mais serviria”. Declarou ter ouvido 
cogitações sobre a morte do Deputado Albérico Cordeiro, mas que Talvane teria dito que a 
prioridade era matar o Deputado Augusto Farias. Disse ter ouvido que os dois iam combinar 
posteriormente os detalhes. Declarou ter, ainda, identificado os seguranças como Jadielson, 
Júnior e Mendonça, por foros apresentadas pela Polícia Federal. Que participou, também, de 
um jantar naquela mesma noite, onde se tratou novamente da morte do Deputado Augusto 
Farias. Que ao se despedir de Maurício, o deputado Talvane teria dito: “Meu amigo, estou nas 
suas mãos, só você pode me ajudar” e Maurício teria ficado de arranjar as pessoas para o 
serviço. A outra depoente de Juazeiro, Acileide Santana, e garçonete no restaurante já 
mencionado. Seu depoimento se limitou a confirmar a presença de Maurício Guedes e do 
Deputado Talvane no local, bem como dos acompanhantes de ambos. Ao depor perante esta 
Comissão Maurício Guedes confirmou todas declarações do Deputado Augusto Farias, exceto 
sobre as gravações realizadas. Afirmou, contrariando o depoimento do Soldado Farias 
também, que só foi à usina um dia e que as gravações foram feitas exclusivamente nesse dia. 
Na verdade, até pela análise da conta telefônica apresentada pelo Deputado Augusto Faria, a 
gravação foi realmente feita em dois dias. Maurício Guedes mencionou que foi ao encontro do 
deputado Talvane acompanhado de um conhecido e vizinho, que é borracheiro no posto Frei 
Damião, alcunhado “Mamoso”. Na ocasião usava um boné com o nome da deputada Ceci 
Cunha e do candidato a Governador Mano. Declarou também que no curso da conversa, após 
a explanação inicial sobre o possível homicídio do Deputado Augusto Farias ou Albérico 
Cordeiro, e os métodos preferidos pelo Dep. Talvane, este teria apontado o boné e dito: “Olha, 
essa aqui é número um. Essa é minha inimiga número um. Se eu matar ela vem a bronca para 
cima de mim. Mas ela tem uma bronca com o Mano, que ela era vice do Mano e se afastou.” 
(sic). Declarou que, ao fim da conversa, tinha se convencido de que a intenção do Deputado 
Talvane era matar o Deputado Augusto Farias, por isso resolveu avisar apenas este e não o 
Deputado Albérico, nem a Deputada Ceci. Segundo suas declarações sobre o segundo 
encontro, que teria sido entre Jadielson e seu genro, já estaria preparado esquema do 
Deputado Talvane para parecer os pistoleiros que Maurício mandaria: local para ficar em 
Maceió, armas vindas de Goiânia – mas Jadielson teria dito que estava atrás de comprar 
silenciosos – e “carros dublês” usados na campanha, decerto alusão a carros de “chapa fria”. 
Jadielson teria dito também que os duzentos mil para pagamento de Maurício Guedes 
dependiam do recebimento dos trezentos mil reais devidos ao Deputado Talvane pela Prefeita 
de Arapiraca, que os estava retendo. Esse dinheiro, oriundos do SUS. Um dos mais importantes 
depoimentos para a elucidação deste caso foi o do assessor Jadielson. Ele admitiu ter recebido 
os telefonemas de Maurício Guedes, Reproduzimos trecho de uma das gravações, onde ele 
dialoga com o Chapéu de Couro. (Telefone tocando). (Voz feminina) – Gabinete do Deputado 
Talvane Albuquerque. O SR. MAURÍCIO – Eu queria falar com o Dr. Talvane. É MAURÍCIO. (Voz 
feminina) – Ele não se encontra, DR. MAURÍCIO O SR. MAURÍCIO – Não se encontra não? (Voz 
feminina) – Não. O senhor quer deixar recado? O SR.. MAURÍCIO – Não, porque eu liguei pra 
outro telefone dele, e o rapaz disse que ele se achava aí; ia me esperar aí no gabinete, queria 
falar com ele. (Voz feminina) – Vou te passar para o assessor dele. Só um minutinho. O SR.. 
MAURÍCIO – Passa por assessor dele, por favor. (Voz feminina) – Tá. Só um minutinho. (pausa) 
O SR. JADIELSON – Alô!  O SR. MAURÍCIO – Alô! É o Dr. Talvane? O SR.. JADIELSON – Oi, 
MAURÍCIO. É Jadielson O SR. MAURÍCIO – É Jadielson Diz Jadielson O SR. JADIELSON – Tudo 
tranquilo? O SR. MAURÍCIO – Tudo Tranquilo, meu filho. O SR. JADIELSON – É por que ontem 
ele tava em Rondônia né? naquele celular. O SR. MAURÍCIO – Eu sei. O SR. JADIELSON – Ele 
tava lá e, hoje já vindo pra cá. Só que não chegou ainda. O SR. MAURÍCIO – Não chegou a inda, 



né? O SR. JADIELSON – É, O SR. MAURÍCIO – Então tá bom, Jadielson. Que horas eu ligo para 
ele mais tarde? O SR. JADIELSON – Qual o número que o senhor tá? O SR. MAURÍCIO – Olha, eu 
prefiro ligar. Não vou dar número porque eu tô em casa de favor. Tá entendendo? O SR. 
JADIELSON – Sei como é o SR.. MAURÍCIO – Tá entendendo, Jadielson? O SR. JADIELSON – Sei. 
Inclusive quando o senhor ligou ontem ele foi e ligou pra mim dizendo, né (ininteligível). O SR. 
MAURÍCIO – Foi, foi. Porque aquele telefone do Júnior, que vocês me deram, tá com a esposa 
dele, né? O SR. JADIELSON – É. O SR. MAURÍCIO – E eu fiquei na agonia e tenho uma novidade 
boa, né?. Que já tô... O SR. JADIELSON – Tem, né? O SR. MAURÍCIO – Já tô com um; só falta um 
chegar. O SR. JADIELSON – Sei. O SR. MAURÍCIO – Tá entendendo? Já tô com uma pessoa 
selecionada. O SR. JADIELSON – Perfeito. O SR. MAURÍCIO – Agora, olha, Jadielson, foi você 
que fez o levantamento? O SR. JADIELSON – Foi. O SR. MAURÍCIO – Foi você que fez, Jadielson? 
O SR. JADIELSON – Foi. O SR. MAURÍCIO – Agora eu quero saber o seguinte: como o agente 
pode conversar dois minutos aqui, eu conversar como você foi você que fez o 
levantamento...O SR. JADIELSON – É Exato. O SR. MAURÍCIO – Eu quero saber pra quando a 
gente chegar como é que vai ter um apoio certinho, como é que vai ser tudo. O SR. JADIELSON 
– Eu queria inclusive que depois que conversar com ele hoje... O SR. MAURÍCIO – Hum... O SR. 
JADIELSON – Eu ir aí pra gente conversar certinho, traçar tudo, né? O SR. MAURÍCIO – Você 
vem, né. O SR. JADIELSON – É O SR. MAURÍCIO – Tudo bem, porque tava o Júnior. O SR. 
JADIELSON – Certo. O SR. MAURÍCIO – Mas aí o Junior já saiu da parada, né? O SR. JADIELSON 
– Não saiu, porque ele tá resolvendo outras coisas. O SR. MAURÍCIO – Ah, outras coisas. O SR. 
JADIELSON – E ele tá pra lá, né? O SR. MAURÍCIO – Então tá bem assim, Jadielson O SR. 
MAURÍCIO – Então eu vou aí, porque, quando o senhor ligar de volta, a gente volta a acertar o 
dia pra mim ir aí pra gente conversar tudo certinho. O SR. JADIELSON – Tranquilo. O SR. 
MAURÍCIO – Viu? O SR. JADIELSON – Viu? O SR. JADIELSON – Viu, E a gente conversa tudo 
certinho. O SR. MAURÍCIO – Tá. O SR. JADIELSON – Como é e como não é. O SR. MAURÍCIO – Ô 
Jadielson O SR. JADIELSON – Pois não. O SR. MAURÍCIO – Deixa eu te dizer um negócio: hoje eu 
falo com ele, ou você quer, eu falo com você? Que eu ligue pra você? O SR. JADIELSON – O 
Senhor ligue pra aqui à tarde. O SR. MAURÍCIO – Umas quatro horas? O SR. JADIELSON – Aê eu 
venho pra aqui, que eu vou resolver uns negócios e venho pra aqui esperar o senhor ligar. O 
SR. MAURÍCIO – Então tá certo assim, meu filho. O SR. JADIELSON – Viu? O SR.. MAURÍCIO – 
Tá, Deus tome conta de você. O SR. JADIELSON – tchal. O SR. MAURÍCIO – Tchal. O SR. 
JADIELSON – Até mais. O SR. MAURÍCIO – Tchal. (pausa) Todo o diálogo demonstra que 
Jadielson se incubira de realizar tarefas preparatórias pra a chegada das pessoas a que se 
refere Maurício Guedes. Perguntando sobre essas tarefas, Jadielson insiste na versão de que 
eram os seguranças que estariam sendo contratados. Surge a primeira contradição quando ele 
declara que o seu primeiro encontro com Maurício, no restaurante do posto de gasolina, foi 
em Petrolina e não em Juazeiro. Declarou não saber nada do que falaram nessa ocasião o 
deputado e Maurício. Mais adiante em sua declaração muda a versão, passando a afirmar que 
ouvira a conversa e que versava sobre a contração dos ditos seguranças. Afirmou que nessa 
primeira viagem em companhia do Deputado Talvane dormiu em um hotel em Petrolina, que o 
recibo de hotel de Juazeiro onde consta seu nome é da vez em que foi sozinho a Juazeiro se 
encontrar com Maurício Guedes, tendo esse encontro acontecido no início de novembro. 
Declarou que não levou dinheiro alguma casa do irmão de Maurício em Arapiraca, mas 
confirma que o Deputado mandou dinheiro, só não sabe quem foi o portador. Confirmou que 
estava em Maceió no dia da morte da Deputada Ceci, embora já estivesse a caminho de 
Arapiraca com Alécio, na Explorer azul, quando, sabem da chacina pelo rádio e, ato contínuo 
resolvem fugir sem sequer telefonar para o Deputado Talvane. Há alguns pontos obscuros no 
depoimento, por exemplo, quando Jadielson afirma que nem passou em casa em Arapiraca 
afirma que nem passou em casa em Arapiraca porque já tinha uma mala pronta dentro do 
carro e não explica porquê. É bastante inexplicável, mesmo que, por hipótese, estivessem as 
rádios falando da responsabilidade do Deputado Talvane no caso, que os assessores tivessem 
o raciocínio de que seria perseguidos. Por quê? Do que fugiam? Declarou também que, tendo 



saído de Arapiraca no dia 16, chegou a Brasília no dia 18 e resolveu ir para São Paulo, em um 
ônibus da empresa São Geraldo. Ficou em São Paulo na casa de parentes no Embu das Artes, 
mas declarou primeiro só ter levado duzentos reais, de um total de 250 que tinha no banco, 
depositado pela irmã. Depois declara que recebeu mais quinhentos reais. Como seus parentes 
não o acolheram muito bem ele diz ter passado dias a perambular pela cidade, tendo inclusive 
passado a noite em praças públicas, chegando a dormir na Praça da Sé. Essa versão é bastante 
estranha, principalmente se comparada ao depoimento de Alécio, que ao narrar seu encontro 
com jadielson em São Paulo, no Mc Donalds diz que o mesmo foi embora de taxi... quem tem 
dinheiro para pagar táxi não precisa dormir ao relento. Nesse encontro em São Paulo, no dia 
20, marcado para Mc Donalds da Rua Henrique Schaumann, o Deputado Talvane compareceu 
com Valdeir, Alécio e Denisval, tendo a conversa se desenrolado dentro do carro a caminho do 
Embu das Artes. Ao narrar sua ida a Abadiânia e Goiânia em companhia de Weiner par avisitar 
Mauricinho, o filho do Chapéu de Couro, declarou que foi apenas prometer que o Deputado 
faria o que estava ao seu alcance, conversando sobre a possibilidade de saída na época do 
natal. Também declarou que apenas após essa visita foi ver novamente Maurício Guedes. 
Sobre essa visita o próprio Deputado Talvane junta documento: Certidão da Casa de Prisão 
provisória da Diretoria Geral de Polícia Civil de Goiás. Nela consta o registro de ida de Weiner e 
Jadielson em visita ao detento Maurício Gomes N. Filho, no dia 13.11.98. Em seu segundo 
encontro com Maurício, Jadielson admite ter ficado hospedado em hotel de Juazeiro, tendo lá 
permanecido três dias. No decorrer da inquirição se contraria, afirmando depois que ficou 
quatro noites. Mas não consegue explicar o que fez lá durante tanto tempo, porque, segundo 
ele, só fora tratar de detalhes sobre os tais seguranças. Jadielson confessou que comprou dosis 
coletes a prova de bala, trazidos do Paraguai, de Índio, contrabandista de armas de Arapiraca. 
Os coletes tinham sido enterrados em um terreno baldio por Jadielson, depois que o Deputado 
Talvane pediu que fossem jogados fora – segundo o depoente, após a morte da Deputada Ceci. 
Depois, já de São Paulo, Jadielson teria pedido a um parente para desenterrar e “dar sumiço” 
nos coletes. Declarou não ter verificado se seu parente cumpriu a incumbência. Confrontado 
com o fato de que é impossível comprar coletes para seguranças que jamais tinha visto, devido 
ao tamanho, Jadielson não ofereceu nenhuma explicação para tanto. Declarou que pagou 
pelos dois coletes seiscentos reais, dinheiro esse obtido do Deputado Talvane, que sabia de 
seu destino. Alécio César Alves Vasco declarou que trabalha como motorista do Deputado 
Talvane desde 1990, ficando à disposição de seus filhos e esposa. Confirma, em linhas gerais, a 
versão de Jadielson sobre os motivos e circunstâncias da fuga de Arapiraca no dia da morte da 
Deputada Ceci declarou ter ficado hospedado dias no apartamento da irmã do Deputado em 
Brasília. Declarou também ter ido a São Paulo de ônibus, mas depois declara ter ido de carro 
na companhia do Dep. Talvane. Disse ter voltado com os outros a Brasília, depois de ter 
deixado o Deputado em Ribeirão Preto. Por medo de permanecer em Brasília, declarou ter 
retornado a São Paulo no dia 23. Mas sequer sabe declinar o nome do tio na casa do qual 
alegou ter estado, nem mesmo o nome do bairro em que diz ter ficado. Dado importante 
fornecido por Alécio foi que nos últimos meses, ele, que acompanhava a esposa e filhos do 
Deputados, não havia recebido instrução específica em relação a maior segurança ou qualquer 
ameaça. Assim, parece enfraquecida a tese do Deputado Talvane de que havia sofrido 
ameaças recentes e que precisava contratar mais seguranças. O depoimento do assessor 
Winer traz referências ao roubo da Ranger preta no dia do homicídio da Deputada, bem como 
a narrativa da visita em Goiânia ao preso filho de Maurício Guedes, confirmando que ele e 
Jadielson foram oferecer a ajuda do Deputado Talvane. Perguntando sobre se sabia em que 
consistia essa ajuda, Winer não soube informar, uma vez que o advogado que os acompanhou 
já conhecia o preso. Afirmou que, no dia da morte da Deputada Ceci, Júnior esteve com ele e 
Valdeir em Brasília no apartamento do Deputado. Em depoimento chegado a esta Comissão 
em 26.01.99, tomado pela Polícia Federal de Alagoas, verificamos as declarações do assessor 
José Bezerra da Silva Júnior, conhecido como “Júnior”. Este prestou informações que jogam 
nova luz sobre o caso. Admite que Jadielson, Alécio e Mendonça andavam armados e exerciam 



funções de seguranças. Nos é autorizado, pois, cogitar que o Deputado não precisava de mais 
seguranças, se já tinham tantos entre seus assessores. Júnior declinou até quais as armas que 
cada uma carregava: pistolas 390 e revólveres 38. Além disso, declarou ter tido sua fuga para o 
município de Uianápoles/PA custeada pelo Deputado Talvane, que teria entregue a ele 
quinhentos reais, e ainda utilizou um gol vermelho de propriedade da irmã do Deputado. 
Também revelou que na fuga o Gol foi dirigido por Weiner. Afirmou que estava em Brasília no 
dia da morte da Deputada e em linhas gerais confirmou ter presenciado o encontro inicial do 
Deputado e Maurício em Juazeiro. CONCLUSÃO. Objeto de exame desta Comissão Sindicância 
são as denuncias feitas pelo Deputado Augusto Farias e os acontecimentos ligados à morte da 
Deputada Ceci Cunha, para verificar se o Deputado Talvane Albuquerque cometeu ato 
incompatível com o decoro parlamentar, nos termos do arts. 244 e 240, II do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. O Deputado Talvane Albuquerque comprovadamente, 
conhecia e se relacionava com o notório pistoleiro chamado Chapéu de Couro. Seja qual fosse 
a natureza da relação entre ambos, um Deputado Federal não poderia ter contato com um 
criminoso foragido, um notório matador. Tal contato não era casual e inocente, sabia muito 
bem o parlamentar que se tratava de um conhecido delinquente. A relação entre ambos, de 
cordialidade e favores, é bem medida se observarmos não só os tratamentos médicos 
gratuitos para a filha e a mãe de Maurício Guedes, mas também pela visita que os assessores 
do Deputado Talvane fizeram a Mauricinho, filho do pistoleiro, que esta preso em Goiânia. 
Nada disto é desmentido pelo Sindicado, que admite tal prática como usual na política 
alagoana. Porém, a quebra de decoro parlamentar não pode se prender a padrões morais de 
politica regional, onde, conforme noticiam diversas pessoas ou vidas no curso desta 
investigação, a violências e a morte são comuns. Chegamos a ouvir o que parece ser a 
expressão do estado de calamidade a que chegou a desordem institucional em Alagoas que 
muitos políticos alagoanos almejam encontrar um bom pistoleiros alagoanos almejam 
encontrar um bom pistoleiro que também tenha talento como assessor parlamentar. Essa 
afirmação descortina uma cultura em que se insere plenamente o Deputado Talvane. Tudo isto 
pode bem se aquilatar pela tranquilidade com que Maurício Chapéu de Couro apareceu neste 
episodio. Posando de herói e salvador do Deputado Augusto Farias, quando, na verdade, 
pistoleiro que é, tudo indica que só desistiu de aceitar a encomenda de mata-lo porque o 
mandante não entregou os 50 mil reais iniciais. E isto se afirma como indico importante, uma 
vez que há provas fartas de que ele cobrou o dinheiro diversas vezes e que a história, só 
tomou outro rumo, porque, ao invés de receber 50 mil, recebeu apenas quinhentos reais. Para 
chegar a essa conclusão basta cotejar as provas juntadas aos outros autos pelo próprio 
Deputado Talvane, as contas telefônicas do aparelho celular 985.4140, em nome de sua 
esposa Nireide do Nascimento Gama Albuquerque. Nestas se encontram diversos telefonemas 
de Juazeiro, que se iniciam em 22.10.98 e se repetem nos dias 23, 26, 27, 28, 29 e 30. Ao 
apresentar essa conta o Deputado Talvane quis demonstrar que não atendia os telefonemas, 
pois estes têm curta duração, mas a gravação é eficaz para provar que o Deputado é até 
efusivo ao atender Maurício Guedes ao telefone. Essa conta telefônica vem oferecer indício 
importantíssimo: as datas em que Maurício Chapéu de Couro procura o Deputado Talvane 
coincidem com o período em que o pistoleiro declara estar cobrando constantemente os 50 
mil reais prometidos. E os telefonemas cessam justamente no início de novembro que é 
quando Maurício passou a procurar o Deputado Augusto Farias. Chapéu de Couro é o 
protótipo da mentalidade anti-social criada pela impunidade no Estado de Alagoas. Certo de 
que permaneceria intocado, quis aparecer na mídia todo o tempo, decerto esquecendo (ou 
crendo que não seria cumprida) a ordem de prisão de Sergipe, pela qual acabou chegando a 
seu lugar: atrás das grades. Mas a mentalidade de Arapiraca não cessa de nos reservar 
surpresas: justamente quando Maurício Guedes inicia sua punição por um de seus vários 
crimes, lembra-nos a imprensa que seu irmão, Floro Gomes Novaes, notório e famoso matador 
e assassino de aluguel, na década de 80, foi homenageado pela Câmara Municipal da cidade, 
virando nome de uma das principais ruas, como noticiou o jornal Gazeta de Alagoas, de 



19.01.99. Mas não podemos julgar o Deputado Talvane por esses parâmetros bem peculiares a 
Alagoas. Ele deve ter seus atos avaliados pelo que se chama moral média do povo brasileiro e 
de seus Pares na Câmara dos Deputados. Pois é a essa moralidade média que remete o 
conceito do decoro parlamentar. Vejamos algumas considerações breves sobre decoro 
parlamentar. Decoro diz respeito a decência, respeito, moral, dignidade, ética, conduta 
irresponsável, confiabilidade, honorabilidade, correição, retidão moral, respeito de si mesmo e 
aos outros. Pinto Ferreira define “falta de decoro parlamentar” como “o procedimento do 
congressista atentatório dos princípios da moralidade, ofensivos à dignidade do Parlamento (in 
Comentários à Constituição Brasileira. pág. 25). Já Miguel Reale assim se expressa “Quando a 
Constituição se refere a “decoro parlamentar”, entra pelos olhos que quer significar a forma 
de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções 
que exerce, perante a sociedade e o Estado. O status de Deputado, em relação ao qual deve 
ser medido (e será cometido ou decoro em razão dessa medida) implica, por conseguinte, não 
só o respeito do parlamentar a si próprio, como ao órgão a que se pertence, segundo a 
fórmula política de Thomasius: “Faça aos outros o que deseja que lhe façam”. No fundo, a falta 
de decoro parlamentar é falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a 
Casa dos representantes, e falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-
lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. “(in Decoro 
Parlamentar e Cassação de Mandato Eleito, DRP, vol. 10. P. 89). Tendo em mente esses 
conceitos, passamos a analisar a conduta do Deputado Talvane Albuquerque. Seus assim 
clamados “assessores” tanto o auxiliam no gabinete como em “outros assuntos”... tanto é que 
a maioria anda armada, conforme revela, no último depoimento chegado a esta Comissão, o 
assessor parece atingir amplitude muito grande... Colheu-se também uma série de 
informações que parecem de domínio público onde ao Deputado se atribuem possíveis 
implicações na morte de seu assessor Hélio e no atentado contra o radialista Correia. Também 
ouvimos da boca do próprio Deputado que o Sr. Lenine, quando seu assessor fraudara as 
eleições colocando nas urnas votos falsos para o Deputado Talvane e companheiros de chapa, 
e houve apenas “uma reprimenda”!! Tudo aponta que o padrão de conduta pelo qual se pauta 
o Deputado Talvane está bem longe da média desta Casa Legislativa, porque acostumado a 
cometer a acobertar ilícitos. até mesmo o Dr. José de Moura Rocha, advogado do Dep. 
Talvane, declarou aos jornais que “não havia dúvida que o Deputado quebrara o decoro 
parlamentar” embora, em suam opinião, não houvesse provas para leva-lo à ação penal. Se 
isso não bastasse, após extenso interrogatório, o assessor Jadielson confessou ter adquirido de 
contrabandista de armas, dois coletes a prova de bala, vindos do Paraguai, com dinheiro do 
Deputado Talvane e a mando deste. Mesmo que se aceite, por hipótese, a tese de que os 
coletes eram para os seguranças que Maurício ficara de contratar o fato, isoladamente, já seria 
suficiente para que se concluísse pela prática de ato incompatível com o decoro parlamentar. 
Notemos: ao fazer negócio com o contrabandista o Deputado Talvane, pela segunda vez, se 
relacionou com pessoas do submundo do crime. E cometeu, no mínimo, o crime de 
descaminho (Art. 334 do Código Penal), na pior das hipóteses o crime de receptação (Art. 180, 
do Código Penal). Jadielson também confirmou a história de Maurício Chapéu de Couro ao 
dizer que sabe que o Deputado Talvane mandou dinheiro a ele na casa de sua irmã em 
Arapiraca. Desmente que tenha sido ele a levar, mas afirma saber que alguém levou. Não 
bastasse a prova e a confissão dos favores prestados a Maurício Guedes, há também 
confirmação da história do pistoleiro quanto ao pagamento intermediado pela irmã. Além 
disso, é muito pouco crível que, para fugirem, Jadielson, Júnior e Alécio, tiveram suas prisões 
preventivas decretadas, não tiveram contato com o amparo financeiro do Deputado Talvane. 
Tal ato do Deputado Talvane, confirmado no depoimento feito por júnior perante a Polícia 
Federal, constitui o crime de favorecimento pessoal, posto no Art. 348 do Código Penal. Ao 
relacionar-se com o pistoleiro Maurício e contratar seus serviços – seja para qual fim for o 
Deputado Talvane Albuquerque pratica ato que afeta sua dignidade e configura irregularidade 
grave no exercício do mandato. A acusação de que o Dep. Talvane teria tentado contratar 



Maurício Guedes para assassinar o Deputado Augusto Farias tem foros de verdade, mesmo 
porque diversos depoimentos coincidem em detalhes, embora nada possamos afirmar 
cabalmente, sempre lembrando os estritos limites da investigação. O testemunho do 
borracheiro “Mamoso” é bem específico quanto aos termos do encontro entre o pistoleiro e o 
Deputado. Quanto às circunstâncias do homicídio da Deputada Ceci, acreditamos que se 
podem considerar algumas semelhanças entre os casos, embora, mais uma vez se diga, não 
tenhamos podido averiguar a fundo pela própria natureza desta sindicância. Em ambos  os 
casos há contratação de pistoleiros; segundo depoimento de Maurício Guedes, em seu 
primeiro encontro o Deputado Talvane teria dito que não se arriscaria a tentar fazer parecer 
morte acidental por atropelamento e que preferia “um tiro de doze na cara” – exatamente 
como foi morta a Deputada Ceci; o Deputado Talvane tem uma Ranger preta e um automóvel 
dessa marca foi visto rondando a casa da irmã da Deputada, tendo seu marido reconhecido 
Jadielson dentro dela; essa mesma Ranger desapareceu no dia do crime e foi lavrado boletim 
de ocorrência de seu roubo no dia exato da morte da Deputada Ceci... Muitas coincidências 
sempre abrem margem a boas de que em seu depoimento Alécio afirme que não quer que o 
crime que vitimou a Deputada Ceci e seus parentes seja esclarecido... Ainda sobre a possível 
contratação para matar o Deputado Augusto Farias para corrobar a versão de Maurício (que 
afirma que o dep. Talvane estava em “desespero de vida” para não perder o “poder” da 
imunidade parlamentar) temos as narrativas do 2° Suplente Helenildo Ribeiro Monteiro, do ex-
Governador Divaldo Suruagy e do Senador Teotônio Vilela Filho, de que o Deputado Talvane 
estava traçando planos mirabolantes e irrealizáveis para assumir o mandato. O repúdio desta 
Casa a atitude como a do Deputado Talvane Albuquerque tem que ser nítido e célere: a prática 
de ato incompatível com o decoro parlamentar, de acordo com o art. 240 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, impõe seja essa parlamentar submetido a processo para 
perda de mandato, o que se recomenda como resultado desta sindicância à Mesa da Câmara 
dos Deputados. Esta Comissão, no intuito de colaborar com as investigações sobre a morte da 
Deputada Ceci Cunha, requer à mesa da Câmara dos Deputados cópias de seus documentos e 
notas taquigráficas de depoimentos enviadas ao órgão do Ministério Público Federal, 
Ministério Público de Alagoas, Supremo Tribunal Federal e Ministério da Justiça. Antes do 
encerramento desta relatório é mister que faça uma menção ao péssimo trabalho de 
investigação da polícia de Alagoas. Há uma chacina com dois sobreviventes. Um deles é ouvido 
apenas uma vez e não ase apresentam sequer fotografias dos suspeitos com prisão preventiva 
decretada, que poderiam ter sido facilmente obtidas nos arquivos da Câmara dos Deputados. 
Pudemos apurar ainda outras irregularidades, como a justada ao inquérito de documentos 
sobre um Fiat encontrado queimado, dando aparência de que se encontra um dos carros 
usados na chacina, mas tal automóvel sequer se teve o cuidado de verificar se foi queimado 
em data anterior ao crime! Além disso, não há nenhuma diligência noticiada a respeito de 
localizar os automóveis usados pelos assassinos. Não é de admira, pois, que o delegado 
Carvalho, que depôs perante esta Comissão, tenha se retirado do inquérito, alegando 
problemas de saúde. A única testemunha ocular dos homicídios, Sr. Ironildo, foi à Delegacia na 
hora dos fatos, seu depoimento não foi tomado e ele simplesmente some devido ao medo de 
ser assassinado também. Pergunta-se: por que o Delegado não ouviu o depoimento do 
Ironildo de pronto? O Delegado Arnaldo Soares de Carvalho, que presidia o inquérito, disse ser 
“usual” se há ocorrência a noite, o Delegado substituto espera o titular chega para lavrar  a 
ocorrência... Além disso, esta Comissão constatou muitos erros nas diligencias da polícia de 
Alagoas. Por exemplo, como condutor e presidente do inquérito, o Delegado Carvalho, mesmo 
se contasse com o auxílio da Polícia Federal, jamais poderia dizer quando aqui depôs que nada 
tinha a informar sobre as diligências para a captura dos três assessores fugitivos, que tinha 
deixado tudo a cargo da Polícia Federal e nem pedia satisfações! Também cabe a expressão de 
nossa estranheza ao caso em que o Delegado da Polícia Federal que o primeiro ouviu Maurício 
Guedes em São Paulo, ter feito seu interrogatório em quarto de hotel, na mesma rua da sede 
da Polícia Federal em São Paulo, atitude aparentemente sem explicação. Ainda, há que se 



cobrar uma atitude da Polícia Militar de Alagoas contra a relação de verdadeira promiscuidade 
revelada pelo PM Jorge Farias com matadores de aluguel, com quem mantém estreitas 
relações. Registra, por fim, um protesto contra a ausência de providências do Supremo 
Tribunal Federal em atender o pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico, feito desde o 
início dos trabalhadores desta Comissão. Após minuciosa análise das provas, mesmo nos 
estreitos limites de uma Comissão de Sindicância, resta indubitável que o Deputado Talvane 
Albuquerque incidiu na conduta descrita nos arts. 240, II e 244, § 2° do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, devendo, pois, se iniciado pela E. Mesa da Casa o processo para perda 
de mandato. “LISTA DE DOCUMENTOS DO CASO TALVANE/CECI CUNHA. Em 17-12-1998, o 
Deputado Severino Cavalcanti, na qualidade de Presidente da Casa, em exercício, emite nota 
deplorando o assassinato da Deputada Ceci Cunha. Em 22-12-1998, entrevista do Deputado 
Talvane Albuquerque. Degradação X-0194/98. Em 29-12-1998, Of. n° 1/98-CRCN, o Senador 
Geraldo Melo, na qualidade de Presidente da Comissão Representativa do Congresso Nacional, 
encaminha à provocação da Corregedoria e Procuradoria da Câmara dos Deputados o 
requerimento de providências da Deputada Maria Laura, datado de 29-12-1998. Nota da Mesa 
da Câmara dos Deputados (sem data) comunicando a inclusão na pauta da convocação 
extraordinária o exame dos procedimentos necessários à apuração dos fatos relacionados ao 
assassinato da Deputada Ceci Cunha e oficia ao Deputado Augusto Farias para que entregue à 
Corregedoria a fita, que afirma possuir, contendo gravações das conversações havidas entre o 
Deputado Talvane Albuquerque e o pistoleiro Chapéu de Couro. Em 5-1-1999, Of. COR. N° 
1/99, o Corregedor solicita ao Deputado Augusto Farias que encaminhe a fita que diz possuir, 
contendo a gravação das conversações havidas entre o Deputado Talvane Albuquerque e o 
pistoleiro Chapéu de Couro para ser objeto de exame e apuração de conduta contrária ao 
decoro parlamentar. Em 5-1-1999, o Deputado Talvane Albuquerque faz pronunciamento no 
plenário da Câmara dos Deputados, sobre o envolvimento de seu nome no caso do assassinato 
da Deputada Ceci Cunha. Em 6-1-1999, documento declarando o Deputado Augusto Farias, 
que faz a entrega da fita de áudio à Mesa da Câmara dos Deputados, alegando que contém o 
registro bruto de conversações telefônicas para se prevenir de atentado à sua vida. (fita em 
DegravaçãoX-0003/99). Em 6-1-1999, o Deputado Augusto Farias dá entrevista à imprensa 
após a entrega de fita à Comissão de Sindicância. – DegravaçãoX-0001/99. Em 6-1-99, 
requerimento do Deputado Talvane Albuquerque solicitando quebra do sigilo bancário e 
telefônico de pessoas listadas, audiências da Prefeita de Anadia (AL), Marlene Pedrosa e fitas 
do circuito de TV instalado no Hiper Bom Preço, de Maceió – AL. Em 6-1-1999, OF. COR. N° 
2/99, ao Prof. Ricardo Molina, da UNICAMP, solicitando análise da fita de áudio apresentada 
pelo Deputado Augusto Farias. Em 6-1-1999, SGM/P n° 3/99, Presidente Michel Temer indica o 
Corregedor, Presidente da Comissão da Sindicância. Em 6-1-1999 – Degradação X-0004/99, da 
entrevista coletiva à imprensa do Deputado Talvane Albuquerque quando pediu a sua 
desfiliação do PFL. Em 7-1-1999, Deputado Talvane Albuquerque requer cópia das gravações 
das fitas magnéticas apresentadas à Corregedoria pelo Deputado Augusto Farias. Em 7-1-1999, 
Delegação chefiada pelo Superintendente da Política Federal entrega ao Corregedor os autos 
do IPL n° 51/98, da Delegacia do 4° Distrito da Capital (AL). Em 8-1-1999, Of. Cor. N° 4/99, 
solicita ao Deputado Talvane Albuquerque que apresente os funcionários lotados em seu 
gabinete parlamentar JADIELSON BARBOSA DA SILVA e AÉCIO CEZAR ALVES VASCO. Em 8-1-
1999, encontro de chapéu de Couro com Gustavo Ferraz Gominho, em São Paulo. 
DegravaçãoX-0005/99. Em 11-1-1999, OF. COR. n° 5/99, ao Presidente Michel Temer 
solicitando providências administrativas com relação aos funcionários citados como suspeitos 
de envolvimento na morte da Deputada Ceci Cunha. Em 11-1-1999, Of. Cor. n°s 6 a 10/99, 
convocação dos membros da Comissão de Sindicância para a reunião de instalação. Em 11-1-
1999, Deputado Talvane Albuquerque solicita cópias das peças integrantes do Inquérito 
Policial e fita de vídeo entregues pelo Superintendente da Polícia Federal. Em 11-1-1999, 
Deputado Talvane Albuquerque solicita seja confirmada a veracidade das palavras ditas pelo 
Deputado Moacir Andrade em entrevista à rádio alagoana. Em 11-1-1999, Deputado Talvane 



Albuquerque solicita que a Comissão de Sindicância solicita as fitas de áudio e vídeo com as 
entrevistas gravadas com Chapéu de Couro na Rádio e TV gazeta de Alagoas. Em 11-1-1999, 
Deputado Talvane Albuquerque solicita cópia da fita gravada durante a reunião havida no 
Palácio Marechal Floriano Peixoto no dia 21-12-1998. Em 11-1-1999, Deputado Talvane 
Albuquerque solicita seja confirmada uma declaração dada em entrevista à rádio alagoana 
pelo Governador Ronaldo Lessa. Em 11-1-1999, Deputado Talvane Albuquerque solicita que a 
Comissão requeira ao Deputado Augusto Farias que informe o telefone através do qual fez a 
ligação para o telefone 069-960-4583 entre os dias 9 e 11 novembro, com cópia da conta 
telefônica. Em 11-1-1998, Deputado Talvane Albuquerque requer que a Comissão confirme 
com os familiares da Deputada Ceci Cunha se o veículo Blazer que ela utilizava era blindado e 
se tinha vidros à prova de bala. Em 11-1-1999, o Deputado Talvane Albuquerque requer à 
Comissão que requisite à Rede Globo cópia das fitas exibidas no Jornal Nacional que foi ao ar 
no dia 6-1-1999. Em 11-1-1999, Instalação da Comissão de Sindicância Degravação X-006/99. 
Em 12-1-1999, tomada de depoimento do Deputado Augusto Farias. Degravação X-007/99. Em 
12-11-1999, o Deputado Talvane Albuquerque indica o Dr. George Samuel Sanguinetti Fellows 
para rever os laudos periciais apresentados à Comissão na condição de Assistente Técnico. Em 
12-1-1999, OF. COR. n° 13/99, o Relator solicita ao Deputado Farias que informe os números 
dos telefones utilizados para fazer as gravações apresentadas. Em 12-1-1999, o Deputado 
Augusto Farias solicita cópia do relatório apresentado à Comissão e informa ao Presidente da 
Comissão e Relator o número do telefone usado pelo Sr. Maurício Novaes para falar com o 
Deputado Talvane Albuquerque, acompanhado de cartão pessoal encaminhando cópia de 
artigo referente à Prova-Gravação telefônica por terceiro. Em 12-1-1999, o Prof. Ricardo 
Molina entrega o laudo das fitas encaminhadas para exame. Degravação X-0008/99. Em 12-1-
1999, Of. Cor. n° 12/99, a Comissão de Sindicância solicita a quebra de sigilo telefônico dos 
números relacionados à Procuradoria-Geral da República. Em 12-1-1999, Deputado Talvane 
Albuquerque pede juntada de entrevista da D. Claudinete Maranhão, testemunha ocular do 
crime, apresentada na Rádio Difusora de Alagoas no dia 16-12-1998, com degravação das falas 
da testemunha. Degravação integral da entrevista X-0010/99. Em 12-1-1999, tomada de 
depoimento do Deputado Talvane Albuquerque Degravação X-009/99. Em 12-1-1999, tomada 
de depoimento do Deputado Albérico Cordeiro. Degravação X-009. Em 13-1-1999, tomada de 
depoimento do Deputado José Thomas Nonô. Degravação X-0011/99. Em 13-1-1999, tomada 
de depoimento da Prefeita de Arapiraca, Srª. Célia Rocha. Degravação X-0011/99. Em 13-1-
1999, tomada de depoimento da irmã da Deputada Ceci Cunha, srª. Maria Cléia Santos de 
Oliveira. Degravação X-013/99. Em 13-1-1999, a Comissão de Sindicância solicita a quebra de 
sigilo bancário das pessoas relacionadas à Procuradoria-Geral da República. Em 13-1-1999, o 
Deputado Talvane Albuquerque apresenta certidões, fita de vídeo com entrevista do Deputado 
Augusto Farias no Palácio, em 21-12-1998 Degravação X-022/99, a ocorrência policial da 
Ranger, matéria publicada na Tribuna de Alagoas em 19-12-1998 e prontuários de pacientes 
na Real Sociedade Portuguesa de Santa Maria, em Arapiraca. Em 13-1-1999, o Deputado 
Talvane Albuquerque envia fax das Certidões Criminal e Cível da Justiça de Alagoas. Em 13-1-
1999, o Deputado Talvane Albuquerque informa desconhecer o paradeiro de seus funcionários 
e que enviou PTA à mãe de Jadielson e á esposa de Alécio para que viessem a Brasília, mas que 
não foi atendido. Em 13-1-1999, o Deputado Talvane Albuquerque envia os originais das 
Certidões Cível e Criminal. Em 13-1-1999, o Deputado Talvane Albuquerque solicita medidas 
administrativas junto à Secretaria-Geral da Mesa relacionadas com a falta de seu 
comparecimento aos trabalhos da Casa enquanto prestava depoimento junto à Comissão de 
Sindicância no dia 12-1-1999. (Despachado e recebido pelo Senhor Secretário-Geral na mesma 
data.) Em 13-1-1999, tomada de depoimento do Governador Divaldo Suruagy. Degravação X-
0016/99. Em 14-1-1999, tomada de depoimento da Srª Marlene Falcão Pedrosa Fidelis, 
Prefeita de Anadia. Degradação X-0016/99. Em 14-1-1999, tomada de depoimento do soldado 
da PM José Jorge Farias de Melo. Degravação X-0017/99. Em 14/01/1999, tomada de 
depoimento do Promotor de Alagoas José Helenildo Ribeiro Monteiro. Degravação X – 



0017/99. Em 14/01/1999, tomada de depoimento do Agente da Polícia Federal de Al 
Diamantino da Silva Lima. Degradação X – 0017/99. Em 14/01/1999, tomada de depoimento 
do Delegado da Polícia Civil de Alagoas, Arnaldo Soares de Carvalho. Degravação X-0019/99. 
Em 14-01-1999, tomada de depoimento de Maurício Guedes, “Chapéu de Couro”. Degravação 
X – 0020/99. Em 14/01/1999, o Deputado Talvane Albuquerque apresenta cópia da certidão da 
casa de Prisão Provisória da Região Metropolitana de Goiânia. Em 14/01/1999. Of. COR. 22/99, 
o senhor Relator informa ao deputado Talvane Albuquerque que Blazer da deputada Ceci 
Cunha não era blindada. Em 14/01/1999, Of. COR. 28/99, o senhor Relator informa ao 
deputado Talvane Albuquerque o número do telefone informado pelo deputado Augusto 
Farias. Em depoimento do Delegado de Alagoas, foi entregue à Comissão o laudo pericial 
contendo o laventamento no local da morte e o termo da declaração de “Gamoso”. Em 
14/01/1999, Of. COR 23/99, o senhor relator indaga ao deputado Moacir Andrade sobre a 
veracidade de uma afirmativa dita a uma rádio alagoana. Em 14/01/1999, o senhor Relator 
solicita ao Governador Ronaldo Lessa que confirme declaração em entrevista dada a uma rádio 
alagoana. Em 14/01/1999, Of. COR. 25/99, o senhor Relator solicita à Rádio e TV Gazeta de 
Alagoas a entrevista com Chapéu de Couro. Em 14/01/1999, Of. COR. 26/99, o senhor relator 
solicita da notícia que foi ao ar no Jornal Nacional no dia 6/01/1999, com imagens do 
deputado Augusto Farias. Em 14/01/1999, Of. COR. 27/99, o senhor Relator solicita à Rádio e 
TV Gazeta de Alagoas a entrevista com Chapéu de Couro. Em 14/01/1999, Of. COR. 26/99, o 
senhor relator solicita da notícia que foi ao ar no Jornal Nacional no dia 6/01/1999, com 
imagens do deputado Augusto Farias. Em 14/01/1999. Of. COR. 27/99, o senhor Relator 
informa ao deputado Augusto Farias sobre a decisão unânime da Comissão sobre duplicação 
de documentos. Em 14/01/1999, Of. COR 29/99, o senhor Relator informa ao deputado 
Talvane Albuquerque a decisão unânime da comissão sobre duplicação de documentos. Em 
14/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque envia cópia de matéria publicada no Jornal 
Gazeta de Alagoas no dia 20/12/1998 para anexar ao processo. Em 14/01/1999, Of. COR 
32/99, o senhor Relator atende solicitação do deputado Talvane Albuquerque entregando 
cópia da fita contendo a entrevista do Deputado Augusto Farias e a reportagem da Tribuna de 
Alagoas. Em 15/01/1999, O governador Ronaldo Lessa responde à indignação feita pela 
Comissão, por fax. Através de OG 26/99.01.1. Em 15/01/1999, A Organização Arnon de Mello 
responde atendendo a solicitação, enviando fitas solicitadas com imagens do Chapéu de 
Couro. Tv Gazeta – Degravação X – 0021/99 e Rádio Gazeta Degravação X-23/99. Em 
18/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque requer audiência da comissão sindicante para 
ouvi-lo com assistência dos Advogados. Em 18/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque 
solicita cópia do laudo pericial ao Sr. Corregedor. Em 18/01/1999, o Corregedor atende à 
solicitação de cópia e entrega laudo da Unicamp. Em 18/01/1999, o deputado Talvane 
Albuquerque faz pronunciamento na tribuna da Casa e pede que sejam entregues cópias aos 
membros da Comissão. Em 18/01/1999, a Chefe de Gabinete do senador Teotônio Vilela filho 
solicito gravação de seu depoimento prestado perante esta Comissão. Em 19/01/1999 – o 
deputado Talvane Albuquerque retira quebra do sigilo bancário de pessoas conforme 
mencionadas, a quebra de sigilo telefônico, conforme mencionado, o fornecimento de peças 
que compõem seu processo na Corregedoria, assinado pelo Dr. José Moura Rocha. Em 
19/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque requer recolhimento da testemunha em 
cárcere em Sergipe, retira fornecimento de peças da sindicância, e que seja submetido a 
exame de sanidade mental e toxicólogo. 19/01/1999 – Oitiva defesa. X-0026/99. Em 
19/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque teve audiência acompanhado de seu advogado 
e assistente e apresenta cópia de sua identificação junto ao CRM, cópia de lista manuscrita 
com o nome de Pedro L. Neto iluminado. Cópia de nota fiscal do Hotel Charrua em nome de 
Pedro Luís Neto e Cópia de parte da conta telefônica da linha 985-4041 no nome de Nereide 
do Nascimento Gama Albuquerque, esposa do deputado Talvane, iluminadas as ligações de 
números 53, 70 e 87, de Juazeiro. Em 19/01/1999, a requerimento do deputado Luís Eduardo 
Greenhalgh solicita envio do parecer apresentado pelo Dr. Sanguinetti ao Dr. Molina para que 



se manifeste a respeito. Em 20/01/1999, Of.. COR 35/99, faz solicitação à Unicamp, anexada a 
argumentação apresenta na defesa do deputado Talvane Albuquerque. Em 21/01/1999, 
despacho do senhor relator indefere o requerimento de 18/01/1999 do deputado Talvane 
Albuquerque. Em 21/01/1999, despacho do senhor ao requerimento do deputado Talvane 
datado de 19/01/1999, deferindo o item e a indeferido o próximo. Em 21/01/1999 – Assessor 
do deputado Talvane Albuquerque, JADIELSON BARBOSA DA SILVA. X – 0032/99. Em 
21/01/1999. Em 21/01/1999 – Assessor parlamentar do deputado Talvane Albuquerque, 
WINER LUÍS LOPES DA SILVA. X – 0036/99. Em 21/01/1999, apresentação da carteira funcional 
de Jadeilson Barbosa da Silva. Em 22/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque requer cópia 
dos depoimentos prestados pelos seus funcionários, através de seu advogado. Em 25/01/1999, 
o deputado Talvane Albuquerque requer a apresentação da conta telefônica da Agrovale. Em 
25/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque apresenta ao senhor relator a conta telefônica 
para comprovar as ligações do “Chapéu de Couro”. Em 25/01/1999, o deputado Talvane 
Albuquerque envia matéria da Gazeta de Alagoas noticiando homenagem ao pai de Chapéu de 
Couro em Arapiraca. Em 25/01/1999, TERMO DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ BEZERRA DA SILVA 
JUNIOR em Maceió. Em 26/01/1999, Of. COR 38/99, despacho do senhor Relator, pelo 
depoimento ao requerimento do Senador Teotônio Vilela. Em 26/01/1999, despacho do 
senhor Relator pelo deferimento ao requerimento do deputado Talvane Albuquerque que 
pede a apresentação de conta telefônica da Agrovale à Comissão. Em 26/01/1999 Of. COR. 
37/99, pedido de conta telefônica da Agrovale ao deputado Augusto Farias”. Solicitando a 
palavra, o Deputado Robson Tuma historia os fatos. Diz que o Deputado Talvane Albuquerque 
ofendeu o decoro parlamentar, não só pelo contato que este teve com “pistoleiros”, mas 
também porque teria participado de contrabando de armas e facilitando a fuga de presos. 
Tomando a palavra, o Deputado Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, manifesta a opinião de 
que se está entrando numa seara perigosa, ao expandir o objeto das investigações, conforme 
conteúdo do Relatório. Diz que se enveredarmos por este caminho, estaremos transformando 
a Câmara dos Deputados numa Delegacia de Polícia. O Deputado Severino Cavalcanti, 2° Vice-
Presidente, reafirma a sua opinião de que o Deputado Talvane Albuquerque atentou contra o 
decoro parlamentar. E que, quando ao Deputado Augusto farias envolvido no episódio, agiu 
para se defender, constituído, portanto, situações inteiramente distintas. Diz que há fatos 
comprobatórios contra o Deputado Talvane Albuquerque, como a compra de coletes, o 
fornecimento do dinheiro, e a determinação de enterrar estes coletes que caracterizam a 
quebra do decoro parlamentar. Afirma que o Relatório da Comissão é criterioso, por isso 
submete aos membros da Mesa, solicitando sua aprovação. Usando da palavra, o senhor 
Presidente, Deputado Michel Temer, diz que o Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito 
Fortes, colocou bem um aspecto, o do alargamento do objeto das investigações. Lembra que 
as CPIs, ao serem criadas circunscrevem sua atuação a fato determinado. Concluindo sua 
intervenção, arguí: no bojo de uma investigação no âmbito da Câmara dos Deputados, 
surgindo fatos diversos daquele que deu origem à investigação deverão estes serem levados 
em consideração? É possível incidentalmente incluir novos fatos? Solicitando a palavra, o 
Deputado Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, diz que, como o próprio nome indica, cabe à 
Comissão sindicar. Acha que deveria a Comissão apenas investigar se houve ou não quebra do 
decoro parlamentar. Refere que, segundo o Relatório, o próprio advogado do Deputado 
Talvane Albuquerque declarou que o referido parlamentar quebrar o decoro parlamentar. 
Menciona, ainda, o fornecimento de dinheiro para compra dos coletes e a facilitação da fuga. 
Conclui, manifestando a opinião de que estes três fatos já bastam para que se proponha a 
perda do mandato do Deputado, por atentado ao decoro parlamentar. Com a palavra, o 
Senhor Presidente concorda com a opinião de que se deva acolher a conclusão do Relatório. O 
Deputado Nelson Trad diz que se deve agir com cautela, restringindo-se a atuação ao objeto 
da investigação. Discutido o assunto, a Mesa, por unanimidade, decide acolher o Relatório 
elaborado pela Comissão de Sindicância, exclusivamente no que concerne às conclusões no 
sentido da perda do mandato do Deputado Talvane Albuquerque, por comportamento 



incompatível com o decoro parlamentar.  O Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, a 
seguir, lembra que, estando a três dias do final da Legislatura, não haveria tempo hábil para se 
iniciar de desenrolar o processo na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Refere 
que há a sugestão, que submete aos membros da Mesa, de, após acolher-se o Relatório, seja 
este, juntamente com toda a documentação coletada e produzida pela Comissão de 
Sindicância e ainda a cópia da Ata da Reunião, encaminhadas ao exame da Mesa Diretora a ser 
eleita em 2 de fevereiro próximo. A Mesa, por unanimidade, decide pelo acolhimento da 
sugestão. Ato contínuo, o Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, coloca em discussão a 
questão da posse do Deputado Talvane Albuquerque na próxima legislatura. Diz que, uma vez 
declarada a vacância decorrente do falecimento da Deputada Ceci Cunha, deverá a Mesa, nos 
termos do art. 241 do Regimento Interno, no prazo de quarenta e oito horas, convocar o 
Suplente imediato, que no caso é o Deputado Talvane Albuquerque. Discuto o assunto, a Mesa 
decide, por unanimidade, que se deva convocar o Suplente, Deputado Talvane Albuquerque, 
para posse como titular, no mandato de Deputado Federal, ao final do prazo de quarenta e 
oito horas previsto no Regimento Interno. II – PAUTA DO SENHOR 1° SECRETÁRIO. Sua 
Excelência retorna à Mesa o processo n° 50.388/94 e anexos, de interesse do Senhor Samuel 
Malheiros, referente à incorporação de quintos, que concede vista ao Senhor 2° Secretário, 
Deputado Nelson Trad, em razão de novo parecer no seguinte teor: “Trata-se de recurso do 
servidor aposentado SAMUEL MELHEIROS contra decisão do Diretor-Geral que lhe indeferiu 
pedido de averbação, para fins de incorporação de quintos, do tempo de exercício das funções 
de Secretário da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados (de 13-11-64 a 22-8-66) e 
de Secretário da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o IBRA-INDA (de 11-5-67 a 7-3-68). 
Esclareça-se que a matéria já foi apreciada pela Mesa, na reunião de 7-1-98, que “resolveu 
aprovar o parecer do relator, Senhor 1° Secretário, pelo indeferimento do processo...” (fl. 79) 
Referida decisão ocorreu no segundo encaminhamento do processo à Mesa, uma vez que, no 
primeiro, na reunião 10-7-97, o Senhor Segundo-Secretário, Deputado NELSON TRAD, e o 
Senhor Primeiro Suplente, Deputado JOSÉ MAURÍCIO, pediram vista do processo, para melhor 
exame. Considerando que do pedido de vista não decorreu manifestação qualquer por parte 
dos deputados referidos, esta relatoria, então, e novamente, submeteu o seu parecer ao 
douto colegiado, logrando aprovação. Esclareça-se, ainda que, no período entre as duas 
reuniões, ou seja, no período da vista, o processo original foi extraviando, sendo então 
reconstituído pela Secretaria-Geral da Mesa, conforme registrado às fls. 73 e 74. Não obstante 
a citada decisão da fl. 79, que aprovou o nosso parecer, a instrução aponta que “Por solicitação 
da Mesa Diretora, em sua reunião do dia 22-1-98...”, o processo foi encaminhado à Diretoria 
Legislativa, “para exame e elaboração de parecer técnico sobre o assunto.”(fl. 81) Dado 
parecer (fl. 82-115), e submetido novamente o processo à Mesa, agora pelo Senhor Segundo-
Secretário, este apresentou Voto em Separado (fls. 116-122), o que motivou o retorno do 
processo à Primeira-Secretaria, para exame das novas peças. Em o nosso parecer original (fls. 
75-78), contrário ao pleito, apresentamos a matéria nestes termos. “A questão de fundo, em 
síntese apertada, é que a atividade não remunerada de Secretário de Comissão exercida pelo 
servidor passou a ser função remunerada a partir de 1972, a teor da Resolução n° 33/72 e de 
outras que elevaram o nível dessa função. Posteriormente, com o advento da Resolução n° 
70/94, que define os critérios de incorporação de quintos, os servidores da Casa investidos em 
função comissionada tiveram regulamentado o direito de incorporarem “á remuneração de 
seu cargo efetivo, com vantagem pessoal, a importância equivalente à fração de um quinto da 
gratificação da função ou do cargo para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses 
de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos”. (art. 1° da Res. n° 70/94) Nesse plano, 
entende o recorrente, aposentado em 1°-7-86 – após a Res. n° 33/72, porém antes da Res. n° 
70/94 -, qualificar-se ao benefício da incorporação dos quintos relativos ao exercício da 
atividade de Secretário de Comissão e aos períodos em que a exerceu, tudo com fundamento 
no art. 40, § 4°, da CF, na Doutrina e Jurisprudência que menciona. Os órgãos técnicos da 
administração da Casa opinam contrariamente ao pleito, sob a alegação de que (1) a atividade 



de Secretário de Comissão, quando exercida pelo recorrente, não era remunerada; (2) tal 
atividade era inerente às atribuições do cargo de Oficial Legislativo, então ocupado pelo 
pleiteante (art. 55 da Res. n° 67/72); (3) a função comissionada de Secretário de Comissão foi 
criada antes (1972) da aposentadoria do recorrente (1986), o que afasta a incidência do art. 
40, § 4° da CF; (4) o instituto da incorporação de quintos visa preservar a percepção da 
gratificação pelo exercício de determinada função e não criar gratificação antes inexistente. O 
art. 40, § 4°, da Constituição Federal estabelece, verbis: “§ 4° Os proventos da aposentadoria 
serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei” (grifo nosso.). No que toca ao trecho sublinhado, reconhece-se 
que o benefício ou vantagem da incorporação de quintos, regulamentada, no âmbito desta 
Casa, pela Resolução n° 70, de 1994, é posterior à aposentadoria do recorrente, que é de 1986, 
sendo-lhe portanto extensível, desde que comprovado o exercício de função comissionada por 
um período mínimo de 12 meses, a teor do art. 1° da citada Resolução, verbis: “Art. 1° Para os 
efeitos do disposto no § 2° do art. 62 da Lei n° 8.112, de 1990, o servidor investido em função 
comissionada de direção, chefia, consultoria, assessoramento, assistência e cargo em comissão 
de natureza especial, previstos na Resolução n° 21, de 1992, e no Ato da Mesa n° 47, de 1992, 
incorporará à remuneração do seu cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância 
equivalente à fração de um quinto da gratificação da função ou do cargo para o qual foi 
designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos 
(grifo nosso.). Ora, a instrução do processo revela, importar reiterar, que a atividade de 
Secretário de Comissão exercida pelo recorrente não era, naquele tempo, uma função 
comissionada, o que só ocorreu a partir de 1972, com o advento da Resolução n° 33/72. Assim, 
a prosperar o pedido, estar-se-á admitido a incorporação de quintos divorciada de seu 
elemento essencial, pré-requisito necessário: o exercício anterior (por 12 meses, no mínimo) 
de uma função comissionada (...)” “a) o princípio constitucional da paridade entre vencimentos 
e proventos, inserto no § 4° do art. 40, da Constituição Federal possui três comandos 
normativos distintos; b) as vantagens pecuniárias que compõem a sistemática de remuneração 
dos servidores públicos civis podem, quanto a sua natureza, ser classificada nas seguintes 
categorias: 1. vantagens universais ou gerais; 2. vantagens singulares; e vantagens especiais; c) 
as vantagens concedidas aos servidores em atividade, passíveis de extensão aos servidores 
inativos, sem restrições, são aquelas classificadas como vantagens universais ou gerais; d) as 
vantagens singulares são condicionadas, sendo extensíveis apenas aos servidores inativos que, 
antes da aposentadoria, integralizaram os requisitos autorizadores da futura concessão; e) o 
STF, no julgamento do ADI n° 778/DF/94, decidiu que “a extensão aos aposentados dos 
benefícios e vantagens criados, como prevê o § 4° do art. 40 a Constituição, é relativa aos de 
caráter geral, o que exclui situações particulares”; f) o objetivo fundamental do instituto da 
incorporação de quintos foi o de preservar o status financeiro daqueles que, durante longos 
anos, ocuparam cargo ou função de confiança no serviço público; g) os fatores condicionantes, 
consoantes, consoantes o prescrito na Lei n° 8.911/94 e na Resolução n° 70, de 1994, para 
incorporação de quintos era os seguintes: 1. ser servidor ocupante de cargo efetivo, tendo em 
vista que os quintos incorporar-se-iam à remuneração do cargo efetivo; 2. Estar investido em 
função comissionada ou em cargo em comissão (ou ter estado investido); e 3. completar o 
interstício de doze meses, para incorporar parcela equivalente a um quinto da gratificação 
prevista para o cargo em comissão ou função comissionada; h) após o advento da Lei n° 
284/36, até os dias atuais, vigora, na administração de recursos humanos do setor público, o 
princípio da especialidade funcional, pelo qual cada cargo público possui um conjunto 
determinado de atribuições; i) a organização da Câmara dos Deputados, estabelecida pela 
Resolução n° 67, de 1962, definiu, com precisão, as atribuições próprias de cada cargo da 
instituição; j) secretaria comissão não é uma situação equivalente a ocupar uma função 



gratificada de secretário de comissão; l) a atribuição de “secretaria comissões”, desde a edição 
da Resolução n° 67/62, até a publicação da Resolução n° 33/72, pertencia ao cargo efetivo de 
Oficial Legislativo; m) Não há como incorporar parcelas de funções gratificadas que, 
efetivamente, não foram exercidas; n) na situação referente à Comissão de Orçamento, como 
na relacionada à Comissão Parlamentar de Inquérito, o recorrente não esteve investido em 
função gratificada e nem desempenhou atribuições diversas das cometidas ao seu cargo 
efetivo de Oficial Legislativo; o) o decidido no Recurso Especial n° 20.926-6-SP pelo STJ, que 
versa sobre a concessão de vantagem geral, não serve para embasar, em termos 
jurisprudenciais, a pretensão do recorrente, que almeja obter o reconhecimento do benefício 
singular; p) a posição adotada pelo STF, no julgamento do M.S. n° 20.526-DF, refere-se ao 
exercício de fato de encargo não remunerado, diverso das atribuições inerentes ao cargo 
efetivo do impetrante do mandado, não correspondendo essa situação à do recorrente, que 
exerceu, de direito, atribuição específica de seu cargo efetivo; q) em nenhum ato normativo, 
vigente até a decisão da Resolução n° 33, de 1972, ficou evidenciado que a atribuição de 
‘secretariar comissões’ não pertencia, realmente, ao cargo de Oficial Legislativo; r) não há 
como reconhecer o direito à incorporação de quintos, no caso examinado, por não satisfeitos 
os requisitos legais que disciplinam essa vantagem.’ O Voto em Separado do Senhor Segundo-
Secretário, Deputado NELSON TRAD, circunscreve-se ao exame de suas proposições 
capturadas do parecer da Assessoria Legislativa, a primeira relativa ao princípio da legalidade e 
a segunda a matéria apreciada pelo STF, de interesse de Procurador da República – MS n° 
20.526.1. Sobre a primeira proposição, não obstante reconhecer o nobre Deputado que o 
princípio da legalidade se impõe a toda a Administração Pública (fls. 117), restringe-se a 
apontar situações em que tal princípio teria sido aplicado de modo mais flexível pelo Supremo 
Tribunal Federal, destacando frases do tipo: “o princípio da legalidade tem alcance que pode ir 
além da ‘letra da lei’; “interpretação ampliativa da Lei...” e “parecer por equidade” (117-118), 
juízo esse que, a ser aplicado ao caso presente melhor o seria se pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal, guardião da Lei. Sobre tal mister, ainda, o que se pretendeu afirmar no 
Parecer é que o servidor recorrente NÃO foi investido em função comissionada ou cargo em 
comissão que justificasse, à luz da Resolução n° 70/94, a posterior incorporação de quintos 
correspondentes ao valor dessa função. A atividade de Secretário de Comissão, quando 
exercida pelo servidor, era inerente ao cargo de Oficial legislativo, em que se encontrava 
investido, e não uma função destacada a que se conferisse qualquer recompensa pecuniária. 
Aceder ao pleito, reafirme-se, significaria permitir a incorporação de quintos a quem não 
exerceu função comissionada, o que contraria a lei e por conseguinte o princípio da legalidade. 
Quanto à segunda proposição, diga-se que o julgado trazido à colação (MS n° 20.526-1) não 
guarda estreita identidade com o caso em exame, senão por gravitarem em esferas distintas 
de poder, com as diferenças todas daí recorrentes, por comportar este último singularidades 
ausentes no Mandado de Segurança acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Registre-se, a 
propósito, para ficar apenas com uma dessas singularidades, que servidor recorrente, quando 
da criação da função comissionada de Secretário de Comissão, em 1972, não se encontrava 
secretariado qualquer comissão, tendo sido a última a CPI do IBRA-INDA, de 11-5-67 a 7-3-68, 
enquanto o Procurador da República, quando da criação do cargo em comissão de Procurador-
Chefe nas Procuradorias da República nos Estados (código DAS-101.4), em 1982, encontrava-se 
no exercício do cargo desde 15-2-1974, “transferindo-se para a nova condição funcional de 
Chefe, sem qualquer quebra de continuidade, compondo-se, assim, uma unidade 
intertemporal devidamente consolidada.” Tal circunstância, por certo, afasta e compromete a 
incidência do artigo 40, § 4°, da CF, supre-transcrito, ao caso presente, dado que, a criação da 
função comissionada de Secretário de Comissão, em dezembro de 1972, NÃO caracteriza uma 
vantagem ou benefício posteriormente concedido aos servidores em atividade – como quer o 
texto constitucional – visto ser anterior à aposentadoria do recorrente, ocorrida em 1986. E 
mesmo por ocasião da criação desse benefício ou vantagem, o servidor NÃO se encontrava no 
exercício da secretaria de nenhuma comissão, tendo sido a última, como visto, 



aproximadamente há cinco anos (11-5-67 a 7-3-68), o que representou uma quebra de 
continuidade, NÃO se compondo, assim, uma unidade intertemporal devidamente 
consolidada. Além disso, o benefício ou vantagem em questão não foi concedido aos 
servidores em atividade, a saber, à  totalidade dos Oficiais Legislativos, senão àqueles que se 
encontravam secretariado ou então passara a secretariar comissão,  o que caracteriza a 
vantagem como singular e não  universal ou geral, esta sim extensível aos aposentados, como 
bem demonstra o parecer da Consultoria Legislativa. Ademais dessa consideração última e de 
todas as já expendidas no processo contrárias à aproximação dos dois casos, frise-se que o 
julgado da Corte Maior não tem efeito erga omnes, valendo antes para as partes litigantes. 
Ainda no seu voto em Separado, o nobre Deputado invoca em favor do recorrente uma 
aproximação entre o caso deste e o de ex-servidores do Secretariado Parlamentar, hoje 
efetivos, e também de servidores desta Casa cedidos ao IPC e que tiveram todos a 
incorporação de quintos referentes a funções exercidas nesses órgãos. Data vênia das 
considerações do nobre par, a analogia não procede, visto que os referidos servidores do 
Secretariado Parlamentar e os servidores desta Casa cedidos ao extinto ao IPC 
reconhecidamente exerceram nesses órgãos funções comissionadas, conforme disciplinado 
pela legislação interna e expresso por decisões da Mesa. Por fim, ressalte-se que a 
administração da Casa tem-se pronunciado contrariamente a pedidos análogos ao que se 
examina, e que o deferimento do pleito, por tudo o que já foi dito de sua ilegalidade, terá o 
condão de arrastar outros pedidos de igual natureza, com elevado custo administrativo e para 
o erário, o que operaria melhor na esfera do judiciário, se assim o entender, após decisão 
irretocável. Esta Secretaria, ante todo o exposto acompanhamento a Consultoria Legislativa e 
a Diretoria-Geral, ratifica o seu parecer de fls. 75-78, contrário ao pleito”. A seguir, o Senhor 4° 
Secretário, Deputado Efraim Morais, relata seu parecer proferido no processo n° 102.667/99 e 
anexos: “Trata-se o presente processo de solicitação dos Senhores Deputados ARY 
MAGALHÃES E RONALDO PERIM, objetivando o pagamento de Ajuda de Custo, nos termos das 
decisões da douta Mesa de 03/12/98 e 5/1/99, mesmo que entregues os imóveis após as datas 
previamente fixadas. Como fundamento para as suas pretensões, invocam os nobres 
Parlamentares motivo de doença, o primeiro, e expectativa de investidura, o segundo, razões 
estas impeditivas da desocupação na época aprazada. Segundo registrado nesta Secretaria, a 
iniciativa para a concessão inicial do benefício teve como objetivo disponibilizar imóveis para 
os novos Parlamentares, após efetuadas as revisões necessárias. Pelo que consta do Proc. n° 
99/100.959, as atuais restrições orçamentárias, inclusive pela não sanção do Orçamento Geral 
da União, indicam a impossibilidade de a maioria dos imóveis, cuja ocupação foi solicitada 
pelos Deputados recém-eleitos, estarem, em curto prazo, em condições de habitabilidade. De 
outro modo, mais de 50% perdeu o prazo anteriormente fixado. Como persistem as mesmas 
razões que fundamentaram as decisões acima referidas, submeto o assunto ao douto 
Colegiado.” Em continuação, Sua Excelência submete à Mesa, nos mesmos termos do parecer 
supra, pleito dos Deputados Josias Gonzaga, Gilney Viana, José Santana de Vasconcelos e 
Olávio Rocha. Apreciando o assunto e tendo conhecimento da entrega, na presente data, dos 
apartamentos funcionais pelos respectivos deputados, a Mesa resolve autorizar o pagamento 
nos termos constantes da decisão do dia 5 do corrente aos referidos parlamentares. Nada mais 
havendo a tratar, às 17:00 horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. – Michel Temer, Presidente.  
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Ata da 11 R.eunilo da Mesa ,  realizada em 07 . 02 . 9 5 

AD• sete dia■ do 1161 de fevereiro de hum 
ail , novecento■ e noventa • cinco , •• 12 : 00 hora■ , reõ.ne-ee, 
no Gabinete d& PrHidtncia, a Meaa da ca.ara cio■ Deputado■ , 
■ob a preeidtncia do Senhor Deputado Lu1■ lcluardo, Pre■idente, 
PreHnt•• o■ Senhor•■ Deputado■ llonaldo Peria, 11 Vice
tra■idente , Beto Men■ur, 21 Vice-PrHidente, Leopoldo 
a-■■one, 21 Secretario ,  Joio Henrique, 41 Secretario, llobeon 
'l'IIIIA ,  11 Suplente • Vane-■a relipa , 31 suplente. Havendo 
nllMro le,;al,  o Senhor PrHidente declara aberto■ o■ 
trabalho• - I - PAUTA DO SIDIBOll PUSIDIIITI. A .... ra■olve, a )  
COnfirur, para o bitnio 1H5/UH , a •  atribuiçOe■ do ■  -ro■ 
d& Naaa previ.ta• no Ato d& N8H 111 H, d• 19931  b) leiur o 
Ato de lle■a 111 0 2 ,  de 19'5 , que • ravo9a o Ato de Me■a 111 71 , 
de 1 U3 " ,  · o  qual vai publicado ao finel d& atai c) Deterllinar 
a nlo utiliHc;lo dH cuioneta■ de ca.ara do■ Deputado■ • 
Hrvic;o de apoio ao tran■porte do■ lenllorH Deputado■ ;  d )  
De■i911Ar o •  lenhorH Deputado• Leopoldo leuone, le,;wido 
Secretario, • Joto Henrique, Quarto lecret.trio, para 
re■ponder•, reepactivaMnte, palH triaeira e Terceira 
lecretariH , att que H ultiae o proceuo de •lei;lo para o 
prNnclliaento de■H■ car90■ • •> De■i911ar o lenllor Deputado 
lonif&cio de Alldrllda Coordenador de Procuradoria tarlAMntar; 
f) aatificar oe de■pacho■ favarlwi■ proferido■ pelo antlo 
tre■iclente, Deputado Inoctncio Oliveira, " ad referendua• d& 
Naaa noe H9Uint-■ apecliente■ : 1 )  IHabol■o de deepa■u 
lltdico-lloepitalarH 1 a ) troce■ao nl 4 1 , 211/14 .  Deputado 
l.oberto loll■-llercr. Valor : 11$ 14 . 117 , 11 (quatorse ail,  ce��- • 

■eeeenta e eete rãaia e eesaenta e oito centavos ) ;  b) Processo 
nt 5 0 . 969/94 . Deputado Roberto Rollemberg. Valor : R$ 1 2 . 7 95 , 23 
( doze ail , aetecentos e noventa e cinco reais e vinte e trea 
centavo■ ) ;  c) Processo n• 101 . 608/95 . Deputado Amaral Netto . 
Valor : R.$ 4 1 . 346 , 24 (quarenta e um mil ,  trezentos e quarenta e 
■eia reais e vinte e quatro centavo■ ) ; d) Processo no
101 . 994/9 5 .  Deputado Orlando Bezerra.  Valor: R$ 1 0 . 855 , 45 (dez
ail, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavo■ ) ;  e) Processo no 100 . 434/95 . Deputado Amaral Netto . 
Valor : 1.$ 13 . 240,  00 ( treze mil ,  duzentos e quarenta reais ) ;  2 ) 
ReqUi■içlo, pelo Governo do Distrito Federal , da servidora 
Isaura Bel l oni , Assessora Legislativa, matricula 562 5 ,  para 
exercer o cargo em comias ao de Diretora EXecuti va da Fundaçao 
Educacional do Distrito Federal ,  a partir de lQ de janeiro de 
1 9 9 5 ,  eem Onu■ para a Càmara dos Deputados . 3 )  Atos da Mes a :  
a )  nl 1 2 1 ,  d e  1995 , qu e  •altera o anexo I do Ato d a  Mesa oQ  
10 ,  de  19157 • ,  o qual vai publicado ao  final da  ata; b) nQ  
0 0 1 , de  1 9 9 5 ,  que • altera a lotação de  servidores noa 
Gabinetea de Lideres de Partidos• , o qual vai publicado ao 
final da ata. g) Ratificar os despachos favor4veia proferidos 
pelo Senhor Preaidente , Deputado Lu1s Eduardo , • ad referendum• 
da Meaa noa aeguintes expedientes : 1 )  Reembolso de despesas 
m6dico-ho■pitalares : l )  Proceaso n• 100 . 1 14 /95 . Ex-Deputado 
Roberto Rol leaberg. Valor : R$ 5 . 02 1 , 2 9  ( cinco lllil e vinte e 
vinte e WI reaia e vinte e nove centavos ) ;  2 )  Processo nQ 
103 . 560/95 . Ex-Deputado Roberto Rollemberg. Valor : R$ 2 . 1 62 , 00 
( doi■ mil,  cento e sessenta e dois reais ) .  2 )  Requerimentos de 
informaçao . a) no 3 . 350/95 . Deputado Jackson Pereira . Solicita 
informaçõea ao Ministério da Previdência e Ass istência Social 
sobre pagam.entoa efetuados,  na Justiça Federal ,  o Estado do 
Cear6 , relativo■ a diferença de meio sal&rio m.1oimo , período 
outubro/88 a abril/9 1 .  b) n• 3 .  351/95 . Deputado Luiz Gushiken . 
solicita informações à Presidência do Banco Central ,  por 
inte.rád.io do Ministério da Fazenda, sobre necessidade de 
intervençao no Banco do Estado de São Paulo S .A .  e no Banco do 
Batado do Rio d• Janeiro S . A . , por per1odo de um ano a contar 
'1.e 30 de dezembro de 1 99 4 . c) nQ 3 . 352/95 . Deputado Luiz 
Guehilten. Solicita informações a Presidência da caixa 
Bconõaica Federal , por intermédio do Ministério da Fazenda , 
■obre o Programa de Cr6dito Bducativo, no per1odo de 1991  a 
1994 . d) nl 3 .  353/95 . Deputado Lui z  Gushilten . Solicita
inforaaçõe■ ao Ministério da Fazenda sobre o fechamento de 
•�nela■ do Banco do Brasil e da Caixa Bconõlllica Federal em 
todo o te=itõrio nacional .  e) n• 3 . 354/95 . Deputado Luiz
Gu■hilten . Solicita informações ao  Ministério da l!ducaçio e do 
Desporto ■obre o Programa de Crédito Educativo, no per1odo de 
1 9 9 1  • 199 4 .  f) n• 3 . 356/95 . Deputado José Fortunati . Solicita
inforaaçõee ao Miniat6rio da razenda acerca do novo Estatuto 
da Caixa lconõm.ica Federal . g) n• 3 . 357/95 . Deputado Jo4o 
Paulo .  Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
ato■ de ge■tao d& Caixa l!conõllica Federal . h) n• 3 . 358/95 . 
Deputado Jo•• Viegas . Solicita informações ao Ministério . ..das 
Mina• • lnergia sobre transporte efetuado pela
rronapa/Petrobri■ do petróleo produzido no rio orucu , de Tefé 
a Nanaua , • 1994 e sobre afretamento de navios estrangeiros 
pela Pet.rol>ri■ no me■mo per1odo . i) nt 3 . 360/9 5 .  Deputado Luiz
Guehiien . Solicita informações ao Ministério da l!ducação e do 
Deeporto ■obre eneino b6.■ico e superior no Braail . j )  no 
3 .  361/95 .  Deputado Welinton Fagundes .  Solicita informações ao 
Miniet6rio do Planejamento e Orçamento sobre os efeitos doa 
Decreto■ 1 . 35 8 ,  de 30 de dezembro de 199 4 ,  e 1 . 365 , de ll de 
Janeiro de 1995 . l )  n• 3 . 362/95 . Deputado Welinton Fagundes . 
Solicita informações ao Ministério da l!ducaçllo e do Desporto 
aobre • oai■110 de entidades vinculadas aquela Pasta, no 
Decreto 1 . 36 1 ,  de 11 de janeiro de 1995 .  m) n• 3 . 3 63/95 . 
Deputado llil■on Gibson . Solicita informações ao Ministério de 
Mina• e Energia sobre as reservas de petróleo do Brasil . n )  nQ  
3 . 364/95 . Deputado Valdemar Costa Neto . Solicita informações 
ao Miniat6rio da Agricultura , do Abastecimento e da Reforma 
Agr6ria ■obre desapropriação de 18 6reaa para fina de reforma 
agr6ria . o )  no 3 . 3 155/95 . Deputado Paulo Bernardo . Solicita 
infonwu;ões ao Ministério da Fazenda sobre a execução 
financeira do Orçamento Geral da União de 1994 . p) no 
3 . 3156/9 5 .  Deputado Arnaldo Paria de S4 . Solicitai informações 
ao Nini■t6rio da Previdência e Assistência Social sobre todos 
o■ fundos de pensões existentes na Secretar ia de Previdência 
Complementar.  q)  nQ 3 .  3157 /95 . Deputado Freire JO.nior . Solicita
inforaaçõea ao Miniat6rio da Fazenda sobre fechamento de
agt,ncia■ do Banco do Brasi l ,  Caixa Econõmica Federal ,  Banco do 
Nordeate do Brasil e Banco da Amazônia . r )  ng 3 . 3158/95 . 
Deputado Joa6 Fortuna.ti .  Solicita informações ao Banco 
Centra l ,  atrav6■ cio Miniat6rio da razenda, acerca d& Resolução 
n1 2 . 120/94 . Proe■a911indo , o Senhor Presidente traz a Mesa o 
■89Uinte upediente encaminhado pelo In■tituto de Previdencia 
cio■ Con;reui■ta■ : "l!xpoeiçio de 110tivoe . Do: Con■elho 
Deliberativa do IPC . Ao: l!xcelent1■■illlo Senhor Deputado Lui1 
lduardo Ma9alh&e■ , Dign1u imo Preoidente da Cuara doe 
Deputado■ • A Comiu&o que ora tem a honra de H apresentar a 
Vona l!xcellncia 6 con■titu1da por membros do Con■elho 
Deliberativa do IPC ,  de■ignad& eepacialmente para ■olicitar 
provid6ncia■ no. ■-ntido de que a Cuara do■ Deputados retoae a 
pratice de de■'tinar ao IPC o ■aldo da■ diaria■ descontadas do■ 
Con;re-■i■ta■ • A ba■e legal para a■ contribuic;Oea eolicitad&e 
encontra-■- no Inci■o I ,  II • V do art . 20 d& Lei 7 .  087/82  
com a■ nova■ redac;oe■ dada■ pelo art . 11  d& Lei n•  7 .  211/84  e 
art . 11 d& Lei 7 . 586/87 : "Art . 20 . A receita do IPC 
con■tituir-■e-a da■ ■e911intH contribuiçõe■ e r■nda■ : I -
Contribuição do■ ■-911rado■,  de■contada men■almente ui Folha , 
corrHpondente •• a) 101  ( dez por cento) doe ■ubs1dios 
• • • • • • • • • • , • de■ di6ria■ pa9a• aos Con;reui■tae . 
• • • • • • • • • • • • • n - Contribuição do senado Pederal ■ da Cbara 
cio• Deputado■ co=e■pondent• a 201  ( vinte por cento ) do■ 
■ub■idio■ fiso • varitvel e de■ diArias pa9ae ao■ 
Con;rH■i■ta■ • • • • • • • • • • • • • • • V Saldo das di6ria■ 
d-■contade• do■ Con;re-■i■ta■ que faltarui A■ Seesoe■ • .  Trata
.. , portanto, de pratice legal , tradicional e plena de 
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significado político no lml>ito da ca.ara do• Deputadoa __ que 
adquire diJNnaao ■ocial da maior relev&ncia, ao tran■ferir 
para o IPC recur■o■ indi■pen■Avei■ à perenizaçlo do In.atituto, 
principalaente diante do■ encargo■ novos que acaba de •••Wlir
coa o advento do Decreto Legislativo 07 /95. Pelae razões 
apre■entada■ e confiantes na alta ■en■ibilidade com que vo■aa 
lxcelAncia ■empre trata a■ questões de interea■e do no■ao 
In■tituto, firmamo■ a pre■ente, certo■ da atençao e na 
expectativa de uma deci■ao favorAvel. Bra■ilia, 03 de 
fevereiro de 1995. A comin&o: Aaainadoa: Senador !labor Jdnior 
- Preaidente do IPC em u:ercicio; Senador Carlo■ Patrocinio -
Con■elbeiro e Deputado Pri■co Viana - con■elheiro. lle■UIIO da 
deapeea coa a folha do IPC. llolle: lb:-ParlUNtntar: Quantidade 
683; Valor da de■peaa em janeiro: R$ 818.998,19; Valor da 
de■pe■a ea fevereiro: R.$ 2.238.567,75. MOJN:: Pen■ioni■ta 
(Parlamentar): Quantidade: 503; Valor da de■peaa em janeiro: 
R$ 295.096,13; Valor da deepeaa em fevereiro: R$ 806.586,23. 
Nome: lx-funcion&rio: Quantidade: 914; Valor da despesa em 
janeiro: R$ 195.444,57; Valor da deepeea em fevereiro: R$ 
195.444,57. Nome: Pensionista (servidor): Quantidade: 433; 
valor da deepeea em janeiro: R$ 27. 325, 71; Valor da deepeaa em 
fevereiro: R$ 27.325,71. Nome: Projeçlo de novo■ pen1ioni■ta1: 
Quantidade: 150; Valor da deepe■a em janeiro: -; Valor da 
despesa em fevereiro: R$ 500. 000, 00. Total do valor da deapeaa 
em janeiro: R$ 1.336.864,60; Total do valor da deepe■a em 
fevereiro: R$ 3.767.924,28. Observaçao: O aumento 6 de 173,001 
nas folha■ do■ ex-parlamentare■ e ■eu■ benefici4rio■• 
Considerando a projeção doa novoa penaioni■taa, o aumento 6 de 
182,001. Receita da■ contribuiçõe■ com Patronal: 
Parlamentares: R$ 2.400,00 x 590 • R$ 1.416.000,00; l!x
Parlamentar: 71 • 191.700,00. Sub-total: R$ 1.607.700,00. 
servidores • R$ 300.000,00; ax-servidorea: 71 • R$ 13.600,00. 
Total: R$ 1. 921. 300, 00. Situação econõm.ico financeiro do IPC 
em 31.01.95: l - Di■ponível: Contas corrente■ - R$ 192.930,54; 
Fundo curto Prazo-BB - R$ 2. 416. 331, 97; Fundo curto Prazo-cBl' 
- 53.691,92. Total - R$ 2.662.954,43. 2 - Aplicaçõe■ a curto 
Prazo: Poupança Banco do Brasil S.A. - R$ 6. 789.682,59; Poupa: 
Banco do Bra■il - R$ 61.678,33; Poupança Caixa lconõaica 
Federal - R$ 7.014.689,78; RDB■/CDB• - BB - 28.883.075,35; 
RDBs/CDB• - CBF - R$ 16 .170. 249, 97; Financiamento de Veiculo■ 
- R$ 2.451.-669,62; l!lllpr6ati.moa aob conaignaçlo R$ 
2. 777. 854, 21. Total: R$ 64. 148. 899, 85. 3 - Inve■tilnento•. • 
1.538.090 - Açõea BB Tipo 011 - R$ 29.223,71; • 1.510.095 -
Açõea BB Tipo P!C - R$ 35.638,24; 433.527 - Açõe■ 8MB - Tipo P!C 
- R$ 4.806,30. Total: RS 69.668,25. 4 - Realiz6vel a longo 
prazo: 3.746.427 Obrigaçõe■ Bletrobr6• - R$ 1.829,72; 15.416+ 
11.562 TDAII CUstod. CBF - R$ 127.977,85; 850 Deb6nturea Sub
Judice - R$ 1,n; Financiamento de Veiculo - R$ 1.215.750,70. 
Total: R$ 1.345.559,88. Total geral: R$ 68.227.082,41. 5 -
I1110bili6rio: 25 Lojaa no !d. Dll!CASA, Pal6cio do COll6rcio e W/3 
- Sul, 06 Lotes no SIA n9■: 10, 20, 30, 40, 50 • 60 coa 3 
Galpõe■ - Valor patrimonial avaliado pela CBF • 21 de 
eetembro de 1994 - R$ l. 760.000,00. • Valor patrl.Joonial de 
31.08.94. Braeilia, 1• de fevereiro de 1995. Ruben■ Souto 
Pereira - Chefe da Seçlo de Pagamantoa e Aplicaçõe• • • 
Pro■■eguindo, o Senhor Pre■idente la •• informaçõe■ pre■t4,do■ 
pelo Senhor Diretor-Geral com referencia l aolicitaç&o do 
con■elho Deliberativo do Inatituto d• PrevidAncia doa 
congre■■iataa acerca da de■tinaçlo ao IPC do aaldo da• di6riaa 
deacontadaa do■ Deputado■: 'Senhor Priaeiro secretario. 1111 
expediente dirigido ao Senhor Pre■idente da camara doa 
Deputado■, o Pre■idente do In■tituto de Previdancia do■ 
congressista■ - IPC, Senador llebor Jdnior, e o■ con■elbeiro■, 
Senadore■ Carlo■ Patrocinio e Pri■co Viana, - nome do 
con■elho Deliberativo daquele inatituto, aolicitem •• 
providancia• cabivei■ no 1entido de que ••ta ca■a ret011e a 
pratica de deatinar ao IPC o aaldo da■ di6riaa deacontadaa do• 
Congrea■i■ta■• PundaJDentam legalmente a reivindicação, no 
di■po■to no incieo V do art. 20 da Lei nl 7.087, de 1982, com 
a redaçlo alterada, reepectivaaente, pelo art. 19 da Lei n9 
7.266, de 1984, e art. 1a da Lei n9 7.586, de 1987, in verbi■: 
• Art. 20. A receita do IPC conatituir-ae-6 das seguinte■ 
contr ibuiçõe■ e rendaa: . • • • . • • . . • V - Saldo das di6.riaa 
deecontadaa do■ Congreaaiataa que faltarem à■ Se■aõee.• 
Enfatizam os postulantes que a deatinaçlo do saldo da■ di6.riaa 
descontadas doa Congressistas que faltarem &a See■õe■ ■empre 
se constituiu •pr6tica legal, tradicional e plena de 
significado político no a.bito da CAlllara do■ Deputado■ �• 
adquire dimenalo social da maior releva.nela, ao transferir 
para o IPC recursos indiapena6vei■ a perenizaçlo do In■titutC:>, 
principalmente diante doa encargos novo• que acaba de a■aUll.l.r 
com o advento do Decreto Legialativo 07 /95. • O■ saldo■ das 
di6.rias em referancia, apurado mensalmente, sempre foi parte 
integrante da receita do IPC, todavia, :IA hA algua tempo, ea■a 
tran■ferencia de recunoa nao vem Hndo fel.ta, devido la 
conatantH ju1tificaçõea de falta■ pr01110vida1 pelo• 
parlamentar-■, inviabilizando a tranafer•ncia ou provocando o 
Htorno de cr6ditoa. C011 o advento do Decreto Legialativo n• 
7, de 1995, cujo s 50 do art. 4• veda o pagamento de ■ubaidio 
vari6vel ou adicional decorrente de HHlo deliberativa 
durante a qual o parlamentar nlo tenha tido aua preaença 
regiatrada na forma doa H 2• e 31, H jwotificaçOaa d• falta• 
(previ■tH no 1 40) dizem reapeito t10-10119nte a au■•ncia por 
motivo de min&o oficial no Pai■ ou no exterior • no• caaoa de 
doença comprovada por ateat.ado de junta lltdica oficial ou de 
internaçlo .. üatituiçlo hoapitalar. Dead• • ipoca em que foi 
promovida a equiparaçlo de pen■0.1 no IPC (outubro de 1988), 
•• o• devido• e1tudoa atuariai1, cau1ando enorae d6ficit 11&1 
conta■ daquele inatituto, a C�a do• Deputado• • o Se11&do 
Fedel v .. r-tendo, Mn■alMnte, ai;nificativoa aportH de 
recurao• financeiro■ para cobrir• a aubatancial diferença 
çexiatente 11& folha de pegUNtnto de penaõaa de u:
parlUNtntare■ • r-■pectivo• beneficiario1. AHia, a aplicaçlo 
do diapoato no inci■o V do art. 20 da Lei n J 7. 017, de 1H2, 
■6 vir6 miniaizar ou M■-o elidir HH tran•f•r•ncia de 
recuraoa, ainda •• previalo legal e■pecifica. l viate de todo 
0 el<poato, MDife■to._ pelo atendimento do pleito foraulado 

pelo■ ilustre■ conselheiros do IPC. A elevada conaideraçlo de 
vossa Bxcelancia •. Depois de debatida a mat6ria, a Ke■a 
re■olve autorizar a destinaçlo ao Instituto de Previd6ncia do■ 
Congre■aiataa do ■aldo de di6.ria■ descontada■ doa deput44P.■, 
em razio de falta■ &a eeaaõea deliberativa■, coa ba■e legal 
noe inci■oe I, II e V do art. 20 da Lei nl 7.087/82 com u 
nova■ redaçOe■ dadas pelo art. 11 da Lei n• 7 .256/84 e art. li 
da Lei nl 7.586/87. II - PADTA DO SDIIIOR 20 VICB-PUSIDllll'l'I. 
Sua bcelbcia, na condiçlo de Corregedor-Geral, apre■enta ■eu 
parecer ao Processo nll: 3. 743/95, referente ao oficio nl 
080/95-Cart/SR/DF da Delegada de Policia Federal, Maria de 
P6.tiaa aaao■ Leite, no ■eguinte teor: •zncaainhou v. ba., no 
dia 28 do corrente ... , ao Corregedor, o inclu■o expediente, 
r-tido a eata Caaa pela Delegada de Policia Federal Maria de 
F6tima Leite. Sue expediente (Of. 080/95, de 24.01.95), ,,_ 
acompanhado de cópia de depoimento preetado por Carloa da 
Silva Pinto na Delegacia de Policia FazendAria da 
superintendAncia Regional do DPF no Di■trito Federal. Segundo 
esse depoimento, 6 atribuída ao Deputado Joa6 Vicente Brizola 
a pratica de diversos ilicito■ penaie, que teriaa ■ido 
cometido■ aa dependtnciaa da camara do■ Deputado■. 110■ tera>■ 
do art. 269 do Regilnento Interno, haver-■e-ia que abrir 
inqu6rito, ao■ efeito■ da■ penas disciplinara■ cabivei■, no 
caso de comprovação de qualquer daa ilicitude■ denunciada•. A 
dendncia, no entanto, chega a destempo nesta Ca■a, vez que, 
al6nt de e■tarmoa na v6apera do encerruaento da Legi■latura, o 
Deputado denunciado nlo foi reconduzido para wa nova aanct.to. 
Tais circun■tancia■ conduzem, por Obvio, & inocuidade qualquer 
procedimento tendente a apuraçlo doa fatos denunciado■. Pela■ 
precedentes razõe■ propomo■ o arquivamento da dendncia ora 
feita, nl.o SUL ante■ ter preaente que o intereeee pdblico, no 
ca■o, ■e acha, ent principio, reaguardado, com a■ provid•ncia■ 
que, por força de oficio, haveria de ■eguir-■e l den11ncia 
feita à autoridade policial. Valho-me do en■ejo para reiterar 
a Voa■a Bxcelancia aa expressões do aeu -ior apreço • 
di■tinta con■ideraç&o•. b diacu■slo a mat6ria, a Mela aprova 
o perecer. III - PADTA DO SDIIIOR 4 a SBCUTÃIIIO. A lleH 
re■olve: a) Autorizar o pagamento de R$ 2.400,00 (doi■ ail • 
quatrocento■ reai■) ao■ deputado■ que devolver-, no período 
de 20/01 a 15/02/95, o■ apartamento■ funcionai• por ele■ 
ocupado■• b) Reajuatar o auxilio-moradia para R$ 1. 700,00 (hua 
mil e ■etecento■ reaia), a partir d.e 1a de .. rço de 1995. 
Pro■aeguindo, o Senhor Pre■idente menciona ao■ aembro■ da Neea 
a nece■■idade- -a. se definir o dia ea que ■er6 realizado o 
aegundo e■crut1nio para eleiçlo do■ 1a e 39 Secret&rio■ da 
Me■a Diretora. Di■cutido o a■aunto, a Mesa decide que o M■-> 
aeja realizado no dia 8 de aarço de 1995. Ili continuaçlo, o 
Senhor Preaidente concede a palavra ao Senhor Diretor-Geral a 
fim de que o -- faça Wlll expo■iç6o ■obre a diatri.buiç&o doa 
gabinete■ parlamentare■ e doa problema• ■urgido•. Depoi■ da 
longamente debatida a mat6ria, a Ke■a re■olve que •• façaa 
geatõe■ junto a01 parlamentares envolvido■ coa viatea a 
conciliaçlo. No caso de nlo haver acordo, deve-ee providenciar 
a retirada do deputado que ■e ap

,

riou indevidUlltnte do 
gabinete parlamentar II dando cumpri.me o a deci■lo anterior da 
Nela. Meda -i•

w
en

r 
a tratar, ■ 14:30 hora■, o S.nhor 

con■tar, eu, , ,,..._ � (J.),_ <--..,- Secret6rio�ral 
Presidente decl

r 
rrada a 1.r te reuni&o. 1, para 

da Neaa, la� pre■ente ata, que apõ■ ■ub■crita pelo S.qh�r 
Preaidante, ,;;i publicação. 

ATO DA MESA Nº 121, DE 1995 

Altera o anexo I do A.t.o da Keaa 
no 10, de 1987. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso de suas atribuições, e tendo em vi■ta o diapo■to no art. 
90 do Regimento Interno, 

RE_SOLVE: 
Art. 11 A lotaçlo do1 GabinetH de l.idarH de 

Partido, previ■ta no Anexo I do Ato da Meaa nl 10, d• 1987, co■ 
u alteraçõH do Ato da Ma■a n• 01, de 1991, paua Hr 
eatabelecida de acordo com oa quantitativo■ con1tante1 do Anexo 
de■te Ato. 

Par69rafo dnico. Aa al teraç6e• da• bancadH 
partid6ria1, l parte •• prerrogativas req:i-ntai■, ■oMnte 
produziria efeitos no irlicio de cada ■eulo legialat1v1. 

Art. 21 E•t• Ato entra •• vigcr na dita de aua 
publicaçlo, revo9ad1■ ae di1poeiç6e• •• contdrio. 

CÃMARA 00

�

,
�

1 
• 

de :1-;z;r• ::_\ 

Dep11t.uo Hoct■CIO �� 
PrHidant• da Clura do■ Deputado■ 



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 04511 
--~~~~----------~~~~~~~ 

~IESAN" 121/95 

ANID:º-l 
GAB~SDELIDERESDEPARTIDO REPRESENTATIVIDADE 

CARGO /FUNÇÃO I ENCARGO 518 9al3 l4a2l 22a50 5la74 75 a99 acimadeiOO 

Chel'e de Gabinete (FC-08) - I I I I 
"-Tb:nico (CNE-07) 2 3 4 5 6 
Chefe de Secmaria de VM»Uderes (FC-06) - I I I I 
Sec:redrio Particular (CNE-09) I I I I I 
Aaistente Tknico de Gabinete (CNE-09) 3 3 5 7 lO 
~e de Gtbiftote (FC-o5) 2 2 4 6 8 
Auxiliar (FC-o4) I I 4 4 11 
Ajudante • A • (FC-02) I I 3 4 8 
Ajudante "B" (FC..()2) I I I I I 

TOTAL 11 14 24 30 47 

ATO DA MESA N° oo1, DE 1995 
.Utera a lotação de servidores 
''IOB Gabinetes de Lideres de 
Partidos. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Art .. lR Em obs.::rv.ância ao disposto no pi!rAgrafo 
línico do artigo lR .do Ato da Mesa no 10, de 1987, alterado pelo 

artigo lR do Ato da Mesa na 1, dê 1991, fica estabelecida, na 
·forma do Anexo, a lotação dE:· 15ervidores nos Gabinetes dos 
Lideres de Partidos Pol!ticos. 

Art. 2G Este A 1:.0 entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas a.u disposições em contr~rio. 

CAMAI!A DOS DEPU1'ADOS,em 1• de fevereiro de 1995. 

~---;::;_~ ~E_· . 
Deputado IHDCf:IICIO OLIVEI 

Pres;.dente da Câmara dos Depu a 

ANEXO AOATOIIA MESAN"OOl,DE 1995 

GABINETES DE L fDERES DE PARTIDO 

I 
8 
I 
I 
12 
lO 
12 
8 
l 

54 

CARGOS E FUNÇOES PMDB PFL PT PDT pp PL PTB PPR PCdoB 
~Chefe ds Gabinete Fc-oB I I I I I I 1 I 1 

IA-ar Técnico CNE • 7 9 8 s s s 3 5 6 3 

r-hefe ds Secmaria de V~ce-Uderes FC-o6 I 1 I I I I I I I 

lseeretúio Particular CNE • 9 I 1 I I I I I I I 
Auístente T6c:nico de Gabinete CNE-9 13 12 7 7 7 3 7 lO 3 

~Assistente de Gabinete FC-os 11 lO 6 6 6 2 6 8 2 

!Auxinw Fc-o4 19 12 4 4 4 I 4 11 I 

~Ajudante • A' FC-ol 14 8 4 4 4 I 4 B I 

IAJudlllle "B' FC-02 I I I I 1 1 I I I 

!TOTAL 70 54 30 30 30 14 30 47 14 

I 
9 
I 
I 

13 
fi 
19 
14 
I 

70 

PSB PSDB 
I I 
4 6 

1 I 
I I 
s lO 

4 I 

4 li 

3 I 

I 1 

24 47 
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ATO DA 111:SA 119 02, DE l. 99S 

Revoaa o Ato da Mesa n9 7S, de 1993. 

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE: 

Art. 19. Fica revogado o Ato da Mesa n9 78, de 
19 de junho de 1993. 

sua pub l icaçi:'.o. 
Art. 29. Este Ato entra em vigor na data de 

Sala das Reuniõe , 07 de fevereiro de 1995 

Presidente 
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H E S A 

11 Ses■Ao Legia lativa da 501 Legielatura 

Ata da 21 Reunilo da Mesa , realizada em 1 4 . 02 . 95 

Ao■ quatorze dia■ do m8• de fevereiro de 
hwn mil ,  novecentos e noventa e cinco, A.e 18 : 30 horaa,  re-0.ne
■e, na sala de reuniõe■ do lapaço Cultural , a Me■a da C&mara 
do■ Deputado ■ ,  ■ob a pre■id6ncia do Senhor Deputado Lula 
Eduardo, Presidente . Pre1ente11 oa Senhore■ Deputado■ Ronaldo 
Peria, 111 Vice-Pre■idente, Beto Manaur , 2ia Vice-Preaidente , 
Leopoldo Beaaone , 21 Secret.6rio, Jol.o Henrique, 49 Secretirio , 
Rob1on Tu.ma, lR Suplente, Vane1sa P'elippe ,  21 Suplente e Luiz 
Piauhylino, 31 Secret6rio . Havendo nQmero legal , o Senhor 
Pre■idente declara abertos 01 trabalho1 . I - PAUTA DO SENHOR 
PUSIDBMTZ .  A Mesa resolve : a) Baixar o Ato da Meaa nt 0 3 ,  de 
1 9 9 5 ,  que • fixa norma de u■o de carta.o de identificação 
( crach6 ) para trAnaito de pea■oa■ nas dependencia■ da C&mara 
doa Deputado■• , o qual vai publicado ao final da ata . 
Pro■■eguíndo, o Senhor Presidente � a palavra ao Senhor 
Secret&rio-Geral da Meaa a fia de que o me■110 faça u.u 
ezpo■iç&o ■obre o proce■ao legi■lativo . & o seguinte o teor : 
•Tentarei 1er o 11\41■ objetivo po■iivel , enwaerando a■ 
po••lveia cau,aa , a meu ver, da lentidl.o do proce■■o 
legi■lativo . ralarei primeiro da■ Coaiuõe• T6enica■ • - Ao 
CQ&i1aõe• boje •• redne11 pouco, deliberam. pouco, retardando a 
traaitaçlo da■ mat6ria1 . Principal■ cauaa■ : - coaparecillento 
irregular • diaper1ivo da1 parlaaentar•• a, reuniões;
deecuaprillento de prazo■ : prazo■ de relator , prazo■ de pedido 
de vi■ta, prazo■ finai• de tram.itaçlo; - audiencia■ p\lblicaa , 
■.aia&rio■ e ■illpO■io■ de maio e deliberaçao de meno■ , ea 
deaobedibcia ao que preacreve o R.egillento Interno, que 
deteraina que •••a• audi6ncia■ ■omente ocorraa na quinta
feire; - di valgaç&o deficiente do■ trabalho■ da■ Comiaeõe■ 
pela ADIRP, notadament• pela Voz do Bre■il;  - concorran.cia da• 
■eaaõe■ extraordin6ria■ do Congre■■o Hecional e Aa vete■ da 
caaara, quando realizada■ pela aanba; ■ucee■iva■ 
prorrogaçõe■ de prazo para CPI■  e Coai■■õe■ K■peciai■ de 
Emenda■ Con■titucionai■ . Propo■ta de ■oluçao : - R.euniao do Sr . 
Pre■ idente coa cada Pre■idente de Comiaaao e com cada 11der 
pera qu• ••t•• cobr- doa membro■ • liderado• a pre■ença 
con■tante na■ reuniõe■ da■ coai■■õe■; - ■obre prazo■ na 
cOlli■■4'> : - no caao de pedido de viata • projeto■ - que eata 
aeja dada atrav6a de copia do projeto ou do avulao . lato seria
lltil no caeo de um deputado pedir vie:ta e e:egurar o projeto 
indefinidamente ;  - que o Sr . Presidente , se achar adequado , 
determine a aeguinte rotina à Secretaria-Geral da Mesa : - O■ 
Secret6.rio1 da■ Comissões avisarian ao Presidente da Comisslo,
J dia■ antes , o encerramento do prazo de tram.ita1r&o de um 
projeto na Comíasl.o ;  - f indo este prazo , o Secret6.rio faria
uma relaç&o da.a mat&t' iaa vencidas e ,  depois de dela dar 
conhecimento ao Presidente da Comissão, a enviaria 6 
Secretaria-Geral da Meaa que prepararia Wl despacho do Sr . 
Presidente da c&raara remetendo a ma.teria à Comiaaao seguinte , 
ou ao Plen6.rio; no caso de poder conclusivo , este deixaria 
existir,  passando a matéria à compet6ncia do Plen6.rio ; - no 

caso de emendas constitucionais : Se a Comi■slo de Conatituiçao 
e Justiça ul trapaasaase o prazo de S se a soes para parecer de 
admi■aibilidade , o Sr .  Presidente traria a matéria para que o 
parecer ■eja dado em Plen4rio;  da mesma fonoa , na etapa 
aeguinte , •e a Com.iaaã.o &apecial ultrapas1a1ae o prazo de 40 
■e■■õe■ para votação do parecer , a Propo■ta seria trazida pelo 
sr . Preaidente para parecer em Plen6.rio . - Sobre a■ reuniõee 
de audienciaa pQblicaa : - o Regimento , co.a j 4 dia■e , 
eate.belece que aa reuniõe■ destinadas a audi&nciaa p'lll>licaa 
1omente ocorram àa quintas-feira■ • Proponho uma alteração : que 
eeta■ audi6nciaa fiquem para a■ 3a■ . feirai , ficando a1 4a• . e 
Sa■ • feire.a re■ervada1 para deliberação . - Sobre a divulgaçlo : 
creio que ae a AI>IR.P cobri■■e todas a■ reuniõea ,  colhendo aqui 
e ali  a palavra de um deputado, de Wft relator , noticiando a■ 
diacu■eõe■ para a voz do Bra■il , i■ao seria maia um estimulo 
ao comparecimento doa deputado• àe reuniõea . Nlo aei se e. 
ADIRP teria condições de tazer este trabalho ,  poia hoj e  apena� 
wa jornali■ta passa apõ■ a■ reuniõe■ apanhando o que foi 
aprovado . OU aej a :  noticiam-se ae matéria■ aprovada• ,  mae: nlo 
a atuação do par la.J11entar; - Sobre •• 1e1aõe■ extraordinar ia■ 
do Conc;reeao e da CAmara : proponho que �la.a ocorram sempre a 
noite . - Prorrogaçõe■ de prazo de CPis  · e Collis■õe■ E■peciai• 
de P!:C : no caao de CPia - proponho ffl&ia rigor no exame doa 
pr6-requisito■ regillentai• previ1t01 para criação de CPI ■ • Por 
exemplo o pre■1upo1to de fato determinado . 1 maior reetrição 
ao■ pedido■ de prorrogação do prazo . - Mo caao de Co:111i••õe• 
Eapeciai1 de exame de Pl!:Ca : proponho que , waa vez vencido o 
prazo de 40 ■e■aõe■ , o Sr . Presidente traga a matltria
diretaente ao Plenario . seriu e■ta■ •• ob1ervaçõee que dizeta 
re1peito ao• trabalho• das Comis■õea . Quanto ao■ trabalho■ de
Plenllio : N'o Allbito do Plen6rio , alinho a■ principais cau■a■ 
da lentidl.o e inconvenif:ncia■ dentro do procee■o legislativo : 
- !:zcea■o de urg&ncia■ urgentie■i.ma■ ; - retirada pura e 
1i.Jnple■ de met6ria de pauta ; - impreci■ao de hor6rio para o 
inicio da Ord- do Dia ( e ate probleJaa ,  quando redigia e■te 
trabalho ,  o sr . Pre■idente j& havia tora.ado a iniciativa • 
resolvido ) ;  d.eepreparo ou falta de e■trutura da 
aaaea■oramento naa liderança• partid6ria■ ; o pouco 
envolvimento de wa boJI nOJaero de parlaaentare■ com o procee■o 
legialativo; - a realidade partidaria de 11uito1 partido■ ; - o 
incipiente proceaao de inforaatizaç&o do procea10 legie lativo . 
A reapeiito de■■ea fatore■ , proponho : - ■obre a urg•ncia 
urgenti■aima :  preservar este inatituto para ser usado apena a 
em último caao , resguardando-se desta forma o trabalho dae
comissõe■ Tecnicae . Hoje a urgência urgent!ss irna est.t
" banalízada • .  2 bom lembrar que as Comis sões têm tamb6m , por
alteraçlo regiJ!lental recente,  o poder de examinar mat6riaa em
regime d• urgtncia urgent1ssima ( art . �2 , S SQ ) ,  com a 
vantagem de o Colegiado se reunir para deliberar sobre a 
matl!r ia .  ! avençar ia wn pouco mais : confirmar a intenção do 
P lenA.rio de conceder a urg•ncia urgent!asima via votação 
nominal . ou sej a :  dar cumprimento ao dispositivo regimental
que determina que o■ requerimentos de urgência orgent1ssima
tenhe votação nominal .  - Sobre a rtitirada de pauta - nlo 
permitir , a não ser em ca■os excepcionaia , a retirada pura e 
simple■ de materia da pauta . Posso afirmar que j i  vi muita,
mat6ria• serem retiradas de pauta , porque as Asseesoriaa não 
fizeram. a an.Ali■e do seu mérito para orientação do l íder ;  na 
dõvida e na incertez a ,  optam por e:ugerir ao 11der a retirada 
de pauta.  Isto acontece muito quando a pauta • exten■a . Veja
se que o Regimento j6 oferece duas oportunidade, : o adiamento 
da discuaa&o ou da votação . Este& doi■ mecanismos , ao 
contr4rio da retirada pura e simples de pauta , tem a vantagem 
de queimar etepae do processo legi■lativo , agilizando-o . -
Sobre • i.Japrecisao de hor4rioa : medida importante , simples , 
ma.a que ataca uma das causa■ do baixo rendimento como j 4 diaae 
acaba de aer tomada pelo sr . Presidente . Ontem ele comunicou a 
todos oa deputados que a Ordem do Dia se iniciar.t , 
pontualmente , àa 16 hora■ , e que os tempoa regimenta.ia serio 
ob■ervado1 coa rigor:  Pequeno Expediente - da.a 14 48 1 5 ;
Grande Expediente - das 15  à a  1 6 ;  Ordem do Dia , co■ inicio 6a 
16  horaa , apagando-se o painel de imediato ao fínal da Ordem 
do Dia e nlo de Se■ato . I aeo pennitir6 ao Parla11:entar garantir
o quorum e ao mesmo tempo organizar sua agenda de trabalho , 
reservando o período das 16 às 19 horas para estar em Plen6.rio 
votando . - sobre aa d.eficienciaa de Aaeeaaoria na■ l iderança, : 
aqui aponta-■e WN causa,  DIA■ n&o vejo COao a Mesa poeea agir
sobre ia■o . aeria da economia interna de cada Partido . 
Problema um tanto quanto delicado 6 o a■pecto que pae■o a 
mencionar . Ma■ a verdade 6 que mui to1 parlaJ1entare• nao 
acoJnpanhaJI a tramitaçlo de mat6riaa de seu intereaee ou ■obre
as qual■ goatariam de opinar ou inter:ferir para aperfeiço.6-
l•• • baia, à• vezea , acontece que aó na hora da votaçlo ele
se d4. conta de que um ou outro proj eto deete■ em que goetaria 
de atuar e■t6 aendo apreciado, embora o avulao da Ordem do Dia
e da Mt6ria eetiveaeem diapon1vei1 deade o inicio da manhl . 
Surpreendido, procura interferir , mui taa ve2.ea impedindo a 
votaçlo da mat6ria ou propondo aua retirada de pauta ou eeu 
adiamento . i verdade tuib6m que no■ caaoa de urgt!ncia 
urgenti■aima i■ao freqUentemente ocorre nlo por culpa do■ 
deputado• . Da1 que neate■ ca■o 1 ,  nlo bastaria re1tringir o u■o 
da urgencia urg.nti■ai.aa eJI Plen.trio; eeria intere■aante que 
aprovado o requerimento, a mat6ria •6 vie■ae a P4lUta no dia 
a&gUinte . lleaervar-1e-ia a apreciaç&o no -•IDO dia para c:a■o■ 
excepcionali■■i.Jlo■ • outra providencia ••lutar - e auito■ 
reclama.a iato - 6 a divulgação da Ord- do Dia c011 certa 
antecedencia . o Sr . Preaidente - .. parece - j4 t .. deci1lo a 
reepeito .  - No final da legislatura pa■■ada , a combina�&o do 
baixo quorum com a realidade partid4ria de muitas a�em1a�• 
contribuiram tamb6m para a lentidão do processo leg1a lat1vo .  
Slo D\Uitas intenções a conciliar , e c�• o baixo qu<:'rum 
qualquer diver�ncia torna a Seaslo Ple�6r.1.a_ i::e�6m de �J.do■ 
de -verificaçlo . Com quorum alto isto seria m.1.n.un1zado , po11 se 
for o ca■o a vontade da maioria prevaleceria sobre um pedido 
de verificação . Como 11ltimo ponto , gostaria de apontar a 
urgente necessidade de se acelerar a infomatizaç.lo do 
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A Mesa da Cl.iaara doa Deputado• , no uso de auaa
atribuiçõea e tendo em vista■ as diepoeiçõea do Ato n• 1, de 29
de  agosto de  1980 ,  doa Pres identes do  Senado Federal e da 
Clmara doa Deputado■ , reaolv• 1 

Art . l• t obrigatório,  na■ dependências da Clmara doa 
Deputado■ , o uso vi■lvel do cartão de identificação por 
aervidorea,  jornalista■ credenciados , aaaea■orea parlamentares
de õrgio■ ptíbl icoa com repreaentaç:io no Congresso Nacional , 
deJUi■ pessoa■ com atividade permanente nesta Casa , bem cosrK> 
por vi■ itantea a qualquer titulo . 

Art . 2• Nio aer.i permitido , ■oh qualquer pretexto , 
o ingresso naa dependências da Clmara doa Deputado• de peuoaa
que nlo este j am convenientemente traj ada■ ,  no■ tenno■ da 
legialaçlo pertinente . 

Art . 3• Na■ dependência■ privativa■ de parlamentares
■oJlente aerio admitidos funcion6rios , jorna l istas e técnicos
credenciado• , •• serviço, e convidados para tal fim
autorizado■ • 

Par6grafo 6nico . Sio considerados dependências
privativa■ , o Plen6rio, aa salas de reuniõea da■ Co•issõea , 
■ala do caf6 e o aallo verde que circunda o Plen6rio, bem como 
•• tribuna■ de imprensa e •• tribunas especiais . 

Art. 411 O acesso ao Plen6rio somente aer6 permitido
-diante credenciaaento especial,  ■ ob responsabil idade dos
Gabinetes da Preaidfmcla, membro■ da Mea a ,  Liderança■
Partid6ria1 ,  Diretoria-Geral e Secretaria-Geral  da Mesa . 

Art. .  511 0■ ca■oa nio previ■to■ neste Ato ■erio
resolvido■ pelo Segundo Vice-Pres idente da C&mara doa 
Deput■do1 . 

Art . , .  
publ icaçlo . 

!ate Ato entra em vigor na data de sua

Sala das Reuniões , em 14 de fevereiro de 1 9 9 5 . 
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M E S A 

1 1  Ses são Legis l ativa da 5 0 1  Legis latura 

Ata da 31 Reunião da Mesa , realizada em 1 6 .  0 2 .  95 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de
hum mil ,  novecento■ e noventa e cinco , 6■ 1 8 : 00 hora s ,  reúne
■e, na ■ala de reuniões do Espaço Cultural , a Mesa da Câmara
do■ Deputado■ ,  sob a presidência do Senhor Deputado Luis 
Eduardo , Pre■idente . Presentes o& Senhores Deputado■ Ronaldo
PeriJD., li Vice-Presidente , Seto Mansur, 2V Vice-Presidente , 
Leopoldo Be■aone , 21 Secret6.rio , João Henrique , 4V Secret.§.rio 
e Van•••• P'elippe, 20 Suplente . Havendo nllmero legal , o Senhor 
Preeidente declara aberto■ oe trabalhos . I - PAUTA DO SENHOR
PRESIDINTI . A Me■a re■olve : a) Baixar os seguintes  At.os da
Meaa:  1 )  n.11 04 , de 1 9 9 5 ,  que •dispõe sobre o número de membros 
da■ Comi■■õe• Peraanente■ e a respectiva representação
numtrica daa bancada■ • ,  o qual vai publicado ao final da ata ; 
2 )  nll 05 , de 199 5 ,  que • di■põ• ■obre o■ carc,o• em comie■ão de 
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103 . 353/9 5 ,  aprovar a renovação do contrato entre a C&mara dos 
Deputado• e o tn■tituto de P••qui■a■ , E8tudoe e Assessoria do
Congre1■0 - IPIAC , para pre■tação de con■ultoria têcnica a 
deputado■ federai• ,  por um ano , de acordo coa a informaçlo do 
lenhor Diretor-Geral .  Sobre o u■o de crach6.■ a Mesa reafirma a 
dacislo tomada - reuni&o ant■rior, con■u.b■tanciada no Ato da
Neaa nl 03 ,  de 1995 ,  acre■centando que o Ato veda o ingresso
na ca■a atrav6■ do■ chamado■ • cartõea de perrnisalo de
eDtrada• .  A ■e911ir, a Me■a diacute a re■peito do■ funcion6.rioe
requJ.1itado■ de outroa õrglo■ que prestavam serviço■ a
deputada• nl.o reeleito ■ •  Apõ■ amplo debate, a Mesa decide pela
devoluç:ao doa referido■ funcion&rioa a ■eu■ õrg&o■ de origem . 
Pro■aeguindo, • dada a palavra ao Senhor Reapona6.vel pelo
CBXIW - Centro de Jnfonú.tica da CA.ma.ra do■ Deputado■ , õrgl.o
reapon■&vel pelo procea■o de informatizaç&q da C&JllaÍ'a doa 
Deputado■ , o qual faz uma expo■ição ■obre a■ alternativas de 
informatização do■ gabinete■ parlamentare■ . Apõa a expoeição e 
uma ampla di•cu■■ao , que contou coa a participação do Senhor
Deputado Jos6 Carlo■ Aleluia, reatou pendente a decisão entre
adquirir micro computadore■ e outro■ aplicativo s ,  ou alugar os
mesma equipamento■ e aplicativo■ .  Optou-■e , então, ante& de 
decidir , que a Administração reexamine o as■unto , elaborando

relatório a respeito ,  se posslvel com o awcllio do Miniet6rio
da Ciência e Tecnologia , como subsidio à Mesa para uma futura 
decisão ,  I I  - PAUTA DO SENHOR 2 Q  VICE-PRESIDENTE . A Me■a 
aprova os pareceres proferido■ por Sua E:z:cel•ncia. no■ 
seguintes expedientes referentes a reembolso de despe•••
médico-hospitalares : 1 )  Processo nll  32 . 2 6 5 /9 4 .  Deputado 
Fernando Lyr a .  "A Mes a .  Li o parecer detalhado do Sr . Diretor
Geral ,  apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa  no 2 4 / 8 3 . De acordo • ; 
2 )  Processo nQ 37 . 9 9 2 / 9 4 . Ex-Deputado Pedro Taesi■ • ·A Me■a . 
Li o parecer do Sr . Diretor-Geral I apreciando a exatidlo da
despesa e informando que foram observadas aa diapos içõe■ do 
Ato da Mesa nll 2 4 /8 3 .  De acordo • . 3 )  Procea■o nv 44 . 0 0 5 /94 . 
Deputado Jonea Sant01 Neves . ·A Mesa . Li o parecer detalhado
�o S r .  Diretor-Geral ,  apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas •• disposições do Ato da Keea
no  24/83 . De acordo • .  4 )  Processo no  1 .  687  /95 . Deputado Pae■ 
Landi.m. "Ã Meaa . Li o parecer detalhado do Sr . oiret.or-c:..ral 
apreciando a exatidão da despesa e informando que for�
observadas do Ato da Mesa nQ 24/8 3 .  De acordo" . 5 )  Processo nll 
2 , 9 9 3 /9 5 .  Ex-Deputado Nei� Jabur . "A Me■a . Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Gera l ,  apreciando a exatidão da
deapeaa e informando que foram observada■ a1 diaposiçõe■ do
At.o da Heaa nll 24 /8 3 . De acordo • . 6 )  Proceseo no J , 1 0 3 / 9 5 . 
Deputado Roberto Campos . "Ã Meea . Li o parecer detalhado do 
� r .  Diretor-Geral ,  apreciando a exetidlo da despesa e 
1nformando que foram obeervada■ ae diapo■içõe■ do Ato da Keaa 
nt 24/83 . De acordo • .  7 )  Proceeso n9 3 .  5 5 15/95 . Deputado Paulo
Moura� . • Ã Mes a .  Li. o parecer detalhado do sr . Diretor-Geral , 
aprec1ando a exat1dl.o da despesa e informando que for
ob■ervadas a■ diapo■içõea do Ato da Mesa nll 24/83 . De acordo • .
8 )  Processo n o  3 . 9 88/95 . h-Deputado Tourinho Dantas . • A  Me•• · 
Li o parecer detalhado do Sr . Diretor-Geral ,  apreciando a
exatidão da deapeea e informando que foro observada.a a■
di■poeiçõee do  Ato da  Meia nV 2 4 / 8 3 . oe- · -acordo • .  9 )  Proce■■o
no 101 . 999/9 5 .  Deputado Hagahõe Araõj o .  •A  M••• · Li o parecer
detalhado do Sr . Diretor-Geral , apreciando a exatidlo da 
despesa e informando que foram observada■ a■ diepoaiçõe• do
Ato da Meaa nll 24/83 .  De acordo • . 1 0 )  Proce■■o nll 1 0 2 . 827/95 .
Deputado Arolde de  Oliveira . A Meaa .  Li o parecer detalhado do 
�r . Diretor-Geral ,  apreciando a exatidão da de■pe■a e 
1.nforu.ndo que foram obeervada1 as dispo■iç0.1 do Ato da M•••
nll  24/83 . De acordo • . 1 1 )  Proce■ ■o no 1 0 3 . 537/9 5 .  EX-Deputado 
Pedro Taa■i■ • • A Mesa . Li o parecer detalhado do Sr . Diretor
Geral , apreciando a exatidão da deapeaa e informando que for
ob■ervadaa a1 diepoeiçõea do Ato da Mesa nt 24/83 . De acordo • . 
I I I  - PAUTA DO SENHOR l g SECRETARIO . A Meea aprova oe
parecerea proferido■ por Sua !txcelAncia no1 Htguint•• 
e�i�ntea : a) Requiaiçao . 1 )  Proce■■o nv 2 7 . 944/94 , 
Req,u.11.�lo , pelo Senado Federal ,  da ■ervidora Ro■emeri Ricken
Vanderlinde , ponto nl 5 .  59 1 ,  sem pre ju1zo do1 vencimento• e
vantagen■ do cargo que ocupa . b) Prorrogação de requiaição . 1 )
Proce1■0 n a  50 . 4? 15 /9 3 .  Prorrogação de requieição , pelo Senado 
Federal , da ■erv1.dora Sônia Tereza Ramalho P'erreira matricula 
011 5008 , para , sem prej uizo doa vencimento■ e v�ntagen■ do
cargo que ocupa , continuar prestando serviços ao Senado 
Federal , até 02 . 0 2 . 95 .  2 )  Processo n o 7 . 608 / 9 1 .  Prorrogaçlo de 
requis ição da servidora Sheila dos Santos Ferreira,  ponto nv 
5 . 0 0 3 ,  para , sem pre j uizo  dos vencimentos e vantagens do cargo
que ocupa , continuar prestando serviços ao Senado Federal , atê
02 . 02 . 9 5 . 3 )  Proces so  no  1 1 . 0 0 3/ 9 2 . Prorrogação de requis içlo 
da servidora Maria I s abe l Cafeteira Afonso Pereira , pont.o n v
4 . 5 4 8 ,  para,  sem prej uizo dos vencimentos e vant.agene d o  cargo
que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado Federal , at�
02 . 02 . 95 .  4) Processo n V  1 . 7 3 3 /9 3 .  Prorrogação de requi1iç&o 
da servidora Ana Maria Pereira de Carvalho , ponto nV 4 . 6 57 , 
para. ,  sem prej u1zo dos vencimentos e vantagens do cargo que
ocupa , continuar prestando serviços ao Senado Federa l ,  até 
02 . 02 . 95 .  5 )  Proceeso nQ 1 . 7 3 2 /9 5 . Prorrogação de requisiçlo 
do servidor Sanclé Campos Lima , para , sem prej u1zo doe 
vencimentos e vantagens do cargo que ocupa , continuar 

prestando serviços ao Senado Federa l  I at� 02 . 0 2 . 9 5 .  6 )
Processo n V  1 2 . 8 0 8 /9 3 .  Prorrogação de requisição da eervidora
Iai&  Cavalcanti Gomes , para , sem prejuizo doe vencimento■ e 
vantagene do cargo que ocupa , continuar prestando serviço ao 
Senado Federa l ,  até 02 . 0 2 . 95 ;  7 )  Processo nv 25 . 40 1 / 9 3 . 
Prorrogação de requis ição do servidor Jader Corrta de S6 ,
ponto nv  2 .  9 9 5  para, sem prejuizo do■ vencimento■ e vantagen1 
do cargo que ocupa ,  continuar prestando serviços ao Senado 
Federal ;  8 )  Processo no 2 7 .  1 5 3 /9 1 .  Prorrogação de requiaiçlo 
da servidora Jane !Caczan de P'reitas , ponto nV 2 . 9 6 5  para ,  eem
prej uizo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa , 
continuar preetando aerv iços ao Senado Federal ;  9 )  Procea■o n V 
18 . 589/9 1 .  Prorrogação de requisição do servidor Luiz Pereira 
dos Santo& , pont.o nV 2 .  3 32 , para ,  se.a prejulzo doa vencimento■
e vantagene do cargo que ocupa , continuar prestando serviço• 
ao Senado Federal ;  1 0 )  Proces so nV 3 .  925/94 . Prorrogação de 
requi■içao da ■ervidora Cybele Martin■ Soares A.raüjo ,  ponto nll  
3 . 8 1 4 ,  para , sem preju1zo dos vencimentos _ e  vantagens do  cargo 
que ocupa, continuar prestando serviços ao Senado Federal ;  1 1 ) 
Proce■■o na 1 9 . 9 9 4 /94 . Prorrogação d• requi■ iç&o da ■ervidora
wania Maria de França e Silva , ponto nll  3 . 282 ,  para , sem
prejuizo doe vencimento• e vantagena do cargo que ocupa , 
continuar preetando &erviçoa ao Senado Federa l .  IV - PAUTA. DO 
SENHOR 311 SECRETARIO . o Senhor 411 Secret6rio , no exercicio da 
3a . Secretaria lA o eeguinte expediente referente à mi■■lo 
cultural:  Deputado Aldo Rebelo . •o Senhor Deputado Aldo- Rebelo 
comunica que se aueentar6. do pais ,  no per1odo de 10 a 1 3  de 
fevereiro do corrente ano , em viagem 6 Lucca , It4lia , quando 
proferir& confer•ncia aob o tema · Patente■ ,  • a Rodada Uruguai 
do Gatt • ,  no Forum Brasil/Europa organizado pela Aa■ociaçlo
STOP 6 De■truição do Mundo . No■ termoa do art . 228 , do 
Regimento Interno, apresenta oficio I Presid6ncia desta Caia, 
bem como convite oficial , informando o afastaaento do
territõrio nacional . !atando a pre■ente comunicação de acordo 
com •• norma■ regimenta.ia ,  eomo• pelo deferlllento do 
afastamento e que se considere miseão cultural para o■ f ina de 
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atribuições. 

ATO DA MESA Nº 0 6  , DE 1 995

Altera o Ato da Mesa ,,. 001, de 1• de 

fe""""8ÚO de 1995 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas 

R E S O LVE: 

Art. 1• O art 1• do Alo da Meu rf' 001 , de 1° de 1-iro de 1 995, 

passa a vigOtar acrescido do seguinte perjgrafo: 

"P.-ágrafo único. Os gabine1eS de Líderes de Partidos 

PoUticOS Q48 lolaçlo - excoder os quantitativoe estabelecido• no 

anexo desta Ato devWlo regula-izs sua situaçto no prazo de 90 

(noventa) dia, a partir de 1º de ,.._.iro de 1 995". 

Art. 2" Este Alo entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-u u diaposiç,õN em CX>l'lririo. 

Sala dU Reuniões, em o 9 de ■arço de 1 995. 
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H E S A 

11 Ses s!o Leg i s lativa da 501 Legi s l atura 

Ata da Si Reunião da Mesa , rea l i z ada em 1 4 . 0 3 . 9 5  

Aos quatorze dias do mi!& de março de hum 
mi l ,  novecentos e noventa e cinco , às 1 9 : 00 hora■ , reõne-se ,  
na  sala de reuniões do Espaço Cultura l ,  a Mesa da c.tmara dos 
Deputados , sob a presid6ncia do Senhor Deputado Luis Eduardo , 
Pres idente . Presentes os Senhores Deputado& Ronaldo Perim, l o  
Vice-Pres idente ,  Beto Man■ur , 2 9  Vice-Pres idente , Leopo ldo 
Beasone , 20 Secreta.rio , Joio Henrique,  ,U Secreta.rio , Robson 
Tum.a , 10 Suplente , Vanessa Felippe , 21 Suplente e Luiz 
Piauhylino , 3 11  Suplente . Havendo nWllero lega l , o Senhor 
Presidente declara aberto■ o• trabalho• . PAUTA DO SENHOR 
PllESID!:NTE . A Mesa reso lve :  a )  P'ica vedada a retroação de 
posse dos ocupante• de cargo em comis■l.o de Secretariado 
Parlamentar ,  nos termos da legislação em vigor ; b) Marcar para 
o dia 2 8 .  0 3 .  95 a eleiçlo para Pre■idente e Vice-Pre•idente do 
In1tituto de Previd6ncia do• Congrea1i1ta1 - IPC; c )  O 
preenchimento de cargo■ de natureza especial que forem 
divididos em at6 4 ( quatro ) niveis , tendo em viata a aua6ncia 
de legis lação especifica quanto à exig6ncia de eacolaridade , 
devera. ter como requis ito a apresentação de comprovance de 2 2  
grau completo . d )  Ratificar o a  despacho■ tavor6vei• proferido■ 
pelo Senhor Pres idente " a.d referendwn· da Meaa nos aeguintes 
requerimentos de informação : l) nt 0 0 2 5 /9 5 .  Deputado Severino 
Cavalcanti . Solicita informaçõe■ ao Mini1t6rio da Agricultura , 
do Abastecimento e da Reforma Agr6ria ■obre a Companhia. 
Nacional de Abaatecimento - CONAB - Superintendtncia Regional 
de Pernambuco ;  2 )  n•  0025/9 5 .  Deputada Cidinh• Campos . 
Solicita informações ao Mini1t6rio da Previd•ncia e 
A1ai■t6ncia Social sobre o■ aervidore■ da DATA.PREV; 3 )  n l  
0 0 2 7 / 9 5 . Deputada Cidinha Cupoa . Solicita infonu.ções ao 
Mini■t6rio da Previd•ncia e A■1i1t•ncia Social ■obre cargos 
exercido• , per iodo■ trabalhador•• e forma de investidura de 
aarvidorea do drg&o; 4 )  nD 0028 /95 . Deputada Cidinha Campos . 
sol icita informaçõe1 ao Hiniat6rio do■ Tranaportes sobre 
cargo■ exercido• , per iodo• trabalhado■ e forma de inve■tidura 
de aervidor do órglo; 5) no 0029/95 . O.putada Cidinha Campo■ . 
Solicita informações ao Mini■t•rio da Fazenda ■obre cargo■ 
exercidoa , per1odo■ trabalhado• e foraa de investidura de 
■ervidor do õrglo ; 6 ) n• 0030 / 9 5 , Deputada Ana JQlia .  Solicita 

informações ao !-!in i s t é r i o  do P l ane j amento e Orçamento sobre o 
projeto de extração de caulim, em Rio Capim, Estado do Par á ,  e 
o conteúdo do parecer do BNDES sobre sua viab i l idade 
econômica ; 7 )  n Q  0 0 3 1 / 9 5 . Deputado Leopo ldo Bes sone . So l i c it.a 
ir.formações ao Ministério da Fazenda sobre l iberaçAo de verbas 
para o Municlpio de Ca.j u r i ,  Estado de Minas Gerais ; 8) n 2
0 0 3 2 / 9 5 . Deputado Júlio Redeclter .  Solicita  informações ao 
M i n i stério do P l anej amento e Orçamento sobre as empresas  em 
que o Governo Federal , atravéa do Tesouro Naciona l , tenha 
qualquer tipo de participação acion.tria ; 9 )  nv 0 0 3 8 / 9 5 . 
Deputado Adyl son Motta . Solicita informações ao Ministério da 
Justiça sobre existência ou não de rela.tório f inal  e :..aborado 
pela Comissão Especial de I nvestigações - CEI no Governo 
pas sado ; 1 0 )  n o  0 0 3 9 / 9 5 . Deputado Cont:llcio Moura . Sol i c ita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente , dos Recursos 
H1dricos e da Amazônia Legal sobre o reco lhimento e ap l i cação 
da taxa de repos ição f lorestal no Estado de R�ndônia ;  1 1 )  NV 
0 0 4 0 / 9 5 . Deputado José Priante . Solicita. i nformações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre a nova :-efinaria da 
PetrobrAs para o Norte-Nordeste ; 1 2 ) nv 0 0 4 1  /_9 5_ . oe_putado 
Sérgio Carneiro . Solicita informações ao M1.n1stér 10 da 
Educação e do Desporto sobre a Eva.sã.o Escolar no JO Grau ; 1 3 )  
n 9  0 0 4 2 / 9 5 . Deputa.do Paulo Bernardo . Solicita informações ao 
Ministério do P lane j amento e Orçamento sobre previsão de 
remessa ao Congresso Nacional de proj eto contendo correções a 
Lei Orçamentária de 1 9 9 5 ;  1 4 )  nD 0 0 4 3 /9 5 .  Deputado Cunha 
Bueno . Solicita informações ao Ministério da AdJninistração 
Federal a Reforma do E stado sobre tiquete-a.limentação e va.le
transporte ;  1 5 )  n o  0 0 4 4 / 9 5 .  Deputado Augusto . Carvalh<? . 
Solicita  informações ao Ministério da Fazenda ,  por intermédio 
do Banco Central do Bras i l , sobre investimentos rea l i z a.dos no 
pais com recursos do Barings Brothers , com indicaçlo de 
valores e entidades f inanceiras nacionai s  envo lvidas ; 1 6 )  n 9  
0 0 4 5 / 9 5 . Deputado Aldo Rebe lo . Sol icita info�ações ao 
Ministério das Re lações Exteriore■ sobre os procedimentos do 
Governo do Bras i l  no caso da bras i l e ira !.amia Maruf �assan 
presa em I srael desde 1 9 8 6 ;  1 7 )  1: º . 0046/ 9 5 .  D�putado Euric:=o 
Miranda . Sol icita. informações ao M1n1atér10 de Minas e Energia 
sobre o contra.to de publicidade firma.do entre a empresa 
Petróleo Brasileiro s . A .  - PETllOBRÃS e o Clube de Regatas do 
Flamengo . e) Autorizar os Senhores Deputa.doe Antônio Feijão e 
Adroaldo Streck a representarem a CAmara dos Deputa�o• no 
Encontro Anual " lnvesting in the Americaa 9 5 • , a rea l izar-se 
em Miami-EUA,  nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 1 995 . 
Prosseguindo , o Senhor Pres idente d6. a palavra aos  Assessores 
da Assessoria Legislativa , Valdir R .  Carnaval P .  Rocha e 
Bernardo F . .Este l l ita Lina , a fim de que o■ mesmos !açam a 
seguinte exposição acerca do andamento dos tra� lh�• de 
informatização doa gabinetes dos deputados :  • 1 .  O?Jet1.vo . A 
c&mara · doe Deputados pretende informatizar os gabinetes doa 
parlamentares através da insta.lação de micx:ocomputadores com 
um conjunto b.A.sico de programa.a que permita o acesso . aos 
aistemas informatizados da Caaa e a automação de rotinas 
internas do gabinete . Para isso , neceas ita ana l i sar a.a 
a lternativas de compra e de aluguel de equipamentos visando 

veri f icar qua l se adapta.ria  melhor às suas  neces s idades , 
principa lmente do pon':.o de vista  f i nanceiro , mas cons iderando , 
também , a u t i l ização a ser  dada aos equipamentos e a s i t uação 
administrat iva e orçamentária . 2 .  Metodologia . Part imos de uma 
anâ l i s e  já e fetuada pelo Centro de I nformática. da C4mara dos 
Deputados - CEN I N  - quanto às  alternativas de compra ou  
locação de microcomputadores . Procuramos aprofundar esse  
est:.ido , consu l tando f orneceàores e colhendo dados de outras 
propostas , constantes de l i c itações j â  efetuadas pela CAfflara e 
por uma empresa púb l ica que consultamos . Além disso ,  efetua.mos 
vis itas e consultas a quatro ent idades governa.mentais com 
grande exper iência  na área : SERPRO ,  ECT , Prodasen e Banco do 
Bras i l . Estudamos as a lternativas adota.das em sua& licitações 
de microcomputadores . Finalmente ,  confrontamos esses dados dos 
fornecedores e das outras empresas com a situaçao da C!mara 
dos Deputados e o estudo do CENIN , def inindo , então , no asas 
recomendações . 3 .  Análise Compara.tiva das Propostas dos 
Fornecedores .  O quadro abaixo mostra as diversas propostas 
anal isadas : I - Proposta A ; 2 - Compra - RS 2 .  7 4 9 ; 3 -
Locação - RS 2 3 4  mens a l ;  4 - Locação - R$ S .  6 1 6  - 24 meae■;  5 
- Meses para amortizar - 1 1 ,  7 .  Proposta B - Compra - RS 
2 . 2 1 0 ;  Locação - RS 1 5 6  - mensa l ;  Locação - RS 3 . 7 4 4  - 24 
meses ;  Meses para amortizar - 14 , 2 .  Proposta C - Compra - RS 
2 . 9 6 7 ;  Locação - RS 2 0 3  - mensal ;  Locação - RS 4 . 872  - 2 4 
meses ;  Meses para amortizar - 1 4 ,  6 .  Proposta D - Compra - R$ 
4 . 18 5 ;  Locaça.o - RS 2 8 7  - mensal ;  Locação - RS 6 . 64 8  - 2 4 
mes e s ;  Meses para amortizar - 1 4 ,  6 .  Proposta E - Compra - RS 
2 . 6 1 4 ;  Locação - R$ 1 8 4  - menaal ; Locação - RS  4 . 4 1 6  - 24 
mese s ;  Meses para amortizar - 14 , 2 .  Propoata F - Compra - RS 
1 . 9 1 1 ;  Locação - RS 240 - menaal ;  Locaçlo : RS S . 7 6 0  - 24 
meses ; Meses para amortizar - 8, O. AI propostas a.cima foram 
apresenta.das nas seguintes situações : Proposta A -
apresentada por escrito por fornecedor fabricante ':1,e 
equipamento , a pedido dos autores . A proposta de compra previu 
uma garantia de 24 meses e a de aluguel j6. incluiu o custo da 
manutenção . Propostas B, C e D - apresentadas ?Or 
fornecedores quando da l icitação , para COMPRA ou LOCAÇÃO de 
microcomputadores , efetuada pela ECT em 1 9 94 .  A■ propostas de 
compra previam uma garantia de 12 mesee . As de '3luguel 
abrangiam um per1odo de 24 meae■ e j .A.  inclu1am o custo da 
manutenção . Por isso ,  incluimo• na■  propoetaa de compra um 
contrato de manutenção para o per1odo do 1 3 1  ao 2 4 11  me■ . -
Proposta.e E e F - apresentada, por fornecedoree para duas 
licitações - uma para COMPRA, outra para LOCAÇÃO - efetuada.a 
pel a  camara dos Deputados em 2 6 / 1 0/ 9 4  e 3 0 / l l /9 4 . As propo■tas
de COMPRA previam garantia de 2 -4  me■ea . A• de aluguel incluia.m
manutenção e abrangiam prazo de 12  mese ■ , prorrogaveis at6 48 
meses . As configurações orçada.a na.a diversas proP':>■tas ai.o de 
porte s i.Jnilar,  ma.a nl.o todas idantica■ . H6 ident.1.CUlde a.pena.e 
dentro do grupo e-C-0 e E-P' . Anal isando a tabela vemos , na.a 
colunas 2 e 3 ,  os valores das opçõe■ COMPRA e LOCACÃO , com aa 
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informatizaç!.o dos gabinetes doÓ - senhores parlamentares devera
ficar em torno de quatro milhões de reais para as quatro anos 
de legislatura, conforme estimativa jA efetuada pelo CENIN. 
Essas despesas estariam, segundo o CENIN, distribuídas da
seguinte forma, considerando-se 530 estações de trabalho ( 5 13
para os gabinetes e 17  para salas de  treinamento ) : - R$
1 . 378 . 000 , 0 0  - referentes aos microcomputadores ( configuraçao 
486 - DX2-66 ) . - R$ 3 7 1 .  0 0 0 ,  00 - referentes às impressoras a 
jato de tinta, monocromAticas . - R$ 240 . 000 , 00 - referentes ao 
direito de uso de um conjunto b.t■ico de software.  - R$
1 . eo o . 0 00 , 00 - referentes ao se"iço de suporte ao uauArio . -
R$ 250 . 0 00 ,  00 - referente,11 aos serviços de manutençao após o 

prazo de garantia ( 2 anos ) .  os valores ;1ão estimativas . O 
pre.ço de um mícrocomputador ,  usado na previsAo do CENIN , é de 
RS 2 . 6 0 0 , 0 0 ,  bem próximo dos R$ 2 . 749 , 00 constant�s da 
proposta que recebemos de um for�ecedor .  O , mesmo se �plica ao 
preço unitário da impressora a Jato de tinta, previsto pelo 
CENIN para R$ 7 00 , 00 e proposto pelo fornecedor para RS 
744 , 0 0 .  Esses preços , obviame�t'7 , variam em função da 
quantidade de equipamentos a l.tcitar _e de outros fatores 
conj unturais . O fato , por exemplo, dos mJ.crocomputadores serem 
instalados nos gabinetes dos senhores Deputados pode ser de 
grande interesse para um determinado fornecedor, em função da 
divulgação que esse fato pode dar a seus produtos . De qualquer 
forma, os valores , sobre os quais estamos 1:,rabalha_ndo , não 
podem ser idênticos aos que aparecem em am1ncios de Jornal ou 
são apresentados como orçamento a pessoas fisicas . Os editais 
de licitaç.!o da Câmara, assim como os de _outras organizações 
governamentais ,  exigem compromissos fonnais d_os forn'?cedor�s 
para com a qualidade dos produtos ,  garantia, asa.tstência 
técnica etc . , que encarecem o preço final '" . En_ce;=-rada a 
exposição discute-se entre a locação ou aquisiç.!o de 
microcomp�tadores ,  qual seja a opç!o mais adequada e vantajosa 
para a C!mara dos Deputados . A decisao da Mesa,  por 
unanimidade é favorável à aquisiç!o . II - PAUTA DO SENHOR 3 V  
SECRETARIO . '  o Senhor 30  SecretArio , e m  exercicio , relata o e  
seguintes expedientes : a )  J_ustificativas 

II 

d e  faltas . 1 )  
Deputado Alexandre Ceranto - dia 09 . 03 . 9 5  - . • • • ac�mpanhar o 
Senhor Governador Jaime Lerner, a minha cidade de 
umuarama . . .  11 • A Mesa resolve acolher a justificativa de falta 
apenas e tão-somente para os fina do disposto no art . �5 ,  
inciso I I I  da Constituição Federal . 2 )  Deputados Rubem Medina 
e Aroldo de Oliveira - dia 1 0 .  0 3 .  9S - " . .  • ;nformo a �oe■a 
Excelência que o PFL-RJ havia convocado reunião da Comis�ao 
Executiva para as 1 0 : 00 hs . ,  do dia 10/03  • . .  " .  A Mesa decide 
acolher a justificativa de falta apenas e tão-somente �ar� os 
fins do disposto no art . S5 , inciso III , da Constituição 
Federal . 3) Deputado Carlos Melles. -. dia 07 . 03 . 9 5  -
" . . •  cumpre-me informar-lhe que rea.t5sumi minhas f_unçõ_es. ne�ta 
caea em a de março, ficando pendente de JUliltl.fl._catl.':"ª 
portanto , minha ausência sess!q do . dia 
07 /03/95 , , ,  • (Participando da .a�a.  Convençi!.o .�uo.l da Nationo.l 
Coffee As11ociation) .  A Mesa decide pela justificativa �penas e. 
tão-somente para os fins do disposto no art . 5 5 ,  _inciso II; , 
da constituição Federal . 4 )  Deputado Edson Queiroz - dia• 
10 . 03 . 95 - " . • .  comparecimento na posse do Exmo . Sr .  
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S .A.  • • . ... .  A_ · Mesa 
decide pela justificativa apenas e tã0-some;1te. para os . �1.ns do 
disposto no art . 5 5 ,  inciso �II ,  da Constituição �e�eral . 5 )  
Deputado Firmo de Castro - dia 10 . 0 3 .  9 5  - " .  • • part1c1paç!o na · 
solenidade de posBe da nova Diretoria do mencionado Banco . • - � 
( Banco do Nordeste do Brasil ) .  A Mesa ?,ecide �cblher a 
justificativa apenas e tão-somente para oB fine do d111posto no 
art . 55 , inciso III ,  da Constituiç!o Federal . 6) Dep'l_ltado 
Francisco Silva - dias 21 e 22 . 0 2 . 95 - " . • .  comprom11a:os 
aBswnidoe com. reuniões de meu Partido • .  �-"�.·· lí. �·!!�•�,, �ecide 
acolher a justificativa apenas e tão-somente para os fins do 

disposto no art . 5 5 ,  inciso I I I ,  da Constituição Federal . 7 )  
Deputado Jaime Martins Filho - dian 1 3  e 1 4 .  0 3 . 9 5  - " . . •  em 
razão dos convites que recebi da FIEMG e por ocasião da visita 
do E:xcelentiss imo Ministro dos Transportes . . .  " .  A Mesa decide 
acolher a justificativa apenas e tão-somente para os firts do 
disposto no art . 55 , inciso III , da Constituição Federal . 8 )  
Deputado José Carlos coutinho - dias 09  e 1 0 . 03 . 95  - " • • .  por 
motivos familiares . . .  " .  A Mesa decide acolher a justificativa 
apenas e tão-somente para os fins do disposto no art . 5 5 ,  
inciso I I I ,  d a  Conatituiçi!o Federal . 9 )  Deputado OsmAnio 
Pereira - dia 07 . 03 . 95  .. antecipação de minha viagem 
oficial a Cuba,  juntamente com o Governador do Estado de Minas 
Gerais . . .  " .  A Mesa decide acolher a j ustificativa apenas e 
tão-somente para os fins do disposto no art . 5 5 ,  inciso I I I ,  
d a  Constituição Federal . 1 0 )  Deputado Silvernani Santos - dia 
10 . 0 3 .  95  - " . . .  compromissos inadi�veis anteriormente 
assumidos , bem como a escassez de vôos nesta data • . .  " .  A Mesa 
decide acolher a justificativa apenas e tão-somente para os 
fins do disposto no art . 5 5 ,  inciso I I I ,  da Constituição 
Federal . 1 1 )  Deputado Ubaldino J(lnior - dia 1 0 .  0 3 .  95 - • . . .  
achei que o controle doe Deputa.dos fosse feito nos Postos de 
freqü!ncia , par este motivo n!.o digitei o painel 
eletrônico • . .  " .  A Mesa decide acolher a justificativa apena■ e 
ta.o-somente para os fine do di!lpoato no art . 55,  inciso I I� ,
da  constituição Federal . 12 ) Deputado Laire Rosado - dia
10 . 0 3 . 95 - " . . • antes da abertura do painel , na Sessao da
CAmara, tive que viajar à Fortaleza/CE , para solenidade de 
posse do Presidente do Banco do Norde11te do Brasil • • .  • .  A Mesa
decide acolher a juatificativa apenas e t!.o-eomente para os 
fins do disposto no art . 5 5 ,  inci110 III ,  da Constituiçlo
Federal . 1 3 )  Deputado Nilson Gibaon - dia 10 . 03 . 95 - • . . .  em 
virtude de me encontrar no Estado de Pernambuco coordenando 
convenções partidArias • • •  " • A Mesa decide a.7olher a 
justificativa apenas e tão-aamente para os fina do disposto no 
art . 55 1 inciso III , da Constituição Federal . b) Viagem ao 
exterior . 1 )  Deputada MArcia Marinho . "A Senhora Deputada.
Má.reia Marinho solicita licença para se ausentar dos trabalhos
desta Casa, no per1odo de 13 a 16  de março do corrente ano , 
para participar do 3 2 Forum Nacional de Primeiras Damas e

Administradoras Municipais , que se realizará em Curitiba-PR. 
Infor,aa a parlamentar que nessa ocasíAo serão debatidos temas 
concernentes a sua atuaç.Jo como parlamentar e como esposa do 
Prefeito d.e Caxias , no estado do Maranhão . Coni,iderando o disposto no Decreto Legislativo n2 07/95 ( art . ,t. R ,  parAgrafo 
4 V ) ,  submeto à douta Mesa" . A Mesa decide acolher a 
justificativa apenas e tio-somente para os fins do disposto no art . 55 , inciso III ,  da Constituiçi!o P'ederal . 2 )  Deputado 
Tal vane Albuquerque. •o Senhor Deputado Tal vane Albuquerque 
comunica que viaj ar6 a Portugal , no per iodo de 07 a 16 de 
abril do corrente ano , e pede ao Presidente deeta Caaa que 
estude a poasibilidade de solicitar A em.baixada do Brasil em 
Li■boa, que sejam marcada& audiências com autoridades daquele 
paia , importantea para wn maior estreitamento entre Brasil e 
Portug1ü . Noa termos do art. 228,  do Regimento Interno , 
apresenta oficio à Presid�ncia desta Caaa informando o 
afastamento do território nacional .  Considerando o disposto no 
Decreto Legislativo n2 07/95 (art . 4 2 ,  parágrafo 4 2 ) ,  submeto A 
douta Me&a " .  A Mesa decide acolher a juatificativa apenas e 
ta.o-somente para os fins do disposto no art . 55 ,  inciso III ,  
da Constituição Federal . 3 )  Deputado Franco Montara . " O  Senhor 
Deputado Franco Montara, Presidente da Comiss.!o de Relações 
Exteriores ,  comunica que &e ausentou do pais no perlodo de 06  
a 12 de março do  corrente ano, quando foi designado , pelo 
Presidente da Rep�blica , Observador Parlnmentar integrando a 
Delegação brasileira à copula Mundial para o Desenvolvimento 
Social,  que realizou-se em Copenhague, Dinamarca • . Nos termoe 
do art . 2 2 8 ,  do Regimento Interno, apresentou oficio à 
Presidência desta Casa,  bem col\\O designaçlo, informando o 
afastamento do território nacional.. Tendo em vista que a 
participação do parlamentar � de indiscutivel importAncia para 
esta casa, somo• pelo deferimento e que se considere missão 
oficial para o.s fins do que dispõe o art . 4 G ,  parágrafo 4 2 ,  do 
Decreto Legislativo n2 07/95 " .  A Mesa. aprova o parecer . Em 
continuaç!o, a Mesa resolve confirmar a presença do Senhor 
Deputado Adroaldo Streck na Sess4o da camara do dii,. 10 . o

ns � ,
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidei,.te dec 
enderr3da a presente reuni&o . E ,  para constar, eu, ·'--v1l,i V 

\ (;\,.._..,, SecretArio-Gern.l da M'Jsa, lavrei a 
presente ata, que após assinada pelo Senhor Preside e vai A 
publicaçl!.o . · 

/ 
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M E S A 

lf Sessão :.egis lat.iva da 5 0 1  Legislatura 

Ata da 6t Reunião da Mesa, realizada em 2 8 .  0 3 .  9 5  

Aos vinte e oito d e  março d e  hum mil , 
novecentos e noventa e cinco , às 19 : 00 horas , reúne-se ,  na sala
de reuniões do Espaço Cu l.t;ural., a Mesa da C6mara dos Deputados , 
sob a presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente . 
Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim,  12 Vice
Preeidente , Beto Mansur,  29 Vice-Presidente , Wilson Campos , 1 a  
SecretArio ,  Leopoldo Bessone , 2 0  Secre.tário , João Henrique ,  4 2
Secreto!rio e .Luiz Piauhylino , J V  sup lente . Havendo número lega l ,  
o senhor Presidente declara abertos os trabalhos . I - PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE . A Mesa resolve ratificar os despachos 

· t"Avoráveis proferidos pelo Senhor Presidente " ad referendum" da 
Mesa , nos seguintes expedientes_ : a) Processo na 10 -4 . 284/9 ? · 
Reembolso de despesas médico-hospitalares ao ex:-Deputado Maur1;10
Ferreira Lima , no valor de R$ 2 3 . 2 49 , 5 1 ( vinte e tr�B mil , 
duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos ) ;  b )
Requerimentos d e  informação: 1 )  na 0041/95 . Deputado Cunh� Buene; . 
Solicita informações ao Ministério da Previdi!ncia e Ass1.stên�1a
Social sobre déficit dos fundos de pensão de empresas estatais ; 
2 ) nV 0048/95 . Deputado Cunha Bueno . Solicita informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre transações
lmobiliáriat. entre empresas estatais e fundos de pensão ;  3} n 2 
0049/95 . Deoutado Valdemar Costa Neto.  Solicita informaçõP.� -"" 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre matéria
publicada na " Folha de S .  Paulo " do dia 0 5 . 0 3 . 9 5 ;  4 )  n• 0050/95 . 
Deputado Adylson Motta . Solicita informações ao Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado sobre o nllmero de 
cargos em comissao do Grupo Direção e Ar.sessoramento Superior 
cria.doa a partir de 12 de janeiro de 19�5 ,  be� como o númer� de 
tais cargos existentes nos órgãos federais extintos pelas medidas
provisôríae expedidas a partir da mesma data; 5 )  n2 0051/95 . 
Deputado Milton Temer.  Solicita informaçõea ao Ministério das 
Comunicaçõe11 sobre o S istema TELEBRAS ; 6 )  nQ 0052/95 . Deputado 
Paulo Rocha.  Solicita infomações ao Hinia.tério da Previdênc;:ia e 
Assistência Social sobre o nWllero de beneficiários , débitos e 
cr�ditoB da Previdência Social ; 7 )  n2 0053 /95 . Deputado Inácio
Arruda . Solicita. informações ao Ministério da Fazenda sobre o 
redimensionamento da Caixa Econômica Federal; 8 )  n2 0054/95 . 
Deputado Socorro Gomes . Solicita informações à Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República �obre o 
processo de licitação na aquisição de equipamentos destinados a 
instalação do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM; 9 )  n2 
0055/95 . Deputado José Augusto . Solicita informações ao
Ministério da Previdlmcia e Assistência Social sobre a 
implantaçc!o de Posto de Atf 'ldimento Padrão no Município de 
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ANEXO 

(Art. 1°-Ato da Mesa n' 1 o /95) 

atribuições, 

Presidência Primeira Segunda 
Vice-Presi- Vice-Presi-

dência dência 
�ssistente 
il'écnico de 11 10 10 

!Gabinete 
Assistente de 3 - -

Gabinete 
Auxiliar 7 2 2 

Ajudante "A" 4 3 3 
Ajudante "B" 3 2 2 

TOTAL 28 17 17 

ATO DA MESA Nº 11, DE 1995. 

Dispõe sobre a freqüência de servidores e 
a autorização de serviço externo previsto 
no artigo 147, XXXIII, da Resoluçlo 
nQ 20/71, e dá outras providências. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas 

RESOLVE: 

Art. 1' Fica proibida a dispensa da assinatura diária de ponto dos servidores 
efetivos, do Quadro Permanente da Cimara dos Deputados. 

Art. Z' A freqüência dos servidores cm exercício nos gabinetes dos membros da 
Mesa, da Suplência, das Lideranças e da Procuradoria Parl,mentar. ocupantes de Funç(!es • 
Comissionadas, níveis FC-OS a FC-09, e de Cargos de Natureza Especial - CNE. a critério do 
titular, poderá ser comurucada, mensalmente, ao Depart,mento de Pessoal. 

Art. 3• A dispensa de ponto, para execução de serviço externo, superior a OS 

(cinco) dias por mês, far-se-á com a perda da Gratificação de Atividade Legislativa (GAL). 

Art. 4• O Depanamento de Pessoal promoverá a suspensio do pagamento dos 
vencimentos e vantagens dos servidores cm desacordo com o estabelecido neste Ato, no prazo de 
15 (guiou) dias a contar da sua publicação. 

Art 5' O.. casos especws deverio ser .rubmetido• ao exame e deciJio da M-. 

Art. 6' Este Ato entra em vigor na data de sua publicaçio. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuruões, em 29 de março de 1995. 

ATO DA MESA NO 12, DE 1995 

Remaneja vaga de Assessor 
Legislativo entre os Ntlcleos Tern.!ticos 
de Consultoria e Assessoramento da 
Assessoria Legislativa. 

A Mesa da C&llara dos Deputados, no uso 
da competência prevista no art. 15, inciso I, do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução n!2 17, de 1989, e 

Primeira Segunda Terceira Quarta Suplência 
Secretana Secretaria Secretaria Secretaria 

,·· 

10 10 10 IO 12 

- - - - -

5 2 2 2 -

3 3 3 3 2 

2 2 2 2 4 
20 17 17 17 18 

CONSIDERANDO o disposto no art. 72, S 
ll, da Resolução I12 se, de 1993; 

CONSIDERANDO o interesse da 
Actministraç.!o devidamente demonstrado no Processo nQ 
s: .269/94; 

CONSIDERANDO, finalmente, qu@ a 
vi.nculação de Assessores Legislativos às áreas de atividade ou 
e1,peciali2ação disciplina-E:e por Ato da Mesa, 

R E S O L V E: 

Art. 12. Remanejar l(uma) vaga de 
Ausessor Legislativo do 811 Ndcleo Temático de Consultoria ê- · 
A11sessoramento, Area XV, para o 211 Nõ.cleo Temático de 
Consultoria e Assessoramento, Area III. 

Art. 2•. 

d,sta de sua publicação. 

Art. 3•. 

contrário. 

Este Ato entra em vigor na 

Revogam-se as disposições em 

o de 1995 

i(-f,ffHHl7-f....,,c=....!:._C-
--
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M E S A 

11 Sessão Legislativa da SOi Legislatura 

At3 da 71 Reunião da Mesa, realizada em 18.04.95 

Aos dezoito dias do mês de abril de hum mil, 
no·,ecentos e noventa e cinco, às 19: 30 horas, reúne-se, na sala 
de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputaâos, 
sob e. presidência do Senhor Deputado Luis Eduardo, Presidente. 
Pr,,sentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 12 Vice-

.. PriHiidente, Beto Mansur, 211 Vice-Presidente, Wilson Campos, U' 
Se•::ret4rio, Leopoldo Bessone, 29 Secret4rio, Benedito Domingos, 
3SI: Secretário, JoAo Henrique, 42 Secretério, Robson Twna, 111 
Su•,lente, ·1anessa Felippe, 22 Suplente e Luiz Piauhylino, 32 
Su,:;,iente. Havendo nllJnero legal, o Senhor Presidente declara 
ab�rtos os trabalhos. I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa 
re iolve ratificar os despachos favoráveis proferidos pelo Senhor 
Prisidente "ad referendum'" da Mesa, nos seguintes requerimentos 
de informação: 1) n!l 129/95. Deputado Hwnberto Costa. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre estudos 
tt§::nícon realizados pela empresa Petrõleo Brasileiro S.A. -
PE rROBRÃS - para instale.çao de uma refinaria na região 
noc-te/nordeste do pais; 2) n2 130/95. Deputada Telma de Souza. 
Solícita informações ao Miniet�rio da Justiça sobre medidas 
ad:>tadas para investigação de atentados a bomba ocorridos em 

Selo Horizonte, Estado de Minaa Gerais; �► n!l 131/95. Deputado 
Co ciolano Sales. Solicita informações ao Ministério da Fazenda a 
respeito de agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Nordeste do Brasil que deverão ser 
fechadas no• próximos doze meses; 4) n!2 132/95. Deputado Chico 
Vigilante. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambierat�, 
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d e  conaul ta■ ampla• a outro■ colega■ que pucie■aem ter 
contribuiçõe■ valio■a■ a oferecer bea COIIO a recuperaç&o �a 
memória de outra■ comia■õea e estudo■ j 4  realizado■ no congre■■o 
Nacional . Dentre a■  principal■ mudança■ que eetamo■ propondo, 
deatac&IDO■ a■ que ■e aeguem.: a) organizaçlo da Comi1110 Mista de 
Plano■,  Orc;aaento■ Pdblico■ e Fi■calizaçl.o em aubcomia1õe■ 
permanente■,  dividida■ em at6 aete &reaa tllll&tica■ , vi■ando 
penaitir UJ11a maior e■pecializaç&o de parlaaentare■ ·• corpo 
t6cnico, bea como um acoapanhamento e an4.li•• ■i■tem.t.tica■ da 
-t6ria orçaaent6.ria; b) aperfeiçOU1ento da■ eaenda■ de bancada 
estadual ,  que repreaentar&o a■ prioridade■ efetiva■ de cada 
unidade da federaç&o , limitadas ao namero de dez • aprovada■ por 
parlamentare■ que repre■ent- tr6■ quarto■ da re■pectiva 
bancada . Pretend•-•• criar a emenda reqional ,  vi■ando atend.,z
projeto■ de intere■■e de u.i■ de ua E■tado e dar maia 6nfaae à■ 
emenda■ apre■entada■ pela• Coai■■õe■ Permanente■ da■ dua■ ca■a■ 
do Congre■■o Nacional . Por outro lado, pretende-se limitar a 
apre■entaç&o de emenda■ de car6.ter individual ao mlmero de dez 
por parlamentar; c) tratamento preferencial à■ emenda■ que 
contemplea açõe■ definida■ como priorit6.ria■ pela lei de 
diretriza■ orçamentaria■ , bea ca.:, vot.açao preferencial da■ 
emenda■ coletiva■; d) de■envolvimento de audi6ncia1 pdblica■ que 
permitam um -lhor conheciaento da mat•ria a ■er examinada pelAa 
Subcomisaõe■ e pela Comi ssão , bem como um maior envolvimento - d� 
11ociedade civil na■ diecu■aõe■ que se proces■arem no lmbito da 
elaboração e execução orçament4ria; e ) discu■slo organizada dos 
grandes no.meros do orçamento, quando da elaboração e discuss4o 
do Parecer Preliminar,  quando ae fixarão as dotações finai■ de 
cada õrg&o ou funçAo de governo ; f )  aperfeiçoamento do processp 
de anAli■e da■ conta• anuai■ do Prea idente da Repõblica,  com a 
obrigatoriedade de audiAncia do Ministro Relator do Tribunal de 
Contas da Unia.o e fixaçAo de prazos para sua votaçl.o; g )  
detiniç&o clara da■ atribuiçõea d o  Relator Geral d a  lei 
orç&J1ent6ria anua l ,  que paasa a ser o definidor da.a linha• 
meatrae de apreciação doa v6rioa setorea pelas subcomi■1õe1 e o 
si■tematizador doe relatório■ setoriai• aprovado■,  vedada a 
inclusão de mat6ria nova pelo mesmo . Para que a proposta ora 
apre■entada tenha sua efic6cia, torna-se neces■Ario uma 
mobil izaçl.o de esforços das liderança s ,  tanto da C&mara quanto 
do Senado viaando fazer com que a• emendas de car6ter co letivo., 

especialaente a• de bancada, tenhaa a representatividade que se 
espera possam ter .  Importante tamb6m 6 o trabalho d� 
convencimento doa membros da Comiss&o ( e  da■ ■ubeomia s6e■ ) e,  
principalmente, doa relatores que vierem a ser indicado ■ ,  do 
alcance e doa l imites do seu novo papel no processo 

• orçaaent6rio, onde ■e pretende examinar o cont.eüdo das propoetaa 
- seja do Executivo ou dos parlamentares , atrav61 de emendas -
via an6lise 1 istema.tizada do■ pI'ojeto 1 ,  nlo sendo relevante o 
autor da propo■ta . t imperioso , tamb6m, que o processo ora 
proposto seja deflagrado o maior rApido poaaivel , visando criar 
as condições necea sAriaa,  ainda este ano , para a eapecializaçlo 
mencionada , tornando efetiva a participação da■ aubcomia■õe■ no 
acompanhamento e anAlise da execução deste ano , visando a 
diacu■■lo e votac;lo orçament6ria do próximo exerci cio . Ainda 
com a palavra, o Senhor Presidente d6 ciencia ao■ nobre■ pares , 
para po•terior deliberação , dos seguinte■ estudos feitos pelos
Senhores 1 0  Vice-Pre■idente e 3 1  Secret6rio, tran■crito■ a 
seguir : 1 )  Pro jeto de Reaoluçlo . Altera o Regimento I nterno , 
disciplinando aa viagens de Deputado■ ao exterior . •A CAmara 
doa Deputado• reaol ve : Art .  1 • .  o Regimento Interno da camara 
do■ Dep1:,1tado■ , aprovado pela Re■oluçlo n� _ - 1 7 ,  de 1 9 8 9 ,  passa a 
vigorar· com. a aeguinte redaç&o para o ■eu art . 2 2 8 :  •Art . 2 2 8 . O 
Deputado podera afa■tar-ee do território nacional eJI viagem 
110ti vada por intere■■e particular ou pera desempenhar mia alo
oficial . S 1 11 . o Deputado , quando a viagem �or motivada por 
interesse particular e custeada com recurso■ prõprioa , dever6 
dar pr6v1a ci•ncia, por e■crito, ao Pre■idente da CAmara, 
indicando sua duraçlo estimada. S 2 0 .  Se a viagelll for motivada 
por inter•••• particular mas custeada com recurso■ de terceiro• , 
o DeputadO dever6. , ainda , indicar quem o patrocina e as pea■oa■ 
que , com o me■mo objetivo , o acompan.harao . S 3 1 . Ao ti&rmino da 
viag-, a que •• refere o paragrafo anterior , o Deputado dever6 
enviar à Pre■idAncia a relaçlo do■ gaato■ efetua.doa e doa locai■ 
via itado■, no prazo de quinze dia■ do aeu retorno ao pai■ • S 4a . 
O afa■tamento do Deputado, •• m.i■■&o oficia l ,  ■era. autorizada 
pelo plena.rio da ca■a , mediante propo■ta da Meia, acompanhada de 
j ustificativa , na qual constaria : I - o intere■ se pllblico 
envolvido; II - a natureza da miaa&o; I I I  - o custo t.otal para 
oa cofres püblico■ ou , se for o ca■o , o nome da entidade 
patrocinadora . S 5 11 .  A autorizaçlo devera ■er solicitada com 
antecedfncia mini.ma de quinze dia■ , ■alvo ■e o prazo entre o 
convite e o evento for menor. S 6 J .  As indicaç6es para 11.i■ ■lo no 
exterior, quando a crit.6rio da cama.ra , ••rio feita■ pela Me■a e 
l')!:>servarlo o cri t6rio de al ternancia entre o■ Deputados , 
: ndependentemente de filiação partid6ria . s 7 0 .  Quando do 
r egre■■o ao Pais , e■ caso de miaslo oficial , o Deput&do 
apre■entar6 relatório circunstanciado da■ atividade■ 
desenvolvida.a , no prazo de quinze dia s ,  que ■er6 publicado no 
Di6rio do Congresso Nacional . S a o .  A mat6ria , a que ■e refere 0 
S 4 a , ser6. lida no hor6rio do Expediente e votada COII o 
interaticio de duas sessões " .  S 9 0 .  Aa norma■ estabelecida■ no s 
6 0 nao se aplicam ao Presidente e demaia membro■ da Meaa 
indicados por aquele pera o cumprimento de missa.o d� 
repre■entaçl? d_a Casa no ext�rior, bem a■aia ao■ dirigente■ de 
9X"Upo& braa .1le1.roa reconhecidos como • serviço de cooperac;lo 
interparlamentar • por Resoluçlo especifica , cu ja  preaença às 
reuni6e■ , periódica■ ■eja obrigatória por força de norma 
eatatut6�.1a . Art . 2 0 .  Esta Resoluçlo entra em vigor na ata de 
■ua publ.1caçlo . Art . 3 0 .  Revogam-se a■ di■poeiçõe■ ea contr6rio . 
JUSTIFICATIVA . Bate proj eto bu■ca oferecer norma• para a■ 
via.gene de parlamentarea ao exterior . Baaicamente, elas poderio 
ocorr'!lr em . tr6s hipõte■e■ : inter•••• particu lar , com recur■o■ 
p�õpr.10■ ; . �nteresse particular, com recur■o■ de terceiro• ; 
11.1■ ■1.o of.1c.1al , com recur■oa p0blico1 ou da entidade que faz o 
convite . A■ exigancia■ , ora. expreseamente formulada■ decorrem 
da experiencia vivida. e da necess idade de tranapa.rlncÍa , nessas 

viagena . P•••• • ■er exi9ida, para a a.11 ■10 oficial ,  a pr6via 
autorização do plen6rio da ca■a , a ■ar ■olicitada co■ quinze 
dia■ de anteced6ncia ( oalvo illlpouibilidade .. terial decorrente 
de menor prazo entre a data do convite e a da realiseçAo do 
evento ) . OUtroaoia, diaciplina-H o crit6rio da eocolba . 
Iaportante , t&llb6a, 6 a obrigatoriedade de o Deputado apre■entar 
relatório circun■tanciado da ■ua -viagaa, a ■er publicado no 
6rg&o oficial de divulqaçlo doa trabalho• da caaa . Por ele, 
■aber&o o■ daaai■ eoleg■■ o que foi tratado ne■■aa reuniõe■ • a 
poaiçao da C-ra doa Deputado• nelaa . Ca.:, i.aportante regra 
para -,ralizaçao, Hte projeto obriga o parl-ntar a declinar a 
origea doa recuraoa , quando a viagea for _,tivada por inter•••• 
particular, •• paga por terceiro■ • 1 o obriga , ainda , a 
declarar a relaçao do■ o,■■to■ efetuado■ e do■ locai■ viaitadoe, 
quando de aeu reqreuo ao Pai• • .  2) Propoata de Ato da Meaa . 
Requl-nta o art . 4 1 ,  S 4 1 ,  do DecretQ. -Leqialativo nt 7 ,  de 
1995,  • d6 outra■ provid6ncia■ • •A Me■a da C&aara do■ 
Deputado■, no uao da■ atribuiçOe■ que lhe confere o art . 5 1 .
inci■o IV, da Conatituiçlo Federal, reaolve : Art .  1 1 .  Ki■■lo 
oficial , para oa fina do diapoato ne■te Ato e no art. 4 1 ,  S 4 1 ,
do Decreto Leqialativo n• 7 , d e  1 9 9 5 ,  , a funçao ou poder 
conferido a Deputado ou a coai■aao de Depu.tado■ , de car6ter 
teapor&rio, para repre■entar a C&mara do■ Deputado■ • ■eu 
Pre■idante ou a Ma■a , junto a inatituiçao particular ou p11blica, 
no pai■ • no exterior, • junto ao governo federal , eatadual,
■\lllicipal ou eatrangeiro, devendo o aaaunto a ••r tratado eatar 
relacionado coa aa atividadea do Poder Leqialativo . Art. 2 1 .  ll&o 
da coapet•ncia do Pr■aidente da C&aara doa Deputado■ a■
deaiqn•çõe• de Deputado• para repreaantar- a C-.Ca doa
Deputado■ - evento■ relacionado■ C011 a atividade legialativa . S 
1 1 . Jlo■ caso■ - que houver õnu■ para o■ cofre• pQblico• , •• 
deaiqnaçõea depend- de pr6via aprovaç&o de JIHa . 1 2 1 . b 
qualquer hip6teH, , exigido relatório circunatanciado de• 
atividade■ deaenvolvida■ , a ■•r apre■entado pelo Parl ... ntar, no 
prazo ll&zi.m de dez dia• , ap6• o retorno . Art .  31 . Poderio aer 
inatituida■ pelo Pre■idente da ca..ra, de oficio ou a 
requer�to de qualquer Deputado, ec:.i.■aõe• Bxtarna• , COllpO■ta• 
de no ú.x1ao cinco Deputado• , pera C1111prir aiu&o teapor6ria 
autoriaed&, aujeitaa & deli.beraçao do Plen6rio quando illportar
õnus para a Caaa . Paragrafo O.nico . No prazo llb:im de dez dias,  
a.põa o retorno , o■ membro■ da COJl.i■■lo , individual ou 
conjuntamente, apre■entario à Me■a relatõrio circunatanciado da■ 
atividade■ deaenvolvida■ . Art . 4 G .  A Ca■.ra doa Deputado■ ,  
mediante deliberaç.lo da Me■a ,  podera conferir licença a 
Deputado, a pedido de■te, de Partido Politico , Liderança 
Partid6ria ou coai■■ao Permanente , para de■9111>9nhar aia■ao 
t911p0r6ria de car6ter politico ou cultura l ,  no pai■ ou no 
exterior, ■em õnu■ para a Caaa , ob■ervado o diaposto no 
par6.grafo O.nico do artigo anterior, nao ■e con■iderando 
j ustificadas a■ falta■ apena• para oa fin■ do art .  4 1 ,  S 4 1 ,  do 
Decreto Legi■lativo nt 7 ,  de 1995 . Ar t .  51 . Nao ■era concedida a 
nenhwa Parlamentar autorizaçlo para aaia de uma a.ia■ao oficial 
prevista no art . 1 1 ,  por ee■ sao legi■lativa , coa õnu■ direto 
para a camara do• Deputado• . Art . 6 • .  o Deputado t1der ou 
Pre■idente de Partido Pol1t1co, aediant• coaunicaçao e■crita ao 
Pre■idente da CAIIWl.ra , ter6 ■uaa falta■ ju■tif icadaa quando ■e 
au■entar para cumprir compromi■ao■ po l itico■ ou oficiais . Art . 
1 1 . O■ ca■o■ 011.Í■■o■ ■erlo re■olvido■ pela Meaa . Art . 8 1 . !■te 
Ato entra • vigor na data de aua publ�aç&o . Art . 9 1 .  

r
voqaa

■e a■ di■poaiçõe■ - contrArio . Nad
�

i" l_lavendo a tJT ar ,  A■ 
. 2 1 : 00 hora■ , o Senhor Pre■i

l

d
l

dec v�ncerrada,_ a /  ra■ente 
reunião . B, para, conatar , eu , , e.. _... ...._ � ,L. C"""""\ 
secret6rio-Geral da Me•a, 1 vre a pre■ente ata que , apó■ 
aHinada pelo Senhor Preoiden , v i A publicação . 

' 
� -
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M E S A 

l i  Se■■lo Legislativa da 5 0 1  Legi slatura 

Ata da 81  Reunilo da Mesa,  rea l izada em 2 5 . 04 . 95 

Ao■ vinte e cinco dias do m6• de abril de hua 
mi l ,  novecentoa e noventa e cinco , a■ 1 9 :  00 hora■ , reO.ne-ae, na 
■ala. de reuni6ea do E■paço Cultural ,  a Me■a da Chiara do1 
Deputa.doe , sob a pre•idlncia do senhor Deputado Lui• Eduardo , 
Presidepte . Presente■ os Senhores Deputado• Ronaldo Per ia, 1 1
Vice-Pre■idente,  Leopoldo Be■■one , 2 1 Secret6rio, Benedito 
Dollingo■ , 30 Secret6rio , Joio Henrique, 4 0 Secret6rio, Rob■on 
Tuma, 1a Suplente e Vanessa P'elippe , 2 a .  Suplente. Auaentea , 
por motivo■ j uati!icadoa , oa Senhores Deputado■ Beto Nan■ur e 
Wilson Campo■ , re1pectivaaente, 2til vice-Preaidente e l i
Secret6rio . Havendo n'llaero legal , o Senhor Pre■ident• declara 
aberto• ºª trabalho• . I - PAUTA DO Sl!NIIOll PUSIDl!lffll . A Meu 
re■ol ve :  l )  Aprovar a• Tomada■ de conta■ da c&aara doa 
Deputado• e do l"undo Rotativo da c&mara do■ Deputado■ e aeu■ 
anexoa ( Relat6rioa/Certificadoa de Auditoria do Inatituto de 
Previdencia do■ Congresaiata• - IPC, Grupo Bras ileiro da 
Aaaociaçl.o Interparlamentar de Turia-, , Grupo Braaileiro da 
tJni&o Interparlamentar e Grupo Braai leiro do Parl ... nto Latino
Al■ericano ) ,  relativa• ao exercicio de 1994 . 2 )  Estender aos 
ocupante■ do cargo de Aase■aor T6cnico, CMl-07 da• Coai■eõea 
Permanente■ o dispo■to no art . 21 do Ato da Meea nl 1 1 ,  de 
1 9 9 5 ,  que •diap6e sobre a !:eqülncia de servidor•• e a 
autorização de serviço externo previ1to no art . 147 , XD. I I I ,  da 
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Concorr6ncia PND/CN-1 /95. • 104) n• 278/95. Deputado Padre 
lloqUe. Solicita informaçõe■ ao Mini■t6rio do Trabalho aobre o■ 
proc•••o• de anistia que tramitam na Co11.i1a&o !epecial de 
Aniatia con■tituida em 1993 pelo órg&o. 10S) nQ 280/95, 
Deputado Jo■6 Augu■to. Solicita informaçõe■ ao Mini1t6rio da 

Agricultura, do Abastecimento e da Reforma AgrAria sobre o 
progrUlll de diatribuiçlo de alimento■ da Companhia Nacional de 
Aba■teci.aent.o - CONAB. 106) nt 281/95. Deputado Joa6 Priante. 
SOlicita ioforaaç&ea ao Mini■t6rio da Previd6ncia e Aa■i,st6ncia 
Soci•l ■obre repa■■e de recuraoa da União à Previd6ncia Social. 
107) n• 283/95. Deputado Nicia■ Ribeiro. Solicita informaçõ-. 
1i0 Kini1t6rio do Planejamento e Orçamento ■obre o cenao de 
19'1. 101) nt 284/95. Deputado Adao Pretto. Solicita 
informaçõe• ao Kini•t6rio da Agricultura, do Abastecimento e da 
Ret:oru. Aqr6ria •obre a contrataçAo de ■erviço• de frete feito• 
pela Coapanhia Nacional de AbaateciJnento - COHAB. 109) N• 
286/95. Deputada Telu de Souza . Solicita inforaaçõe■ ao 
Mini■t6rio da Educaç.lo e do oe■porto ■obre medida■ 
governamentai■ a ■erem adotada■ para coibir abuaoe no■ awitento■ 
da■ mensalidade■ e■colarea. 110) no 287/95. Deputado Tilden 
Santiago. Solicita infor11111çõea ao Kini■tltrio da■ Comunicações 
■obre o funcionamento da■ operadoras de TV a cabo no Brasil. 
111) nt 389/95. Deputado Hauricio R.equiAo. Solicita informações 
ao Kini1t6rio do■ Transporte■ sobre os Orglo• de segurança e 
informação existente■ na Rede Ferrovi&ria Federal. 112) nll 
290/95. Deputado Agnelo Queiroz. Solicita informaçõe■ ao 
Mini■t6rio da razenda sobre dividas contraidaa pelo• produtores 
rurail do Oi1trito P'ederal com o Banco do Brasil s.A., 
relacionada1 ao Programa de Cr6di to Rural. II - PAUTA DO SENHOR 
311 S!CRITA.RIO. Sua Excelência relata os seguinte• expedientes 
referente• à justificativa de falta,. 1) Deputado Seba1til.o 
Madeira - dia 20.04.95 - •Nesta data, fui convocado para 
repr■■entar Imperatriz, meu municipio, na Ae■embl6ia da 
A1■ociaç&o doa Hunicipioa da Regil.o do Sul do Harant.ao•. A Me•• 
re•ol ve acolher a j uatif icati va apena• e tio-somente para o• 
fin• do disposto no art. 55, inciao III, da COn1tituiçAo 
Federal. 2) Oepu-c.ado Silaa Braaileiro - dia 26.04.95 - •aa■eia
■e a no••• justificativa ao convite, era. anexo, formulado pelo 
Mini1t6rio da Agricultura do Aba1-c.ecimento e da Reforma 
Aqr6.ria, para participarmo• da instalação da C&aara ■etorial do 
cacau• . . . "OUtro aspecto a 1er considerado 6 que e■taao■ 
ocupando a Presidlncia da Subcomi1■&0 Permanente de 
Agricultura•. A Mesa decide acolher a juatificativa apenai • 
t&o-aoaente para o■ fine do que diapõe o art. 55, inciso III, 

da conatituiçAo Federal. 3) Deputado Franci•co Dornell•• - 04 a 
06.04.95 - • .•• co1110 Pre■idente do PPR/R..J eatava no Rio de 
Janeiro re■olvendo problema• do partido". A Me■a decide acolher 
a ju■tifica-c.iva apena■ e tlo-■omente para o• fins do di1po1to 
no art. 55, inci■o III, da Con■tituiçlo Federal. 4) Deputado 
Antonio Baltunann - dia 24.04.95 - .•. •fo110■ convldadO■ pelo 
Governo do E■tado de Alagoo■, para participar como expo■itor de 
Seain6.rio ■obre Compras Governaaentaia•. A Meaa decide acolher 
a ju■tificativa apena■ e tlo-so-nte para o■ fin■ do di■po■to 
no art. 55, inci10 III, da conatituiçlo l"ederal. 5) Deputada 
socorro c;o.ea - dia 29. 03. 95 - •... M encontrava em mi■■lo 
oficial no■ !atado■ Onidoa da Aatrica, onde foi realizada na 
1ede da ONU, • Nova York, uma reuni lo preparatõr ia da 
Conferencia Mundial da Mulher, e o võo chegou no Bra■il 
exataaente no dia 29 •. A Ke■a decide acolher a juatificativa 
apena• • tão-eoaente para 01 fin• do diapo,to no art. 55, 
incilo III, da Con1tituiçAo Federal. 6) Deputado Alberto Silva 
- dia■ 19 • 20.04.9S - • •.• por eatar acoapanhando a coaitiva 
do Mini■tro C1cero Lucena e11 viaita a Tere•ina•. A Me■a decide 
acolher a justi!:icati•.�e. �penas � t4o-!omente para o■ !ins do 
diapo■to no art. 55, inci■o III, da Con■tituiçl.o Federal. 7) 

Recur101 a Meoa. a) Deputada Marta Suplicy. "A Senhora Deputada 
11arta Suplicy recorre, atrav6■ do oficio nl 064/95, d• deci■lo 
da Meaa Diretora de■ta Caea relativa a 1eu pedido de 
ju■tificativa de falta do dia 07 de março do corrente ano. 
-fi.nla a Parlamentar que a convite do Grupo Parl-ntar 
InterlrllU'icano ■obre População e De■envolv.illlento participou da 
bwliAa Inter11&cional de Parl-ntar•• 1obre POpulaçao • 
Dennvolviaent'O Social, da grande içort&ncia para no-■o paia • 
que rNliz:ou-•• eJ1 Copenhague - Dinamarca. A con■id■raçlo da 

douta 11eaa". A Maoa decida acolher a juetificativa apena• e 
tio-ao.ente para o■ fina do di■po■to no art. 55, inciao III, da 

eon■tituiç&o Federal. Proaaeguindo, a Me■a rNXUllinando recur10 
a decidO da Mel& feito pelo Deputado ADtõnio lia�, 
referente a juotificaç&o de falta no dia 24.04.95, decide 
acolher a ju■tificativa apena■ e tlo-■oment• para 01 fina do 
d.i1po1to no art. 55, inciso III, da conatituiçlo Federal. coa a 
palavra, o Senhor Pre■ident• informa que con1ultou o Tril>unal 
de contao de uniao aobre aCU11Ulaç&o de rDW1•rça11c> por parte d• 
■e:cvidor•• apo1entado■ que for.. ncmeedo■ para novo• cargo• 
efetivo•, tendo aquela egr6gia Cort• infomado que tal n&o 6 
poe■ivel. Só 6 po-■ivel a aCUlllUlaç&o d• provento■ da 

apo••ntadoria com a remuneração de cargo ea coai■IIO, O 
1ervidor deverA fazer a opç&o. Por •

�
• razio, o Ato da Meia nt 

122/95 dever6 ser aplicado. ?fada I ha,.ndo a tratar, •• 
20:30 hora■, o senhor Preaid•te. c9:ec â ;ncer� a pre,ent• 
rauni&o. !, para conStar' eu,/ """Jl,\.\i Se�re\6.rlo-Geral da Mesa, 
lavrei a pre■ente ata, que ai)IÕa a ainada pelo Senhor Pre•idente 
vai à publicação. i 

1 

�fud. L,c�--
L S EDUARDO 

Pre■idente 
1 
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M ! S A 

li S•Hlo Legiolativa da 501 Legiolatura 

Ata da 11 Reuni&o l!xtraordinAria, realizada - 26. 04. 95 

Ao1 vinte • Hi■ dia• do •• d• abril de 
hum ail, novecento■ • noventa • ci.Dco, •• 10:00 hora■, redne
■e, extraordinari�te, na 1ala de reuni"-• do hpaço 
CUltural, a li"'• da ca.ara doa Deputado•, aob a prHicYncia do 
Senhor Deputado Luil Bduardo, PrHidante. Pre1entH o• 
Senhor•• Deputado• Ronaldo Peria, 11 Vice-Preeidente, a.to 
Man■ur, 21 Vice-Preeidente, Leopoldo leeaone, 21 secretario, 
Benedito Doaingo1, 31 Secr■tuio e JoAo Henrique, 41 
secreUrio. AuHnte, por -,ti,,o juetifi.,_, o lenhor Deputado 
lfilaon ca.poa,._ 11 SecreUrio� Havendo n-ro legal, o llenbor 
Preeidente declara aberto• os trabalho•. o Senhor Pr••idente 
traz a apreciaçao doe oeu■ parei o •eguillte teor do Projeto de 
lleooluç&o Clf-'5 que •alter• a Adaç&o doo arta. o • 11 da 
Reooluçlo nl 1, de 1970-Clf -. Reg1-Dto e-: •o congre9oo 
■acional reaolve: Art. 1•. O. arta. 41 • •• da llffolaç&o n• 1 
de 1970-Clf - Reg1-nto e-, paHaa a vi90rar - a ■eguillt; 
redaç&o: ºArt. 41. sao reconhecida• ao liderança• da1 
reprHentaçOe• partidiriao - ceda ca■a, coa•tituideo na for.a 
doe rHpectivoe reg1-ntoe. 1 li. O PrHidente de Mpdblica 
poder& indicar COngreHiata para mrcer a funç&o de lider do 
governo, - H prerrogativa• CODltant•• deat• Regiaento. 1 
2 • • O lider do CJDV•rno poder6 indicar tr&e vice-lidarH dentre 
o■ integrantH dae reprHentaçOe1 partid&riae que ap6.laa 0 
governo. 1 31. A Htrutura de -io para funcio-,,to da 
liderança ficar& a car90 da <:ua a que pertencer 0 
parl-ntar. •··· ••••••• Art. 61. Ao lidar 6 licito aear de 
palavra, uaa 4nica ves, • qualquer t:a■e da ••••lo, -"pêlo 
praso � de 5 (cinco) ainatoe, pare ccaunicaç&o urgante. 
•••• • •. • Art. 21. Sota Reaoluç&o entra - vi90

!

u data de 
eu puhlicaç&o•. Dapoie de

�
de a -t&ria, a a aprova a 

propo■içlo. llada -1■ ha a tratar, •• 11
1 

bora■, o 
Senhor PrHidenta declara ada a pr--,_te ani&o. s, 
para conotar, eu,p� , .... � 1/t -Becretúio-Geral Ne a, lavrei e proeente a , qu•· ap6• 

-� .. - ·-��

______________________________________________________________________________________________________________________________
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M E S A 

11 S•••6o Legi■lativa da SOi Legi■latura 

Ata da 91 Reunião da Meaa, realizada em 03.05.95 

Ao■ trt■ dia• do mt■ de Mio de hua 11il, 
novecento■ • noventa e cinco, à■ 19:00 hora■, re11ne-■e, no 
Gabinete da Preaidtncia, a Meia da caaara do■ Deputado■, 
■ob a preaid6ncia do Senhor Deputado Lui• lduardo, 
Preaidente. Preaente■ o• Senhor•• Deputado• Ronaldo Per ia, 
11 Vice-Preaidente, Wilaon Ca111p0■, 111 Secret6.rio, Leopoldo 
Be■■one, 21 secret6.rio, Benedito ooaingoa, 31 secret.6rio, 
Jo6o Henrique, 41 Secr■t6rio, Jtobaon Tuaa, 11 suplente • 
Luiz Piauhylino, 31 Suplente. Au .. nte, por IIOtivo 
juetificado, o senhor DepUtado Beto Manaur, 2 • Vic•
Preaidute. Havendo na.aro legal, o Senhor Pr■■iclente 
daclara aberto• OI trabalhoa. I - PAUTA 00 SSIIBOR 
PUSIDD'J'S. o lenbor Pre■ident• d6 a palavra ao lenhor 
Diretor-Geral, o qual tras à apreciaçao da Ne■a expediente 
da Liderança do PSD vieando a criaçao d• e■trutura 
funcional na re■pectiva Liderança. EII di■cv.■■lo a MtAria, 
a Me•• re■olve baixar o Ato da Me■a nl 13, de 1995, que 
"dilplle 1obr• a lotaçlo de .. rvidor•• no Gabinate do Lider 
do Pao•, o quel vai publicado ao final da ata. 
Pro■■equindo, a tte■a re■ol v•: a) Baixar o■ ■eguinte■ Atol 
da Neaa: 1) n• 14, d• 1995, que "dilpõe ■obre a lotaç&o de 
1ervidore1 no Gabinete do Lidar do Governo no ConqrH10 
Macional •, o qual vai publicado ao final da ata. 2) n• 15, 
de lt95, que "cria Punç&o Colli1•ionade na Colli11.lo lli1ta da 
Plano■, or�ntoa P11blico1 e Pi1caliHç&o", o qual vai 
publicado ao final da ate. 3) n• 16, da 1995, que ·altera a 
tabela de funçOea doe Gabinete• da -roa da IIHa, • d& 
outru provicMDcia1•, o qual vai publicado ao final de ata. 
Pro■-.guiDdo, o Senbor Pre1idente relata que, taaando 
conhec1-to, atrav6a da �i■traç&o, de que a �a doo 
Depatadoe t- exiqido, para fine de ingre110 • HU quadro 
f1111eional, do ex.ae anti-HIV, reeolveu trazer o u■unto .1. 
aprecieç&o da Nela, manife•tando daede j6 a oua opini&o -
favor do cancel-nto da uir.ncia. Nenciona, ainda, que, 
• contato coa o senhor llin ■tro da saOde, Adib Jatene, 
e■t.e opinou, r••pei.tada a coapetlncia da caaara doa 
l>aputado• - re•olver o •••unto, no ■antido de que a 
al.c,encia ••ria deaneceaaffia. Diacutida a Mt6ria, a .... 
decide, por unaniaidade, pelo cancel_,,to da exi�cia. o 
len.bor Preeidente, - con.tiDuaç&o, pa■ea a palavra ao 
lenhor Diretor-Geral que faa npoeiç&o _,,. o Htado 
prec&rio que •• encontraa oo veiculo■ de reprenntaç&o que 
atendai aoa leahore■ NNlbro• da Me■a, ao Diretor�ral • ao 
Secret.ario�ral da 11a■a, baatante de■ga1tado• • da 
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ANEXO 

(Art. 1° -Ato da Mesa nº 20/95) 

�D 

e 

11. • .::;.;.i.t,-;;:; e Polltica Rural 
lcimcia_ e TCC110logia, 

e lnll>nll4lica 

�içlo • Jualiça • do 

OcfOII do Con,umidor, 
Meio Amblatle o M"IIIOriu 

-,.íaaNacional 

h
leoenvolvimeoio Udiano. 
ntcrior 

Dirálos HUIIWlOI 

Ecooomia, lndúJtriae 
í'n..Jr,.;,. 

�, Cultura • 

"iaançu e Tribulaçlo 

ti:"� F"IIIIIICflka • ootrolc 

Minue"......, 

IRd.,.,._ ExteriOR& 

i<:.mon.t.do Social e Familia 

trral>alho, AdmiAillraçio e 
lo...,;,.,, Público 

Viaçlo cT-•-"ea 

Secretirio Secretirio 
da 

Comiaalo Prealdhla 
(FC-07) (FC-04) 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

ATO DA MESA Nº 21, DE 1995

Anistente Assistente 
da Técnico de 

Conlllo Comialo 
(FC-05) (CNE-09) 

1 1 

1 1 

2 1 

.. 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 ' 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

Dispõe aobr• a lotação de 
■ervidorea no Gabinet• do Líder 
do PHIi. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,. 
no u110 de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Art. 1• Bm obaervãncia ao disposto no artigo 1• 

do Ato da Ilesa n• 10, da 1987, all:'!rado pelo artigo l• do Ato da 

Hasa n• 8, da 1995; fica eatabalacida a aequinte lotação de 

Hrvidorea no Gabinete do Lidar do Partido da llobilizaç!o 
lfacional: 

publicaçlo. 

3 Asseaaorea T6cnicoa - CHE-7 

l Chefe de Secretaria de Vice-Lidara• - rc-O6 

1 Sacret&rio Particular - CIOl-e!I 

2 Asaiatente• ffcnico• de Gal>inata - cn:-9 

1 Asaiatanta• de Gabinete - rc-os 

l Aunliarea·- rc-04 

2 Ajudante■ •A• - rc-O2 

2 Ajudante• •a• - rc-03 

Art. 2• Revcqu,-ae aa diapoaiçl5e• - contr&rio, 

Art, 3• Este Ato entra - yiqor na data dá sua 

199!1. 

Adjunto de Enc. Setor de Enc, Setor de Auxiliar Ajudanlc 
Socrecírio de Tramitaçio de Controle e de •e• TOTAL 
Comiuio Propoo!çõa �o Comiuio 
(FC-04) (FC-03) (FC-03) ("C-02) (FC-03) 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 10 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 9 
1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 9 ., 
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M E S A 

lª Sessão Legíslati•1a da 50! !.egislatura 

Ata da 121 Reunião da Mesa, realizada em 10.08.95 

Aos dez dias do mês de agosto de hum mil, 
novecentos e noventa e cinco, às 10:30 horao, reúne-se, no 
Gabinete da Presidência, a Mesa da C!mara dos Oeputado5, sob a 
presidência do Senhor Deputado Luís Eduardo, Presidente. 
Presentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 12 Vice
Presidente, Wilson Campos, 12 Secretário, Leopoldo Bessone, 22 
Secretário, Benedito Domingos, 30 Secretário, e João Henrique, 
42 Secretário. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Deputado Beta Mansur, 22 Vice-Presidente. Havendo mlmero legal, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I - PAUTA 00 
SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve: a) Baixar o Ato da Mesa n2 
22, de 1995, que "altera o artigo U! do Ato da Mesa n9 14, de 
1991 .. , o qual vai publicado ao final da ata. b) Ratificar oa 
despachos favorAveis proferidos pelo Senhor Presidente "ad 
referendum" da Mesa, nos seguintes requerimentos de informação: 
1) n9 573/95. Deputado José Fritsch. Solicita informações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre o assentamento dos 
atingidos pela barragem de Ita; 2) n9 574/95. Deputado Sérgio 
Carneiro. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica 
sobre estudos e projetos relacionados ao sistema aeroviário do 
Estado da Bahia; 3) nQ 575/95. Deputado Inácio Arruda. Solicita 
informações ao Ministério das Minas e Energia sobre os estoques 
de combustivel durante a gre1,e dos petroleiros; 4) n2 5i6/95. 
Deputado Carlos Santana. Solicita informações ao Minist�rio doe 
Transportes sobre o Relatório reservado, elaborado no final do 
Governo Itamar Franco, acerca de corrupção nas Estatais; 5) n!l 
577 /95. Deputado Atila Lins. Solicita informações ao Ministério 
da Fazenda sobre as causas da queda dos valores do Fundo de 
Participaçllo doe Municipios - FPM; 6) n• 578/95. Deputodo 
Alexandre Cardoso. Solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre as margens brutas de comercializaçAo da revenda e da 
distribuição de combust1veis automotivos; 7) nR 579/95. Deputado 
Alexandre Cardoso. Solicita informações ao Minist�rio das Minas 
e Energia sobre as margens brutas de comercialização da revenda 
e da distribuição de combuet1veia auto motivos; 8) n!l 580/95. 
Deputado Agnaldo Timóteo. Solicita informações ao Ministtirio da 
Sadde sobre o montante do diepll!ndio anual do órgão; 9) n2 
581/95. Deputado Wilson cignachi. Solicita informações ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o n11mero de 
aposentadorias em 1995; 10) nQ 582/95. Deputada Cidinha Campos. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre contrato& 
com empresas de vigil4ncia; 11) n!l 583/95. Deputada Cidinha 
Campos. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre contratos com empresas de vigilAncia; 12) n9 584/95. 

__________________________________________________________________________________________________________________________
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ezue• complementar•• •equndo quantitativo menaal definido de 
coaua acordo· . O. õrgaoa t6cnicoe da caaa manifeataa-ae 
favoravelmente à doaçao da• ambul&ncia1 referida• . s■ta 
secretaria, ante o expo■to, opina pelo acolhimento do pleito, 
no■ tera>■ da■ infonMlçOe■ e aanife■taçõee doa órg:lo■ 
coapetente■ da adaini■traçlo da caaa • .  g) Jtecurao . Proce■■o n• 
27 . 058/95 . Joot Arilllath6a de Aradjo Athayde Lillla .  "Trata-H de 
rec:ur•o interpooto por Jo•• Arilllathff de Aralljo Athayde W-, 
■ervidor apo■entado deata caaa, contra deci■ao do con1elho 
Diretor do Pr6-Saade, que lhe negou requerilllanto de !.Ddenizaçao 
da■ de-i,eu■ a6dica■ para trat-nto da ■a11de de ■ua .genitora, 
dependante •ua in■crita DO oepart-nto de Peuoal,  bem coa> 
pedido de reconoideraçto daquela decieao, ora recorrida . Apóo 
relatar o■ fato■ • apre■entar ■ua■ razoe■ de direito, o 

recorrente conclui a■■i:a o ■eu pedido , • ■1nt••• : - o Ato 
con■titutivo do Progr- encontrou a dependente na■ condiçõe■
e■■enciai■ por ele requ■ridaa , a ■aber : a )  in■crita no
Dep,artaaento de P•••oal da ca.ara, b) conetante da declaraçao de 
renda do titular, c) •- rend.iJlento acima do ■al6rio aini.JDo, d )
la expen••• do ■ervidor, • • )  re•idindo COII o titular; 
declaraçao do Diretor do Depart-nto de Pe■■oal prova •• tree 
priaeirao condiçoeo ,  e ateotado do Juiz de Direito de Araiooeo , 
H duao llltiaao ; - a Inotruçao 01/94 nao pode oer aplicada a 
1itu•çõe• anterior•• a ela, e a deciaao do Con■elho nao pode 
oituar-H aciaa do Ato da Jleoa, do direito poteotativo e do 
direito adquirido; - oo direito■ da dependento proced• da 
autoaltica inclualo do titular, e ao ato de ■ua in■criçao a ■er 
praticado • -r-Dte declaratório, • produzira efeito■ m1: twic, 
ou a partir da cr iaçlo do PrO-Satlde . Ao exuinar o recureo, a 
Diretora Adaini■trativa re■pondeu, a11ilu •A aat6ria encontra-•• 
diociplineda no art . 5 • ,  VII e par6grafo llnico, do Ato da MeH 
n• 7 2 ,  de 1 9 9 3 ,  que preceitua, in verbia : "Art. 511 . sao 
conaiderado■ dependente■ direto■ do 1ervidor, de■de que 
devi-nte inocritoo no Depa�nto de PH■oal da canara doo 
Deputado■ : • • • • • •  VI I - pai • mae que, oea econoaia própria , 
viv- ■ob ■ua d•pend•ncia econõmica • con■t- na declaraçao do 
tapo■to de Renda . Par&grafo 1lnico . Cada WI doe dependente• 
raferidoo no• inciooo IV e VII ,  para Hr l.nacrieo e 11&11tido no 
Prõ-8a11de, devera atender l■ ■eguinte■ condiçõe■ :  I 
dependancia exclu■iva do ■ervidor, de■d■ que a renda do 
dependente nao oeja ouperior a 1111 oal6rio llinia>; II -
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Aradjo Lima, preenche H condit;õe• eotipuladao no incioo VI I do 
art . 5 0  do referido diploaa legal,  todavia, a comprovaçao doo 
requi■ito• inacrito■ no■ inci■o■ I • II vi■raa aob a foraa de 
a tHtado do JUiz de Direi to de Araiooe•, quando a regul-,itaçao 
do referido Aec> de MeH exigia outro• do.,_ntoo ( certidOH de 
cartório, do IIISS, etc . ) . Soaente pela inuiotlncia doo 
doC1111eDtoo problltOrioo , exigido• por inotruçto bail<ada • 1'94,  
louvou-•• o Conoelho Diretor do PrO-Sallde, pelo voto da maioria 
do• ■eu• aellbro■ ,  no■ term,a do voto do relator, a negar 
proviaento ao pedido inicial de reHarciaento d• de•pe•H , aH.iJI 
coa, eo pedido de reconoideraçto foraulado pelo -•_, oervidor . • 
Ao ■eu recur■o, pede o recorrente ■eja anexado o Caderno de 
Inotruçõeo do Pr6-Sa11de, coa deotaque para o it- 1 0 ,  que 
Htabelece, verbio : • 10 - IIICLOSlo. "A inclu■Bo do oervidor no 
Pr6-Sa4de, bea co.:, a de ■eu■ dependente■ devid.eaent■ 
cada■tradoa no Depart-nto de Pe11oal,  • auto.atice . " coa baae 
n•••• d11po1itivo, aduz o pleiteante: "0 proce■■o con.t .. prova 
-tal de que a Sra . Maria AraQjo W- eot6 "devi-nte 
cadaotrada no oepart-nto de Peo-l • com, dependente do 
ltecorrente. O Apelante foi, não apena• induzido a conoiderar, 
-• oficialaente informado pelo Pr0-8a11de de que a sra. oua mae, 
uaa ve1 •devidaaente cad&■trada ccao ■ua dependente no 
I>epartaaianto de Pe■aoal e■tava aut0111,tic-nte inecr i ta como 
-ficUrie do PrO-Sallde. A negativa de 1111 pedido que o 
llecorrate con■iderava, inicial.JDente, de tranqW.lo deferimento,
levou-o a conaul ter nov-,ite toda a docuaentaçao que havia 
recebido do Pr6-Saade, • • Hta a razao pela qual ooaent• na 
preHnte etapa do proceHo oolicita a juntada do predito caderno 
de Iutruç.Ao. 1'0 encaainhaaento do proce■ao a ■■ta Secretaria, o 
Diretor-Geral reproduz ao infoniaçõ•• da Diretoria 
Adllini■trativa e, coa■iderando o■ nOYO■ argwaento■ apre■entado■ 
pelo 1tecorrente, a luz do it• 10 oupratranocrito, opina pelo 
acollliaento do pedido . liota Secretaria, A viota dee inforaaçõeo 
procea■ada■, e aCOllp,Ulhando o entendiallnto da Diretoria-Geral,
■amet.e a -t6ria ao es- da douta Ne■a •. Ba di■cu■■ao a 
-t•ria, a ••• aprova o parec:9r. Pro■■eguindo, a Neaa, ao 
apreciar o ProceHo nt 12& . 2'2/95 ( anezo :  n• 103 . 353/95 ) ,
referente a preotaçao de oarviço pe lo Inotituto de PeoquiH■, 
Satudoa • &a■e■aoria do eonvr••ao - IPIAC, re■olve que o 
COC1trato feito coa equ•l• Inotitueo Hja reocindido • 31 . 12 . 95 ,
ne fora de infor9&ç6o do Senbor Diretor-Geral . Quanto ao■ 
ProceHoo : nt 125 . 143/95 , de intereHe do oervidor liurico 
Benjaain .. ■quita J1inior, referente a revioao doa valore• de 
nmçao ccaiaoionada ( rc) • Incorporaçlo de Punçao; no 
115 . 946/95 .  COOrdenaçto de Segurança Legiolativa . solicita 
eotlldoa per• pegaaonto de adicional noturno; nt 50 . 333/94 e 
anexo• . Alexia Sale■ de Paula e souza e outro■ • Solicitui · a 
extenalo do■ beneficio■ a ex-integrantes do Secretariado 
Parl-ntar e no 2 .  440/95 . In■tituto de Previd6ncia do■ 
Congre11i1ta1 - IPC . Incorporaçao de quinto■ de servidor•■ 
requi■itado■, o■ me■1101 ■lo retirado

�
d• pauta para exame pela 

Ne•• · Nada -1■ �•vff,do a tratar ,  1 3 : 50 hora1 , o Senhor 
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Meaa, lavrai a Í:.'re■ente ata, que apõe •••inada pelo Senhor 
Preoidente, ai ,f publicaçao . 
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M E S A 

li Sessao Legislativa da 501  Legislatura 

Ata da 14a . Reuni4o da Mesa,  realizada "111 07 . 12 . 95 

Ao• sete dia■ do d■ de dezembro de hum mil ,  
novecentoe e noventa • cinco, 10 : 00 horas , redne-se, no 
Gabinete da Pre■idAncia, a Me■a da ca.ara do■ Deputado■, sob a 
preaidlncia do Senhor Deputado Lui■ &duardo , Preaidente . 
Preaente■ o■ Senhor•• Deputado■ Ronaldo Perim, 111 Vice
Pra■idente, Beta Man■ur , 211 Vice-Preaidente, Wil■on Campo■ , 
1 1  Secret6.rio, Benedito Domingo■ , 311 Secretario, J'olo 
Henrique, 411 Secret6.rio, Robaon Twla, 11 Suplente, Vane■■a 
!'elippe, 2a . Suplente, LUiz Piauhylino, 31 Secret6rio e Willon 
Braga, 411 Suplente . Au■ente, por mtivo ju■tificado, o Senhor 
Deputada Leopoldo Be11one, 211 Secretario. Havendo n'llmero 
lega l ,  o Senhor Pre1idente declara aberto• o■ trabalho■ • I -
PAUTA DO SDIIOR PUSIDSIITE . A re■olve ratificar o deepacho do 
Senhor Preaidente •ad referendUJ1• da Me■a, autorizando a 
requi■içlo , pelo Senado l'ederal , da ■ervidora Guacira 
Imaculada Aralljo VHconceloo , Analiota Legiolativo, ponto nt 
3 ª  7 6 6 ,  coa ÕDUI para e■ta casa , at6 31 de dezetlbro de 1995 . II  
- PAOTA DO Sl!IIIIOR l i  VICII-PRSSIDDTII .  ___  A JleH aprova º"

parecer•• proferido• por. Sua lxcelAncia no■ ■eguinte■ 
expedienteo : a) Projeto de Re•oluçao n• &5 , de 1995 , que "cria 
o Grupo Interparlamentar era■il-Reino unido • . Autor : Deputado 
Beto Manour . Parecer: favor6vel .  b) Requeriaento de informaçao 
n• 1125/95 , for1111lado pelo Senhor Deputado Jo•• Coimbra ao 
Preaidente da COSIPA, ■obre entrevi■ta • Jornal . Parecec.: 
pelo nlo encuúnll-nto .  III  - PAUTA DO Slilll!OR 2• VICII
PUSIDSIITB. A Neaa aprova o■ parecer•• pro�erido1 por sua 
bcel&ncia no■ 1eguinte1 expediente■ referente• a reellbol■o da 
deopeou Mdico-hoopitalarH : 1 )  Proceoeo nt 31 . 889/95 .
Deputado Aaaral lletto . • A  Meoa . Li o parecer detalhado do 
Senhor Diretor-Geral , apreciando • ezaticlao da deope•a • 
informando que foraa obHrvadao ao diopooiÇO,,o do Ato de Maoa 
n• 24/13 . De acordo • .  2 ) Proceoeo n• 4:Z. 191/95 . n-Deputedo 
Aaaral ••tto . • A Meoa. Li o parecer detelhedo do Senhor 
Diretor-Geral, apreciendo a uaticlao da deop■oa • inforaando 
que foraa ol>Hrvadao ao diopoaiÇO,,• do Ato da llaoa n• 24/8 3 .
De acordo• . 3 )  Proc•Ho n •  45 . 399/H . n-Deputado Aaaral 
lletto . •A Meoa . Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral ,
apreciando a azatid6o ela deopeoa • info.-ndo qu •  foraa 
oboervadeo ao diopooiÇO,,• do Ato de MeH nt 24/13 . De acordo" .
4 )  ProcaHo n• 101 . &08/95 . h-Deputedo Aaaral Retto. •A *•• ·

Li o perecer detalhado do Sr . Diretor-Geral,  apreciando • 
""4ticl6o da deopeH • informando que foraa observada• aa 
diopooiçõeo do Ato da Meaa n• 24/83 . De acordo" . 51 Proce■ao
ni 2 7 . 2 7 3 / 9 4 . Deputado H6lio Cesar Rosa■ . ·A Mesa .  Li o 
parecer detalhado do Sr . Diretor-Geral, aprecianc:;o a �xatidl.o 
da despesa. e informando que foram observada• a.■ d1.spoa1.ções do 
At.o da Mesa ne 2 4 /8 3 .  De acordo " . 6 )  Processo n9 27 . 502/94 . 
Deputado Hélio Ce1ar Rosas . • A Mesa . Li o parecer detalhado do 
sr . Diretor-Get'al ,  apreciando a exatidlo da de!!lpesa e 
informando que foram observadas a11 dispo1içõe1 do Ato da Mesa 
nll  2 4 / 8 3 . De acordo · . 7) Processo na 3 7 . 54 3 / 9 S . �puta.do 
Amaral Netto . • A Mesa . Li o parecer detalhado do Sr .  D1.retor
Geral , apreciando a exatidão da despeaa. e informando que foram 
observadas as disposições do Ato da Mesa ne 2 4 /8 3 .  De acordo • • 
8 )  Proces■o nl 39 . 1 9 0 / 9 S . Deputa.do Edinho Araõjo . •A Mes a .  Li 
0 parecer detalhado do Sr .  Diretor-Geral , apreciando a 
exatidão da despeaa e informa.ndo que foram observadas a• 
dispoaiçõe• do Ato da Mesa no 2 4 / 8 3 . De acordo " .  9 )  Processo 
nV 4 1 . 6 6 9 / 9 5 . Deputado Jaime Martins P'ilho . • A  Mesa . Li o 
parecer detalhado do Sr . Diretor-Geral ,  apreciando a exatid.Ao 
da deapesa e informando que foram observada■ a1 di■poaições do 
Ato da. Mesa na 2 4 / 8 3 .  De acordo " .  1 0 )  Processo na 4 1 .  8 1 4 / 9 S .  
Deputada Ceei Cunha . •A Mesa . L i  o parecer detalhado do Sr . 
Diretor-Geral , apreciando a exatidão da despesa e informando 
que foram observadas as diaposiçõe■ do Ato da Mesa no 24/83 . 
De acordo • .  1 1 )  Processo nR 4 2 .  7 6 4 / 9 5 .  Deputado Ushitaro 
lta.Jnia . • A Me■a .  Li o parecer detalhado do Sr .  Diretor-Gera l ,  
aprecia.ndo a exatidão d a  deape■a e informando que foram 
observada■ a■ dispo■içõe■ do Ato da Ke■a nR 24/83 . De acordo• . 
1 2 )  Proce■■o nR 45 . 484/95 , Deputado Augu■to Nardee . •A Me■a . 
Li o pa.recer detalhado do Sr . Diretor-Geral, apreciando a 
exatidão da despesa e informando que foraa ob■ervada• a• 
diapoaiçõe■ do Ato da Mesa nll 24/83 . De acordo• . 1 3 )  Proce■■o 
nR 4 6 . 1 16/95 . Deputado Almino Affonso . •A Me■a . Li o parecer 
detalhado do Sr. Diretor-Geral , apreciando • exatidão da 
despe■a e informando que foram obaervada.1 a■ di■poaiçõea do 
Ato da Meaa n• 24 / 8 3 .  De acordo " . 1 4 )  Proceaao nl 46 . 181/9� . 
Deputado Pae■ Landim. • A Mes a .  Li o parecer detalhado do Sr .  
Diretor-Geral,  apreciando a exatid&o da d_e■pe■a e informando 
que foram ob■ervadas a• diapo1içõea do Ato da Mesa nll 24/8 3 .  
De acordo• . 1 5 )  Proceaso n ll  4 6 . 182/95 . Deputado Pae■ Landi.m .  
00 A Mesa .  L i  o parecer detalhado do Sr . Diretor-Geral , 
apreciando a exatidlo da de■peaa e informando que foram 
observada• a■ diapo■ições do Ato da Ke■a nll 24/83 . De acordo• . 
1 6 )  ProceHo n• 1 1 3 . 373/95 . Deputado Fernando Go!Na . "A Me•! · 
Li o parecer detalhado do Sr . Diretor-Geral, apreciando a 
exatidl.o d• d••pe•• • informando que toram observada■ •• 
di■poaiçõe1 do Ato da Mesa nll 24/83 . De acordo • . 17 ) Proce110 
n• 120 . 404/95 . Deputado Joio Miguel reu Roaa . •A Meaa.  Li o 
pa.recer detalhado do sr . Diretor-Geral ,  apreciando a exatidlo 
da deape■a • infonaando que for- ob■ervada■ a1 diapo■ições do 
Ato da Ne■a nll 24/8 3 .  De acordo• .  18 ) Proce■■o nt 122 . 015/95 . 
Deputado Eduardo Ma■carenha■ . "A Me■a . Li o parecer deta.lhado 
do Sr . Diretor-Geral ,  apreciando a exatidão da de e pesa e 
informando que foram ob■ervadas as di■poaiçõe■ do Ato da Me■a 
nV 24/83 . De acordo • .  1 9 )  Processo no 122 . 163/ 95 . •A Mesa. . Li 
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ATAS DA MESA 

Ata da 11 Reunião Extraordinária, realizada 
em 11 de abril de 1996 

Aos onze dias do mês de abril de hum mil, 
novecentos e noventa e seis, às 1 0h30min, 
reúne-se, extraordinariamente, no Gabinete da 
Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Senhor Deputado Luís Eduardo, 
Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Ronaldo Perim, 12 Vice-Presidente, Wilson Campos, 
1 2 Secretário, Leopoldo Bessone, 22 Secretário, 
Benedito Domingos, 32 Secretário, João Henrique, 42 

Secretário e Wilson Braga, 42 Suplente. Havendo 
número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos. De imediato, o Senhor 
Deputado Ronaldo Perim, 12 Vice-Presidente, 
solicita ao Senhor Presidente que a reunião seja 
realizada, em caráter reservado, no gabinete da 
Presidência, com a presença, exclusivamente dos 
membros da Mesa. A proposta é acolhida po; 
unanimidade. E, para constar, eu, Mozart Viana, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei à presente ata. 
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1996, que constituiu Comissão Externa para apurar 
denúncias de violações dos direitos humanos prati
cados contra brasileiros na região de Santa Rita -
Paraguai, alterando o período de 24 a 27 de março 
de 1996, para 13 a 15 do corrente. 

Brasília, 8 de maio de 1996. - Luís Eduardo, 
Presidente. 

ATAS DA MESA 

Ata da 11 Reunião Extraordinária, realizada 
em 11 de abril de 1996 

Aos onze dias do mês de abril de hum mil, no
vecentos e noventa e seis, às 1 0h30min, reúne-se, 
extraordinariamente, no Gabinete da Presidência, a 
Mesa da Câmara dos Depu'tados, sob a presidência 
do Senhor Deputado Luís Eduardo, Presidente. Pre
sentes os Senhores Deputados Ronaldo Perim, 12 

Vice-Presidente, Wilson Campos, 12 Secretário, Leo
poldo Bessone, 22 Secretário, Benedito Domingos, 
32 Secretário, João Henrique, 42 Secretário e Wilson 
Braga, 42 Suplente. Havendo número legal, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos. De 
imediato, o Senhor Deputado Ronaldo Perim, 12 

Vice-Presidente, solicita ao Senhor Presidente que a 
reunião seja realizada, em caráter reservado, no ga
binete da Presidência, com a presença, exclusiva
mente, dos membros da Mesa. A proposta é acolhi
da por unanimidade. E, para constar, eu, Mozart Via
na, Secretário-Geral da Mesa, lavrei à presente ata. 

Ata da 11 Reunião da Mesa, realizada em 8 
de maio de 1996 

Aos oito dias do mês de maio de hum mil, no
vecentos e noventa e seis, às 1 0h30mim, reúne-se, 
no Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Senhor Deputado 
Luís Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Ronaldo Perim, 12 Vice-Presidente, Beto 
Mansur, 211 Vice-Presidente, Wilson Campos, 12 Se
cretário, Leopoldo Bessçme, 22 Secretário, Benedito 
Domingos, 32 Secretário, João Henrique, 4º Secretá
rio, Robson Tuma, 1" Suplente. Presentes, também, 
os Senhores Deputados Hélio Bicudo, Jairo Carnei
ro, Zaire Rezende e Agnelo Queiroz, membros da 
Comissão de Sindicância instituída para apurar de
núncia de ato contrário ao decoro parlamentar por 

parte de membros da CPI destinada a investigar a si
tuação dos bingos no Brasil. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, con
cedendo a palavra ao Senhor Deputado Beto Mansur, 
22 Vice-Presidente, na qualidade de Corregedor e 

Presidente da Comissão de Sindicância instituída 
para apurar denúncia de ato contrário ao decoro par
lamentar por parte de membros da CPI destinada a 
investigar a situação dos bingos no Brasil, o qual ini
cia a leitura do Relatório da referida a Comissão, 
cujo inteiro teor, distribuído previamente, por cópia, 
aos membros da Mesa Diretora é o seguinte: "Rela
tório. Em 20 de novembro de 1995, a Presidência da 
CPI-Bingos comunicou ao Presidente da Câmara 
dos Deputados haver tomado conhecimento, pelo 
Ministério Público de São Paulo, da existência de 
denúncia de extorsão ao Bingo Liberty "por parte de 
um elemento que fala em nome do Sr. Deputado 
Marquinho Chedid", membro da referida CPI. li. Por 
despacho do Presidente da Câmara dos Deputados,
de 21 de novembro de 1995, foi a referida de
núncia remetida ao Corregedor "para apurar". Ili. 
No mesmo dia 21 de novembro, oficiou o Correge
dor ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, ao Promotor de Justiça encarregado de 
acompanhar investigações que redundaram naquela 
denúncia e ao Delegado titular do 89º Distrito, enca
recendo a colaboração dessas autoridades para a 
apuração do fato, uma vez que a notitia criminis 
envolvia a pessoa de membro desta Casa. IV. Em 
virtude da necessidade de ouvir as pessoas que se 
diziam vítimas da denúncias da extorsão e de não 
ter poderes legais para convocá-las para deporem 
em Brasília, optou o Corregedor por valer-se da 

· competência do Departamento de Polícia Judiciária
da Capital de São Paulo, para, juntamente com os
respectivos órgãos, ouvir as pessoas que, conforme
apurações já feitas no 892 DP, pudessem prestar es
clarecimentos sobre o assunto. V. Em 27 de novem
bro de 1995, o Corregedor, nas dependências do
892 DP, com o Titular daquela Delegacia, Dr. Mau
ro M. de Lima e Silva e o Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio R. de Carvalho, ouviu, acompa
nhados de seus advogados, os seguintes depoentes:
Janos Wessel, proprietário do Bingo Garitão e Presi
dente da ADIBIN - Sindicato das Empresas e Admi
nistradoras de Bingo de São Paulo; Olavo Frids
chtein, Gerente do Bingo Garitão; Roberto Forte
Tena; Ricardo Steeinfeld e Waldomiro Garcia Júnior,
proprietários do Bingo Liberty; Oto Guilherme Gar
cez Huffenbacher, sócio, com Roberto Forte Tena,
no Raro Administradora e Incorporadora de Bens
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o exemplo da Câmara dos Deputados, aplicar a
mesma medida. Diz que isto seria catastrófico, pois
esse "efeito cascata" comprometeria o Plano de Es
tabilização Econômica e que não gostaria de ser
responsabilizado por isto. Ressalta reconhecer que
os salários estão baixos, mas que isto tem que ser
resolvido, com a maior transparência, se possível no
âmbito da reforma administrativa. Reafirma o voto
contrário e que se dependesse apenas dele o rea
juste não seria aplicado. Diz que todavia respeita a
decisão da maioria do colegiado e que encaminhará
o assunto ao exame do Plenário com a devida ur
gência. O Sr. Deputado Beto Mansur, a seguir, inda
ga do Sr. Presidente se o Ministro José Serra foi
consultado, conforme acertado em reunião anterior.
O Presidente confirma que conversou com o Minis

tro e que este acha a repercussão financeira míni
ma, mas que, todavia, teme o chamado "efeito cas
cata", pois muitos órgão vão querer fazer a mesma
coisa. Encerrada a discussão do assunto, a proposta
é aprovada pela Mesa Diretora, com o voto contrário
do Sr. Presidente, Deputado Luís Eduardo. Nada
mais havendo a tratar, às 11 h30min, o Senhor Presi
dente declara encerrada a presente reunião. E, para,
contar, eu, Mozart Vianna, Secretário-Geral da
Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação. Luís Eduardo,
Presidente.
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ATAS DA MESA 

M E S A 

2ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 3ª Reunião Extraordinária·, realizada em 06. 01. 97 

Aos seis dias do mês de janeiro de hum mil, 
novecentos e noventa e sete, às 17:00 horas, re�ne-se, 
extraordinariamente, no Gabinete da Presidência, a Mesa da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Senhor Deputado Luis 
Eduardo, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Ronaldo 
Perim, 12 Vice-Presidente, Wilson Campos, 12 Secretário, 
Leopoldo Bessone, 22 Secretário, Benedito Domingos,. 3º 
Secretário e João Henrique, 42 Secretário. Havendo n�ero legal, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. O Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Diretor-Geral, o qual faz
a seguinte exposição: "Senhor Presidente. Em decorrência do
ac�ulo de Propostas de Emenda à Constituição a serem apreciadas
e decididas no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com promulgação pelo Presidente do Congresso Nacional,
e, inclusive, de outras proposições legislativas, a serem
promulgadas pelo Presidente da República, como a concernente ao
Orçamento da União para 1997 os trabalhos da presente Sessão
Legislativa serão estendidos até o dia 06 de fevereiro de 1997,
conforme convocação extraordinária do Congresso Nacional,
através de Ato Convocatório assinado pelo Presidente da Câmara
dos Deputados e pelo Presidente - do Senado Federal, usando das

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso 
das atribuições que lhe confere o àrt. 1º, item 1, alínea 
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e 
art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
resolve designar por acesso, na forma do artigo 9º'. 
parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 1990, combinado 
com o artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novem
bro de 1992, VERA LÚCIA SANTA FÉ SANTOS, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo - atribuição Técnico Legislativo, Padrão 
45, ponto nº 2059, para exercer, a partir de 18 de abril 
do corrente ano, na Secretaria-Geral da Mesa, a fun
ção comissionada de Chefe de Gabinete, FC-8, do 
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, 
transformada pelo artigo 1 º do Ato da Mesa nº 43, de 
30 de junho de 1973, combinado com o artigo 55 da 
Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992. 

Câmara dos Deputados, 28 de abril de 1997. -
Michel Temer, Presidente. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item 1, alínea 
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, 
observado o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve designar HELIENE 
AGUIAR E SILVA, ponto nº 4126, e JOAQUIM MI
GUEL DE FARIA NETO, ponto nº 2759, ocupantes de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo -
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, para substi
tuírem, sucessivamente, o Diretor, FC-7, da Coorde
nação de Administração de Edifícios, do Departamen
to e Administração, em seus impedimentos eventuais, 
a partir de 22 de abril do corrente ano. 

Câmara dos Deputados, 28 de abril de 1997. -
Michel Temer, Presidente. 

ATADA MESA 
MESA 

3! Sessão Legislativa da 50! Legislatura 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA, 

REALIZADA EM 28-4-97 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de hum mil, 

novecentos e noventa e sete, às 17h, reúne-se, na 
sala de reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câ
mara dos Deputados, sob a Presidência do Senhor 
Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice-Presi
dente, Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, Ubira
tan Aguiar, 12 Secretário, Nelson Trad, 22 Secretário, 
Paulo Paim, 3º Secretário e ausente, por motivo justi-

ficado, o Senhor Deputado Efraim Morais, 4º Secretá
rio. Havendo número legal, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos. Sua Excelência o Senhor 
Presidente, Deputado Michel Temer, apresenta aos 
seus pares o Processo nº 110.692/97, o qual encami
nha as Tomadas de Contas da Câmara dos Deputa
dos e do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados e 
seus anexos (Relatórios/Certificados de Auditoria do 
Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, 
Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar de 
Turismo, Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar e 
Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano), 
relativas ao exercício de 1996. Após exame da maté
ria, a Mesa resolve aprová-la por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, às 18h, o Senhor Presidente 
declara encerrada a presente reunião. E, para cons
tar, eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente 
ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. - Michel Temer, Presidente. 

COMISSÕES 
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

O Deputado JOSÉ PRIANTE, Presidente da Co
missão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, 
fez a seguinte: 

Distribuição nº 1/97 

Em 25-4-97 
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ATADA MESA 

MESA 

3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa, realizada 21-5-97 

Aos vinte e um dias do mês de maio de hum mil, novecentos e noventa 
e sete, às 19:30 horas. reúne-se, no gabinete da Presidência. a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer. Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar. l O Secretário, 
Nelson Trad. 2º Secretário. Paulo Paim, 3° Secretário. Efraim Morais. 4° Secretário. José 
Maurício, lº Suplente. Wagner Salustiano, 2° Suplente. Luciano Castro, 4° Suplente. e demais 
membros da Comissão de Sindicância constituída para apresentar Relatório sobre denúncias 
contidas em matéria do Jornal "Folha de São Paulo". no dia 13 de maio de 1997, envolvendo 
membros desta Casa: os Senhores Deputados Ibrahim Abi-Ackel. Relator, Paulo Gouvêa. 
Edinho Araújo e Luiz Máximo. Ausente, por motivo justificado. o Senhor Deputado Heráclito 
Fortes. lº Vice-Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos concedendo a palavra ao Senhor 2° Vice-Presidente, Deputado Severino 
Cavalcanti. Corregedor e Coordenador da referida Comissão. Tomando a palavra, Sua 
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ATAS DA MESA 

3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 3! Reunião da Mesa, 

realizada em 5-6-97 

Aos cinco dias do mês de junho de hum mil, 
novecentos e noventa e sete, às 11 h30min, reúne
se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa 
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presen� 
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com as atividades desenvolvidas no exercício, do 
mandato, podendo ser acres�do de artigos e estu-
dos de terceiros relacionados ao seu trabalho, veda-
da a inclusão de qualquer mensagem que possa ser 
caracterizada como propaganda eleitoral, nos ter-
mos da legislação eleitoral e das instruções comple-
mentares expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. É vedada a utilização da cota 
de impressão gráfica de que trata este ato para a pu-
blicação de material de interesse de partidos políti-
cos ou organizações a eles vinculados, de interesse 
particular ou subscrito por terceiros, bem como de 
propaganda para fins eleitorais. 

Art. 5º O conteúdo e a utilização dos trabalhos 
impressos nos termos deste ato são de responsabili-
dade exclusiva do parlamentar. 

Art. 62 O controle relativo às normas estabele-
cidas neste ato caberá ao Centro de Documentação 
e Informação. 

Art. 79. Os casos omissos serão decididos pela 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

Art. BQ Este ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 92 Ficam revogados os Atos da Mesa n2s 
56/74, 18/75, 118/82 e demais disposições em con-
trário. 

Justificação 
O Ato da Mesa n2 65/97 traz algumas incorre-

ções que necessitam ser retificadas. Umas expres-
sões merecem reparos destinados a deixar mais ela-
ra a intenção do legislador e facilitar o controle das 
normas aqui estabelecidas. 

Por indicação do setor competente foram ainda 
corrigidas e completadas as especificações de ai-
guns impressos e revistos seus quantitativos. 

Assim é que no caput do artigo 2g foi acres-
centado o termo "Ordinária• à expressão Sessão Le-
gislativa. A especificação deixa claro que a cota de 
que dispõe este Ato será apenas uma a cada ano 
evitando-se a interpretação de cotas extras a cada 
convocação do Congresso. 

No item li do mesmo artigo sofreu algumas ai-
terações tanto nas quantificações, que foram reade-
quadas, quanto na redação. O objetivo foi deixar 
mais clara a compreensão da matéria. Foram explici-
tados que são 2.000 (duas mil} folhas de papel ofício 
personalizado; 50 (cinqüenta) blocos personalizados 
com 100 (cem) folhas e, não sendo permitida a per-
muta de cotas entre os impressos estabelecidos nas 
alíneas de a a d, as tiragens foram readequadas 
estipulando-se os seguintes quantitativos: 5.000 
(cinco mil) exemplares de cartões de apresenta-

ção; 2.000 (dois mil) de cumprimentos; 5.000 (cinco 
mil) de gabinete simples e 1.000 (um mil) de gabine- 
te duplo.· · 

Para deixar mais clara a proibição de permuta 
de cotas entre todos os impressos previstos e não 
apenas a conversão de cotas entre os dois incisos 
foi acrescentado no parágrafo 22 do Art. 211 a expres- 
são •bem como entre os impressos especificados no 
inciso li". 

No artigo 42 tratou-se de especificar a autoriza- 
ção para inclusão, no texto das separatas, de maté- 
rias de jornais e estudos de terceiros relacionados 
àquele trabalho ou projeto, de forma a ilustrá-lo e 
trazer mais luz aos debates. É esta uma prática co- 
mum, que vem sendo autorizada individualmente 
pela Presidência. 

No parágrafo único do Art. 42 a expressão 
acrescentada destina-se a diminuir a amplitude da 
proibição ali imposta, evitando que alcance outras 
publicações párlamentares não patrocinadas por 
este Ato. 

Pequenos erros de revisão foram ainda corrigi- 
dos nesta nova versão do Ato da Mesa n2 65/97. 

Sala de Reuniões, 5 de junho de 1997. - Mi- 
chel Temer, Presidente. 
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VI • quando for o caso. seleção de bolsistas. estagiários ou 
participantes de cursos, congressos. seminários e outras atividades congêneres. no 
País e no extenor. 

. Art. 6" Ao Diretor da Coardenaçáo Técnico-Pedagógica 
incumbe planeJar, em articulação com as demais unidades, as atividades do Centro 
e prepor ao exame da Diretona, as nonnas para a sua realização, especificamente: 

. 1 • ídeotificar as necessidades de seleção, formação e 
tretnamento do pessoal, atento às características e fins institucionais da Casa: 

li • participar do planejamento de cursos. programes. projetos e 
atividades de preparação e profissionallzação de ret:ursos humanos. voltados para 
as necessidades especificas do Pod@r Legislativo; 

Ili - acompanhar a exe.cução e avaliar os resultados dos CU!SOS, 
PR?9ramas. projetos e atiVidades desenvoMdos pelo Centro e a eficâeia dos 
metadas. processos e instrumentos uWizadOs; 

. _IV · pesauIsar e sugenr novos métodos e tecnologias de ensine adequaaos as pecullandaaes ao Poder LegIslat1vo; 

V • participar da elaboração e atua/ízacão de currículos e programas, oferecenao suosidios e onentação técmca a professorns e instrutores; 

. . VI • colaborar na seleção da produção documental do Centro destinada a divulgação e publicação. 

Parágrafo único. A . Coordenação Tecmco-Pedagógica 
vinculam-se. um serv,ço e quatro nuc!eos propnos para assessona e garenc1amemo
de suas atIvIdades. 

Art. 7' Ao Diretor da Coordenação de Apoio 
Técrnco-Adm1nistrat1vo_ incumbe executar as tarefas e comeumentos técnicos. 
adm1mstrat1vos e auxt11ares_ de_ apom. necessários ao functonamento do Centro e de
suas unidades. em consonanc,a com o sistema de administração gemi da Casa. 

Parágrafo único. A Coorttenação de Apoio Técmco-Administrativo vinculam-se um serviço e quatro núcleos próprios para assessona e gerenciamento das seguintes alívidades especiflcas: 

. • . 1 • análise e automação de sistemas e fluxos fornecendo o apoio tecn,co necessário às atividades do Centro, através dà idootfficação organização e tratamento dos d_ados gerados. vi51!ndo maior agilidade, economia'. segurança, controle e recuperaçao das infonmações: 

. •  11 • meios técnicos auxiliares, processamento de textos. com 
recursos de ediçao, fonnatação, padronização. arte-finalização e reprodução do 
matenal elaborado ou utilizado pelo Centro: 

. _ Ili • se1'11iços administrativos, para gestão de peuoat, rnat.e!ial, comun1caçces. acervo documental, espaços. instalações .e equipamentos próprios ou dP 1 ·se do Centro; 

VI • atividades de administração escolar. compreendendo a 
produção e arquivo da documentação legel dO!l cursos, programas. projetos e 
eventos, dos regilstros de àlU11015, treínandos e estagiários, do& cadastros de 
instrutores. ellpedalistas, conferencistas e outros profissionais envolvidO!l no 
cumprimento das finalidades do Centro, bem como a publicação doa atos oficiais e 
divulgação das ações e iniciativas do Centro, em todos os campos de stuaçilo. 

Art. 3' Incluem-se nas atnbuicões de cada Diretcr de 
Cocraenação responsabilizar-se pela implementaçãÓ e controle das atividades 
referentes âs respectivas unidades. elaborar relatório anual e exercer as atríbuíções 
comuns aos Diretores ae Cooraenação. constantes ao art. 254 da Resolução n' 20. 
de 1971 . 

Art. 9° Incluem-se nas atribuições de cada titular da serviço e 
de núcleo responsabilizar-se pela execução e controle das attvidades cometidas às 
respectivas unidades. e exercer as atnbuições comuns aos Chefes de Seção, 
constantes do art. 255 da Resolução n• 20. de 197 1 .  

Art. 1 O .  Para consecução de seus objetivos. a s  diferentes 
urndades do Centro deverão manter estrerta aniculação entne seus programas de 
trabalho e buscar a integração com os demais setores da Câmara dos Deputados. 

Ar!. 1 1 .  A Diretoria-Geral submeterá à apreclaçlo do 
Primeiro-Secretário, no prazo de noventa dias, proposta de Regimento do Cantro de 
Fonnação. Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Clrnara doa 
Deputadas. 

Arl. 12. O Orçamento da Cãmara dos Deputados deverá fixar 
dotação slllicieme para a realização das finaftdades do Centro e auegurar a 
eirecução elas planos an11ats pravIameme aprovados. 

Art. 13. As BIMdades da que trata o an. 2•, VIII, 1)111VÍ118S no 
Programa do Centro serão aprovadas pela Diretona-Gera! da Câmlll'a dos 
Deputados. 

Art. 14. As funções comissionadas necessilrlas ao exercício dai 
competéncias referidas neste Ato da Mesa. constantes do Anexo 1, são privativaa de 
servidores efetivos oo Quadro de Pessoal da Cãmara dos Deputadol. 

Art. 15. As detpesas decorrentes do presente Ato da Mesa 
cerremo a conta de reculllOs orçamentários próprios da Câmara dos D�-

Art. 16. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as d1spos1ções em contrário. 

Sala aas Reuniões. em 1 O de Julho de 1 997_ 

� 

� '>---.,-� 
M 

t
EC"l'EMER ) ·

P sioente 
✓ 

ANEXO 1 

N
º Denominação FC 

1 Diretor do Centro 8 

3 Diretor de Coordenação 7 

-1 !Chefe de Serviço 6 

1 2  \chefe de Núcleo s 

4 Secretario de Diretor 4 

\ 2  Encarregado de Setor 4 

Controle e Execução 
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M E S A  

3' Sessão Legislativa da 50- Legislatura 

Ata da 4' Rewuão Extraordinária da Mesa, realizada em 19.08.97 

AO! dezenove dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e noventa 
e sete, às 14:00 horas1 reúne-se, na Snln de Rcumõcs do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara 
dos Deputados. sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes 
os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º 

Vicc-Presídentc, Ubiratan Aguiar, I' Seçretário, Nelson Trod, 2' Secretário, Paulo Paím, 3' 
Secretário, José Mawicio, 1" S�entc, Luciano C.1Stro, 4" Suplente, e o Senhor Procurador 
Geral Parlamentar, Deputado Fernando L)TI!- Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Deputado Efraim Morai� 4° Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando 
início à reunião, expõe o motivo de sun convocação. que tem por objetivo examinar os 
últimos acontecimentos. Sugere, desde logo, iniciar pelos casos pontuaís, a saber os epi!ódios 
relacionados no Ministro Luiz Car1o� Santos e :to Deputado Alce!.te Almeida7 para, em 
seguida, examinar os outros assuntos: auxilio-moradia, suplente e apartamentos funcionais. E 
sugere que já nesta reunião se estabeleçam n[gumns definições e critérios. Comunica, a.inda, 
que o Deputado Alcestc Almeida entregou um arrazoado explicando a situação de suas 
funcionârias e propõe que o assunto vá ao Corregedor. Com palavra, o Senhor Heráclito 
F�, 1° Vice-Presidente, sugere, dada à ausência do Deputado Efraim Morais, 4' Secretário, 
que se discutisse o asswtto de apertamentos funcionais e auxílio-moradia somente após 
ouvi-lo. Sobre o Deputado Alceste Almeida, concorda com o Presidente que se deva 
encaminhar a matéria ao Corregedor para examinar o assunto, Sobre o Minjstro Luiz Carlos 
Santm, manifesta a opinião de que o Ministro e o seu Suplente já deram suas explicações e 
que estas sio suficientes, não havendo nada que aponte no sentido de que houvesse algwna 
irregularidade. Diz que, inclusive, endossa a. te� de que está havendo uma campanha de 
demtoralizaçilo do poder. O Senhor Presidente interrompe pora dizer que o próprio Deputado 
Pedro lves esc1areceu, em telefonema a ele, que o c-.<:critório é tocado em conjunto com o 
Ministro Luiz Carlos Santos no Estado, não havendo irregularidade alguma. O Senhor 7:' 
Vice-Presidente, Depurado Severino Cavalcanti, toma a palavra e menciona telefonema da 
Deputada Cidinha Campos cm que esla indagou que se está pwiindo o Dcpulado Chie&> 
Brlgido, por que não se faz nada contra o Dcpu!Jldo Wigberto Tartuce que •confessou" desviar 
verba para sutos cm sua reJidancia peuoal. Lamenta o Senhor 2° Vicc-Plaidenb, que a 
Deputada tenha levantado esta quesllo, DO ar, dlltllllte entrevista, já que ela poderia ter 
pmYOCldo a M-, e nlo através de cntrevi!ta. Com relação à entrevista do Deputado Luls 
Eduaido no Jornal "Diário de Pernambuco", protesta contra afümação daquele Deputado de 
que a Com:gedoria nlo é atuante, estando com acúmulo de matérias a examinar. O Senhor 
Presidente, retonwido a palavra, recapitula todo o epioôdio do Ministro Luiz Carlos Santos e 
do Deputado Pedro lves. A seguir, o Senhor 2• Vice-Presidente, Deputado Severino 
Cavalcanli, maniii,sta« de acordo com o Dcputa<lo Heráclito e com o Presidente, DO sentido 
de que não hã irregulatídade em n:laçio aos proccdiment01J adotados n:laciollldos ao gabinete 
do Deputado e Ministm Lul• Carlos Santos. Com a palavra o Senhor 2' Sccrctário, Deputado 
Nelson Tmd, endossa a posição dos que o an#cedctam, o que também ocorre com o 1• 
Secretúio, Dcpulado Ubiratan Aguiar. Este acrescenta que cabe ao Deputado defirúr seus 
funcionários e onde colocá•los. O Senhor 3' Secretário, Deputado Paulo Paim, por sua wz, 
meneiem& que nlo v6 problema algum em o filncionário ficar no Estado. É 1D11 trabalho de 
ll!ICSSOlamcnto e apoio político. Acn:scenta que pam o futuro se deva reexaminar o assunto. 
1nclustve a vista da lcaulaçio de outros paises. Retomando a palavra. o Senhor Prestdcnte diz 
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que, em conclusão, entende não haver como prosperar medida alguma contra o Deputado, 
pois não há nenhuma irregularidade no assunto. Propõe a seguir o exame do episódio 
relacionado ao Deputado Alceste Almeida Solicitando a palavra, o Deputado Luciano Castro 
diz que, como coestaduano, conhece bem a realidade de seu Estado. Está bem a par do que 
acontece com o Deputado Alceste Almeida Diz que o Deputado é médico, tem clínica, e sua 
atividade política e profissional estão interligadas. Diz que o Deputado tem um 
comportamento correto no Estado, desconhecendo qualquer atividade que o de5abone. 
Conclui, reafirmando ser o Deputado Alceste Almeida um homem correto, íntegro, político 
atuante e digno. Interrompendo, o Presidente informa que o Deputado AJceste Almeida o 
procurou no gabinete, ocasião em que esclareceu .que as funcionárias desenvolvem as duas 
atividades de forma compatível. O Deputado Luciano Castro, em confirmação, reitera o que 
disse e lembra que, embora sendo seu concorrente político, faz questão de registrar a absoluta 
lisura dos procedimentos do Deputado Alceste Almeida O Presidente acrescenta que só não 
propõe desde já o arquivamento da matéria oorque o Deputado lhe encaminhou um arrazoado 
e terá que encaminhá-lo ao Corregedor para exame. E atendendo ponderação do Senhor 3' 
Se<:retário, Depullldo Paulo Paim, reitera que o encaminhamento é só para exame do 
arrazoado, porque, de antemão, o Presidente e a Mesa não vêem qualquer indicio de 
irregularidade na atitude do Deputado Alceste Almeida. Solicitando a palavra o Senhor 
Procurador, Deputado Fernando Lyra, sugere à Mesa que estude uma compatibilização entre a 
atuação do titular e a do suplente que assume, no caso de afastamento temponlrio do titular, 
no que diz respeito aos funcionários e ao gabinete. Entende que a Mesa deva definir critérios 
claros em relação a isso. O Senhor Presidente, a seguir, atento á proposta do Senhor 
Procurador, delega ao Senhor 1° Secretário estudar e propor medidas no sentido de 
regulamentar o assunto. Historia o episódio relacionado às declarações do Senhor Presidente 
do Senado Federal sobre o assunto. Achou que a critica devesse ter uma resposta firme para 
demonstrar que o aumento de verba em si não é gerador de corrupção no seu emprego. Pode 
haver desvio, aqui e acolá, distorção no uso. Mos são casos isolados, e a MC5a não se tem 
limitado a examiná-los um a um. Relembra que não houve denúncia apresentada à Me5a que 
não tenha sido solucionada rapidamente.Diz que reagiu em defesa da Instituição e da Mesa 
Diretora. Diz que se o Senador quiser oferecer sugestões, as receberá de bom grado. Registra 
que a verba de gabinete dos senadores relacionada a pessoal é da ordem de RS 75.000,00. O 
Senhor 1 ° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, registra que todos os deputados que se 
pronunciaram sobre o assunto, fizeram.-no cm total apoio à conduta que a Presidência e a 
Mesa vem adotando. E que esse apoio é consenso entre os diversos portidos. O Senhor 
Procurador, Deputado Fernando Lyra, refere apreciar o estilo do Presidente do Senado 
Federal. Acha que ele diz o que pensa, mas que também, neste caso, o Presidente da Câmara 
dos Deputados tinha que dizer o que pensava. Entende que o Presidente Michel agiu com 
presteza, com propriedade, e que foi muito feliz na defesa da lnstituição. Acrescenta o Senhor 
Presidente, Deputado Michel Temer, que sobre a questão das circunstàncizs que envolvem o 
titul� que se afasta e suplente que assume, há consulta da Mesa à Comisslo de Constituição, 
Just_1ç_a e de Redação. E que, tão logo, este parecer esteja pronto, virá a exame da M= para 
decidir_ se o adota ou não. O Senhor Procurador, acha correto esperar o parecer, mas alerta 
desde Já que o assunto é complexo e que deva ser examinado com cautela. Solicitando a 
palavra, o Senhor 3° Secretário, Deputado Paulo Paim, manifesta a opinião de que a Mesa, 
após dirimir o assunto, deverá baixar algumas recomendações. Mas que, dewc já, deixa ao 
exame dos pares algumas questões, tais como: l J Pode-se alocar funcionários no Estado?; 2) 
O suplente pode manter funciomírios onde queira?; 3) ?ode-se comportilhar a ocupação do 
a�ento?. _Diz que faz questão de já deixar� em relação aos dois primeiros quesitos, sua 
op�ão favoravel. Sobre venda de apartamentos, o Senhor Procurador diz que, se tomar 
decisão cm favor da venda, é melhor esperar o final da Jegislaturll Sugere, desde já, que seja 
com licitação pública. O Senhor 1° Suplente, Deputado José Maurício, externa a opinião de 
que a Lei 8.666 é rigorosa quanto a isto. E que o ritual é entre 3 e 6 meses, nlo se podendo 
nem dar pn,ferência ao ocupante, pois é caso de alienação pública. Aproveita para mencionar 
discuno feito por ele na 6' feira, a respeito da atuação do Presidente da Câmara dos 
l.leputaoos e oa Mesa Dtretora. li mannesta sua op10ião de que esta havendo ingerência da 
Presidência do Senado Federal nos assuntos lnternos da Câmara dos Deputados e que isto 
reclama resposta do Presidente. O Senhor Presidente o redargüm dit.endo que já deu a 
resposta adequada e que este episódio é para um só dia, nada justifica estendê-lo por mais 
tempo. O Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, diz está de acordo co,n a 
manifestação do Presidente Michel Temer, todavia acha que deram ao assunto o que, no 
jargão jornalístico, se chama "esquentar a matéria". Até onde ele sabe, o Presidente do Senado 
Federai teceu um comen'tário no corredor de que o aumento da verba 1nfüiu o aumento da 
remuneração dos parlamentares. Assim, reafirma que o tratamento dado à matéria é que não 
corresponde à realidade dos fatos. O Senhor Presidente, em conclusão, diz que já se 
manifestou na medida certa, não sendo necessário qualquer outra medida de sua 
parte, pro

� 
o que seja encerrado o assunto. Nada mais havendo a tratar, às 15:30 

boms, o ºf Presidente �Iara encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, 
j\.v:l \W V ,- - J!.J/�reuirio-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após 
Fina'!" pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

«/v� 9.v"'-' 
MIC TEMER ) 

'dente 
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M E S A

3' Sessão Legislativa da 50' Legislatura 

Ata da 5' Reunião da Mesa, realizada em 28.08.97 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e 
noventa e sete, às 11 :00 horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da 
Cãmara dos Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, President�
Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 
2º Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, !º Secretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Efraim 
Morais, 4º Secretário, José Maurício, 1° Suplente, Wagner Salustiano, 2° Suplente, e Zé 
Gomes da Rocha, 3° Suplente. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Paulo 
Pairn, 3° Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. 

l • PAUf A DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente apresenta à Mesa parecer 
formulado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Redação em resposta à Consulla nº 

01195, da Presidência da Câmara, que solicita o pronunciamento da referida Comissão "sobre 
a possibilidade de o Suplente de Deputado afastar-se do exercício do mandato nos termos do 
art. 56, I da Constituição, fazendo a opção prevista no § 3° do mesmo dispositivo", cujo
parecer foi aprovado parcialmente. na Comissão. excluída a alínea "e" da conclusão. 
Discutido o assunto. a Mesa resolve aprovar e adotar. por unanimidade, o puccer da 
Comissão, com efeitos a partir de I º de setembro do corrente ano. Em seguida, a Mesa 
resolve: a) baixar o Ato da Mesa nº 70, que "disciplina a venda de avulsos e regula os 
procedimentos para o ressarcimento dos custos de fornecimento de cópias de documentos, e 
dá outras providências", o qual vai publicado ao final da ata; b) ratificar os despachos 
favoráveis proferidos pelo Senhor Presidente, "ad referendum" da Mesa, nos seguintes 
requerimentos de informações: 1 )  nº 2439197. Deputado IVAN V ALENIE. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre operações com o Banco Mundial; 2) nº 2508/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e 
Orçamento sobre denúncia de discriminação racial contra o povo judeu praticada por 
funcionária do IBGE; 3) nº 2509197. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério da Educação sobre denúncia de discriminação racial contra o povo judeu praticada 
por professora da Universidade Federal Fluminense _ UFF; 4) nº 2530/97. Deputado NILSON 
GIBSON. Solicita informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre denúncia de 
fraude na criação de empresas para celebração de convênios e projetos; 5) nº 2531197.
Deputado ALEXANDRE CERANTO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
open.ções de empréstimos a pessoas jurídicas no Estado do Paraná. realizadas pelo Banco do 
Brasil S.A; 6) nº 2532197. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita infortrulÇÕCS ao Ministério 
da Previd!ncia e Assistência Social sobre servidora que menciona; 7) nº 2533/97, Deputado 
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a atuação de 
empresas de ônibus; 8) tf 2534197. Deputado JARBAS LIMA. Solicita inforrnnções ao 
Ministério das Relações Exteriores sobre eventual pretensão do Governo dos Estados Unidos 
da América de utilização de tropas especializadas para promoção unilateral da guarda da 
floresta arnu.ônica ("Grupo Verde"); 9) nº 2535197. Deputado EULER RIBEIRO. Solicita 
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
sobre entrevista concedida pelo Presidente do IBAMA ã revist.'1. Veja; 10) nº 2536197. 
Deputada RITA CAMATA. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre os sorteios 
realizados através de ligações telefônicas pelo 0900; 1 1) nº 2537197. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informacões no Mini�tério da F:t7.enda o::C'lhre q,mJrM v,.n,fülnc: n.·u-:1 
passageuos ae orucus; 12) n" 253l!i97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infonnações ao 
Ministério das Comunicações sobre o Projeto Paste-Telecomunicações; 13) nº 2S41/97. 
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado sobre a destinação de Analistas e Técnicos de Controle Interno 
para o exercício de atividades estranhas ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 
14) n' 2542197. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a destirui.ção de Arutlistas e Técnicos de Controle Interno para o exerclcio de 
atividades estranhas ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 15) nº 2543/97. 
Deputado ROBSON TUMA. Solicita informação ao Ministério da Aeroniutica sobre os dois 
últimos acidentes envolvendo aviões da TAM; 16) nº 2544197. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o mercado internacional do café; 17) nº 

2S45191. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações 
sobre o Projeto Teleporto; 18) nº 2546/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Fazenda sobre procedimentos relativos à entmda de antiguidades no Pafs; 
19) nº 2547197. Deputado ELIAS MURAD. Solicita informação ao Ministério da Aeronáutica 
sobre os últimos acidentes aéreos envolvendo aviões da T AM _ Transportes Aéreos 
Regionais; 20) nº 2548/97. Deputado NILMARIO MIRANDA. Solicita informação ao 
Ministério da Justiça sobre providências adotadas acerca de relatório relativo a atividades do 
Grupo de Operações da Fronteira (GOF); 21) nº 2549197. Deputado LUCIANO ZICA. 
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a fiscalização da TV ]ornai do 
Povo Ltda., na cidade de Limeira, Estado de São Paulo; 22) nº 2550197. Deputado 
ADYLSON MOTI A. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre eurobônus e 
po5ição do Brasil no mercado internacional de crédito; 23) nº 2551/97. Deputado JAQUES 
WAGNER. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre pedidos de entrada no Pafs, 
com fins de exercício profissional, de estrangeiros originários de palscs orientais; 24) nº 

2552197. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Educação e 
do Desporto sobre as despesas com manutenção e desenvolvimento do cmino; 25) nº 

2553191. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a 
polltica habitacional de financiamentos para aquisição de casa própria; 26) nº 2554/97. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicila informações ao Ministério dos Transportes sobre o 
projeto Rodovia do MERCOSUL; 27) nº 2555/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita 
informações ao Ministério da Fazenda sobre a redução do capital da BB Corretora de Seguros 
e Administração de Bens S.A., do Banco do Brasil; 28) nº 2556/'Yl. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre devedores para com o Ftrndo 
de Gamttia do Tempo de Serviço _ FGTS; 29) nº 2557/97. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre recursos do Sistema +nico de Saúde _ 
SUS, em S!o Paulo; 30) nº 2558197. Deputado HUMBERTO COSTA. Solicita informações 
ao Mini,tério da Marinha sobre marinheiro dado como mono; 3\) tf 2559/97. Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre empréstimos 
cOllCedidos por instituições oficiais de crédito à Companhia Vale do Rfo Doce após a 
privatização da empresa; 32) nº 2560/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações 
ao Ministério de Minas e Energia sobre o número de funcionários contratados diretamente 
pela PETROBRÂS e por empreiteiras da referida na E&P-Ba; 33) nº 2561/97. Deputado 
LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre dados estatísticos 
relativos a prisões de africanos por tràlico de drogas no Brasil e situação de permanência 
ilegal; 34) nº 2S62197. Deputado MJLTON TEMER. Solicita informações ao Ministério da 
Fazenda sobre a Superintend!ncia Nacional do Abastecimento _ SUNAB; 35) nº 2563/97. 
Deputado PAULO PAlM. Solicita informações ao Ministério da PrevidBncia e Assistancia 
Social sobre critérios de concessão e determinação dos valores dos bcnelicios sob a 
responsabilidade da PETRUS; 36) n' 2564197. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita 
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o trab'1lho de consultoria do Consórcio 
Coopers & Lybrand; 37) nº 2565197. Deputado LUCIANO ZICA Solicita informações ao 
Mini•tério dos Transportes sobre contratos; 38) nº 2566197. Deputado CUNHA BUENO. 
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre devedores para com o Fundo de Garantia 
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ATADA MESA 

ATA DA Sã REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA MESA, REALIZADA EM 16-9-97 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de um 
mil, novecentos e noventa e sete, às 15 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço 
Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, 
Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, Severino 
Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, Nelson Trad, 22 
Secretário, e Efraim Morais, 4.2 Secretário. 
Ausentes, por motivos justificados, os Senhores 
Deputados Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, e Paulo 
Paim, 32 Secretário. Havendo número legal, 
o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe
o motivo de sua convocação, que tem por objetivo
examinar a denúncia levantada a respeito da utiliza
ção da verba de gabinete por parte do Deputado Zé
Gomes da Rocha. Faz um bre've resumo das maté
rias veiculadas na imprensa dando conta da destina
ção de parte da verba de gabinete do referido parla
mentar para pagamento de atletas de um time de fu
tebol. Propõe a todos que assistam a fita do Jornal
Nacional do dia anterior. Encerrada a projeção, aduz
o Senhor Presidente que se há de enfrentar esta
questão. Diz que se a Mesa, por um lado, não pode
fiscalizar o deputado,. por outro, tem a obrigação, de,
em havendo denúncia, verificá-las. Acrescenta que a
verba de gabinete tem que ser usada para trabalhos
de apoio ao gabinete. E relata que pediu ao Diretor
Geral uma proposta de regulamentação da aplicação
desta verba. Ressalta que hoje há um fato novo em
relação a ontem que é a confissão do próprio parla
mentar. Prosseguindo, dá conhecimento aos mem
bros da Mesa da proposta de Ato da Mesa regula
mentando o referido assunto. O Senhor 22 Secretá
rio, Deputado Nelson Trad, tomando a palavra. diz-



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 29747 

se tra1,1mati.zado com essa questão de cassação. 
Lémbrà o caso Jábes Rabelo, quando não havia 
nada de maior gravidade que o incriminasse:- "Acha- · 
que havia na época uma determinação política de 
mostrar a probidade daquela legislatura e que, em 
razão disso, no seu entender, aquele parlamentar 
fora imolado. Acrescenta que, no caso presente do 
Deputado Zé Gomes da Rocha, não há motivo sufi
ciente para propor a perda de seu mandato. Acha 
mesmo que isto seria uma afronta à vontade popu
lar, e que se for feita uma pesquisa em sua base, o 
gesto do parlamentar estará aprovado. Propõe, ain
da, que alternativas que ele considera mais adequa
da de punição, que não a perda definitiva de manda
to, sejam examinadas. Solicitando a palavra o Se-

- Rhor 42 Secretário, Deputado Efraim Morais, assina
la a propriedade das colocações do Senhor 22 Se
cretário, Deputado Nelson Trad, acrescentando que
não há disposição legal clara que estabeleça crité
rios nítidos de uso da verba, sem embargo de achar
que o Deputado Zé Gomes da Rocha errou e que
virá seguramente uma seqüência de denúncias de
mesma natureza. Prosseguindo, o Deputado Nelson
Trad, 22 Secretário, reitera que a Mesa deva adotar
alguma medida, preservando, todavia, o mandato do
referido parlamentar, por entender que sua conduta
não possa ser tipificada como passível de perda de
mandato. Propõe uma solução justa para o caso, já
que o Deputado errou, mas que seu erro não é sufi
ciente para pôr a perder o seu mandato. Aduz que o
Deputado deveria ser ouvido, e se possível colher
seu depoimento escrito. Interrompendo, o Senhor 12
Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, diz que
o procedimento no caso do De11>utado Chicão Brígida
é diferente, estando tipificada uma conduta muito
mais . grave. Concluindo sua intervenção, o Senhor
Deputado Nelson Trad propõe perda temporária do
mandato por 30 dias. Ato contínuo, o Senhor Presi
dente colhe os votos de cada um, sendo baixado o
Ato da Mesa n2 72, de 1997, que "dispõe sobre os
cargos em comissão de Secretariado Parlamentar
do Quadro de Pessbal da Câmara dos Deputados";
o qual vai publicado ao final da ata, e aprovada, por
unanimidade, a proposta de representação à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, nos se
guintes termos: "A Mesa da Câmara dos Deputados,
no uso de.suas atribuições regimentais, com funda
mento nos ,arts. 244, inciso li e 246, § 12, combina
dos com o art. 240, § 39., do Regimento Interno, deci
diu, ria reunião de hoje, oferecer a presente repre
sentação contra o Deputado Zé Gomes da Rocha
(PSD - GO), para perda temporária do mandato pelo
período de trinta dias, como incurso no disposto no
art.' 246, inciso li, combinado com o art. 262 do Regi
mento Interno, art. 61 da Resolução n2 30, de 1990 e
arts. 22 e 69. do Ato da Mesa n2 211, de 1991, con
soante fatos divulgados pela imprensa {documentos

em anexo)". Nada mais havendo a tratar, às 
16h30min, o Senhor Presidente declara encerrada a 
presente reunião. E, para constar, (;!U, Secretário- 
Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assi- 
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. - 
Michel Temer, Presidente. 
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12

, item 
1, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho 
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do 
artigo 92, item li, da Lei n2 8.112, citada, JOAQUIM 
ARANTES NETO para exercer, no Gabinete do Lí
der do Governo no Congresso Nacional, o cargo 
de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, nos termos da 
lotação fixada pelo Ato da Mesa n2 40, de 04 de ju
lho de 1996. 

Câmara dos Deputados, 2 de outubro de 1997. 
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!2, item 1, 
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 
1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nº

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar 
SEVERINA BEZERRA DA SILVA, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Adjunto Par1amentar, padrão 30, ponto n2 5001, 
� substituta do Chefe do Serviço de Administração, 
FC-06, do Centro de Informática, em seus impedimen
tos eventuais, a partir de 18 de agosto do corrente ano. 

Câmara dos Deputados, 2 de outubro de 1997. 
- Michel Temer, Presidente.

ATADA MESA 

MESA 
31 Sessão Legislativa da 5()! Legislatura 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
MESA, REALIZADA EM 0'2-10-97 

Aos dois dias do mês de outubro de hum mil, 
novecentos e noventa e sete, às 14:00 horas, reúne
se, no gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara 
dos Deputados, sob a Presidência do Senhor Depu
tado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senho
res Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, 
Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, Ubiratan 
Aguiar, 12 Secretário Nelson Trad, 211 Secretário, 
Paulo Paim, 32 Secretário, e Efraim Morais, 42 Se
cretário. Havendo número legal, o Senhor Presiden
te, dando início à reunião, expõe o motivo de sua 
convocação, que tem por objetivo examinar projeto 
de implantação da TV e da Rádio Câmara dos Depu
tados, Processo n9 1.632/94, aduzindo as seguintes 
razões: "Objetivando pennitir que a sociedade brasi
leira tenha cada vez mais acesso aos trabalhos de-
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conforme informa a Assessoria de Divulgação e Re
lações Públicas (fl. 08, e pelas mesmas justificativas 
que levaram à proposição da criação da TV Câmara, 
a idéia originária evoluiu para a implantação de u_ma 
Rádio FM e Ondas Médias acoplada ao serviço Ra
diosat da Embratel, a exemplo do que fez o Senado 
Federal. A Rádio Câmara, em FM e em Ondas Mé
dias, de alcance diurno restrito à área do Distrito Fe
deral e municípios vizinhos de Goiás, terá alcance 
nacional à noite, e servirá como entrada do sinal de 
rádio satélite, a fim de tomá-lo disponível a todas as 
emissoras do território brasileiro. De Brasília, portan
to, e pelo sistema Radiosat, a Rádio Câmara coloca
rá à disposição das oito mil emissoras de rádio de 
todo o país noticiário diário e completo sobre as ati
vidades de Plenário e das Comissões, com pronun
ciamentos e entrevistas dos Senhores Deputados, 
durante 24 horas por dia, restando claro, por fim, 
também, o seu caráter educativo. A Assessoria de 
Divulgação e Relações Públicas relacionou os servi
ços e equipamentos indispensáveis para o funciona
mento da emissora (fls. 09 a 14). O Departamento 
de Material e Patrimônio, com base no levantamento 
inicial feito pela Adirp informa (fl. 16) que a despesa 
global com.:> projeto é da ordem de R$3.037.891,00 
(três milhões, trinta e sete mil e oitocentos e noventa 
e um reais), sendo R$2.383.992,00 (dois milhões, 
trezentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa 
e dois reais), com locação anual de equipamentos e 
contratação de mão-de-obra e R$653.899,00 (seis
centos e cinquenta e três mil e oitocentos e noventa 
e nove reais) com a aquisição de materiais e equipa
mentos. As referidas despesas, consoante informa
ção do Departamento de Finanças (fl. 17), não po
dem ser atendidas o orçamento do presente exercí
cio estando, entretanto, incluídas na proposta orça
mentária para o ano de 1998. Da Operacionalização 
Legal. 06. Levando-se em consideração os procedi
mentos adotados pelo Senado Federal para obten
ção do canal de rádio FM em 1996, esta Casa deve 
seguir os seguintes trâmites: primeiro, por resolução 
de iniciativa da Mesa Diretora, aprovada em Plená
rio, criar as figuras jurídicas da Rádio Câmara, emis
sora em FM e Ondas Médias, e da TV Câmara dos 
Deputados; em seguida, por intermédio de expedien
te ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, informá-lo da decisão desta Casa de explorar di
retamente a radiodifusEio sonora e de sons e ima
gens, solicitando-lhe que determine sejam adotadas, 
junto ao Ministério das Comunicações, as providên
cias legais e administrativas cabíveis, no sentido de 
fornecer as freqüências a serem ocupadas pel� TV e 

pela Rádio da Câmara dos Deputados, para a exe
cução de seus serviços. Conclusão. Considerando
se que a implantação da TV da Câmara dos Deputa
dos e da Rádio Câmara são matérias prioritária para 
a administração, e levandoo-se em conta que algu
mas etapas têm que ser percorridas atéo início dos 
prooedimentos licitatórios respectivos, e dada a simi
laridade de procedimentos que devem ser adotados, 
submeto à consideração de Vossas Excelências: 1 - 
os anexos projetos de Resolução que criam a TV e a 
Rádio da Câmara dos Deputados; 2) anuência para 
os gastos necessários à implantação do projeto da 
Rádio Câmara, sendo imperioso informar que as 
despesas necessárias à implantação da TV Câmara 
dos Deputados já foram autorizadas e estão sendo 
tratadas em processo distinto." Apreciada e discutida 
a matéria, a Mesa resolve, por unanimidade, aprovar 
os seguintes Projetos de Resolução: 1) n2 158, de 
1997, que "cria a Rádio Câmara dos Deputados e dá 
outras providências"; 2) n2 159, de 1997, que "cria a 
Rádio Câmara dos Deputados e dá outras providên
cias". Nada mais havendo a tratar, às 15:00 horas, o 
Senhor Presidente declara encerrada a presente 
reunião. E, para constar, eu, (nome), Secretário-Ge
ral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assina
da pelo Senhor Presidente, vai à publicação. - Mi
chel Temer, Presidente. 
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MESA 

3ª Sessão Legislativa da soa Legislatura 

Ata da 6ª Reunião da Mesa, realizada em 07.10.97 

Aos sete dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e 
sete, às 15:30 horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Forte, l O Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º

Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1 º Secretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Efraim Morais, 
4º Secretário, José Maurício, 1 º Suplente, Wagner Salustiano, 2° Suplente, e Zé Gomes da 
Rocha, 3º Suplente. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Paulo Paim, 3º 

Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I -
PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE.O Senhor Presidente dá conhecimento aos seus pares 
do documento enviado à Mesa pelo Deputado Carlos Apolinário, cujo teor é o seguinte: "No 
dia 24 de Setembro do ano corrente, quando estava em votação a "Lei Eleitoral", ocorreu que 
no momento da discussão de um acordo que eu havia feito com o líder do governo, o 
Deputado Luís Eduardo Magalhães, o mesmo, ao invés de responder politicamente ao meu 
questionamento, resolveu fazer insinuações contra a minha honra. No mesmo momento, pedi 
a palavra ao Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, para dar uma resposta às 
insinuações que havia sido vítima, o que no momento me foi negado. No dia seguinte após ler 
o Jornal "Correio Brasiliense", não me contive e decidi dar uma resposta aos meus pare�, a
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Justificação 

Há mais de dois anos, a Câmara dos Depu
tados r.ealizou concurso público para preenchi
mento de cargos vagos da área médica, com a 
finalidade de suprir o quadro de pessoal do De
partamento Médico, como forma de atender a 
enorme demanda provocada pelo alto número de 
Parlamentares, servidores, dependentes e ou
tros conveniados, que procuram os serviços da
quele Departamento. 

Atualmente, após o preenchimento da maio
ria dos Cfirgos vagos; algumas especialidade da 
área médica carecem de alguns ajustes, uma vez 
que a procura a esses serviços ainda é bastante 
grande. 

Considerando a atual necessidade de pessoal, 
diversa daquela da época da elaboração dos editais 

. dos concursos da área médica, e considerando a 
existência de cargos vagos desnecessários em ou
tras categorias funcionais do Quadro Permanente, a 
aprovação presente proposta virá atender a carência 
de servidores em algumas especialidades da área 
médica, através da nomeação de candidatos habili
tados no concurso público em andamento realizado 
por esta Casa. 

ATO DA MESA � 73, DE 1997 

ANEXO 

Situação anterior Situaçãonova 
(Carnn vaao a transfonnar) (carao transfonnado) 

Nº N2 

Técnico Legislativo Analista Legislativo 

16 - Adjunto 02 Farmacêutico (CD-
Parlamentar (CD-AL- NS-9Ô8)
020) 04 Médico (CD-NS-
Área: Secretaria 901) 

01 Fonoaudiólogo (CD-
NS-918) 

Técnico Legislativo 

09 Ag. Serviços 
Legislativos (CD-
AL-017) 
Área: Serviços 
Paramédicos 

DIVERSOS 

DIRETORIA-GERAL 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO 

E APERFEIÇOAMENTO 

Retificação 

No Edital n2 12, de 12 de outubro de 1997, ex
clua-se do item 2 o nome de José Fleury Moreira, 
Inscrição nº 14.6TT, Identidade n2 1280368, de con
formidade com o item 7 do mesmo edital, que tomou 
sem efeito esta inscrição com fulcro no estabelecido 
no item 5.9 do capítulo Ili do Edital n2 5/97. 

No Edital n2 12, de 1 2 de outubro de 1997, in
clua-se o item 4, renumerando-se os seguintes, com 
esta redação: "a prova objetiva abrangendo conteú
do específico e conhecimentos gerais terá duração 
de 4 (quatro) horas". 

No Edital n2 10, de 15 de setembro de 1997, 
substitua-se "Edital nº 8/94" por "Edital n2 5/94". 

No Edital nº 11, de 15 de setembro de 1997, 
substitua-se •Edital n2 8/94" por "Edital n2 7/94". -
Ana Lúcia de Miranda Ramos, Diretora. 

Pubilque-se em 6-10-97. -Ana Maria Ramos, 
Diretora do CEFOR. 
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MESA 

3ª Sessão Legislativa da 5()8 Legislatura 

Ata da 7ª Reunião da Mesa, realizada em 15. 1 O. 97 

.. Aps ,quinze dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e 
sete, às 11 :00 horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° 

Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1 ° Secretário; Paulo Paim, 3° Secretário, Efraim Morais, 4º · 
Secretário, José Maurício, 1 º Suplente, e Luciano Castro, 4° Suplente. Ausente, por motivo 
justificado, o Senhor Deputado Nelson Trad, 2° Secretário. Havendo número legal, o. Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos. Solicitando a palavra, o Senhor 1 º Vice-Presidente, 
Deputado Heráclito Fortes, parabeniza o Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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M°"É s· A. 
, . 

{]- Sessão Legislativa da 50" Legislatura

(3ta da 7� Reunião Extr� Mesa, realizada em 25.11.97

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de hum mil, novecentos e
noventa e sete, às 14:00 horas, reúne-se, extraordinariamente, no gabinete da Presidência, a
Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1 º Vice-Presidente, Severino
Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1 º Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário,
Paulo Paim, 3° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário. Havendo número legal, o Senhor
Presidente, dando início à reunião, expõe o motivo de sua convocação, que tem por objetivo
examinar a proposta do Senhor Presidente da República, Exmo. Sr. Ferµando Henrique
Cardoso, de que a Presidência da República e as Mesas da C�ara dos Deputadós · e do
Senado Federal entrem como litisconsortes em uma Ação Declaratória de Constitucionalidade
relativa ao art. 1 ° da; Lei nº 9 .494, de 10 de setembro· de 1997, que veda a concessão de tutela
antecipada quanto a adição de vencimento, reclassificação ou equiparação de servidores
públicos. Ato contínuo, distribui aos seus pares, para conhecimento, minuta do texto integral
da Ação, cujo teor é o seguinte: "O Presidente da República Federativa do Brasil, a Mesa do
Senado Federal e a Mesa da Câmara dos Deputados, vêm à ilustrada presença de Vossa
Excelência, com fulcro nas disposições do§ 4°, do art. 103, da Constituição, propor a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE em face das disposições do art.
1 °, da Lei n. 0 9 .494, de 10 de setembro de 1997, em que se converteu a Medida Provisória n. 0 

1.570-5, de 21 de agosto de 1997. 2. Postulam os Requerentes a declaração de
constitucionalidade das dü;posições do art. 1 º, da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997
("Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei n ° 7.347,
de 24 de julho de 1985, e dá outras providências"). 3. Diz o artigo: "Art. 1 º Aplica-se à tutela
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MESA 

3ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura 

Ata da 9ª Reunião da Mesa, realizada em 07.01.98 

Aos sete dias do mês de janeiro de hum mil, novecentos e noventa e 
oito, às 18:00 horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado .Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Fortes, l º Vice-Presidente, Seyerino Cavalcanti, 2º 

Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, l º Secretário, Paulo Paim, 3º Secretário, Efraim Morais, 4º

Secretário. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Nelson Trad, 2º Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe um dos motivos de 
sua convocação, que é a preparação da cerimônia de inauguração da TV Câmara dos 
Deputados. Assim, solicita a manifestação do Assessor-Chefe da Assessoria de Divulgação e 
Relações Públicas (ADIRP), Senhor Ronaldo Paixão Ribeiro, quanto à programação até o 
momento planejada. Este, por sua vez, faz uma descrição dos procedimentos que serão 
adotados: cobertura do Plenário e das Comissões, apresentação de telejornais, depoimentos de 
autoridades e personalidades, filmes e documentários históricos. Apontou também a 
possibilidade de se estabelecerem convênios com diversas entidades, com o Senado Federal e 
com o Tribunal de Contas da União para veiculação de matérias produzidas por estes órgãos. 
O Senhor Presidente comenta que a grande vantagem desta TV é a de proporcionar, em 
igualdade, oportunidade para todos se manifestarem. Após algumas opiniões, fica estabelecida 
a data de 20 de janeiro próximo, terça-feira, para o evento de inauguração. I - PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE: A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis, "ad referendum" 
da Mesa, proferidos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: çt) Reembolso de despesas 
médico-hospitalares: 1) Processo nº 36.810/97, de interesse do Deputado Renato Johnsson; 2) 
Processo nº 24.610/97, de interesse do Deputado Feu Rosa; 3) Processo nº 37.132/97, de 
interesse do Deputado Feu Rosa; 4) Processo nº 127.899/97, de interesse da Deputada Maria 
da Conceição Tavares; 5) Processo nº 33.451/97,' de interesse do Deputado Jair Meneguelli. b) 
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Ata da 10' Reunião da Mesa, realizada 
em 22-1-98 

Aos vinte e. dois dias do mês de janeiro de 
hum mil, novecentos e noventa e oito, às 18 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultu- 
ral, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Pre- 
sidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presi- 
dente. Presentes os Senhores Deputados Herácli- 
to Fortes, 112 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 
22 Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 12-Secretário, 
Nelson Trad, 211-Secretário, José Maurício, 12-Su- 
plante, Ausentes, por motivo justificado, os Senho- 
res Deputados Paulo Paim, 32-Secretário, e Efraim 
Morais, 4º-Secretario. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. 1 
- PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE: A Mesa re- 
solve ratificar os despachos favoráveis, ad re- 
ferendum da Mesa, proferidos por SuaN:xce- 
lência nos seguintes expedientes: a) Reembol- 
so de despesas médico-hospitalares: 1) Proces- 
so n2 31.993/97, de interesse do Deputado José 
Maurício; 2) Processo nº 38.760/97, de interesse 
do Deputado Arthur Virgílio Neto; 3) Processo n2 

38.933/97, de interesse da Deputada Raquel Capi- 
beribe; 4) Processo n2 39.003/97, de interesse 
do Deputado Rubens Cosac; 5) Processo n2 

39.024/97, de interesse do Deputado Odílio Balbinot-
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tiva b1, em virtude do volume de recursos envolvi- 
dos. Isso permitiria a redução significativa de custos 
relativos à tributação da qual· a Câmara dos Deputa- 
dos é isenta. Em face do exposto, submetemos à 
aprovação de Vossas Excelências a matéria, colo- 
cando-nos ao dispor para os esclarecimentos adicio- 
nais porventura ainda necessários encarecendo a 
necessária aprovação para que possamos da anda- 
menta às providências operacionais cabíveis.• Ois- 
cutido o assunto, a Mesa autoriza o Senhor Diretor- 
Geral a dar seqüência a todos os atos necessários à 
implantação do novo sistema, na sua versão mais 
segura e moderna. Nada mais havendo a tratar, às 
19:30 horas, o Senhor Presidente declara encerrada 
a presente reunião. E, para constar, eu, Mozart Vian- 
na de Paiva, - Secretário-Geral da Mesa, lavrei a 
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. - Michel Temer,  Presi
dente. 

. 
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Ata da 81 Reunião Extraordinária da Mesa, 
realizada em 5-2-98 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de hum mil, 
novecento� e noventa e oito, às 13:20 horas, reúne
sa, extraordinariamente, no gabinete da Presidência, 
a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. 
Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 
12 Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, 
Nelson Trad, 2.!? Secretário, Paulo Paim, 3!! Secretá
rio, e Efraim Morais, 4.!? Secretário. Ausente, por mo
tivo justificado, o Senhor Deputado Severino Caval
canti, 2.!? Vice-Presidente. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente, dando início à reunião, expõe o 
motivo de sua convocação, qual seja discutir provi
dências a serem tomadas em relação ao ocorrido na 
comissão Especial que analisa a Proposta de Emen
da à Constituição nº 33/95 (Reforma da Previdência) 
e no Plenário. Relata, para conhecimento dos mem
bros da Mesa Diretora, que, após invasão do Plená
rio da Casa por manifestantes contrários à reforma 
da Previdência, reuniu-se com os Senhores Líderes 
partidários, quando comunicou que decidira conce
der um prazo de meia hora para a retirada dos mani
festantes do Plenário, transcorrido o qual, sem a de
socupação, determinaria à Segurança da Casa, com 

o auxílio da Polícia Militar, que expulsasse os inva
sores. Afirmando que, em hipótese alguma, tolerará
que tal situação perdure, solicita o respaldo da Mesa
Diretora para a adoção das medidas. O Senhor
3!! Secretário, Deputado Paulo Paim, solicita a pala
vra para dizer que acompanhou a reunião e que to
dos os líderes concordaram com as medidas, ou

seja, que todos terão que sair do Plenári() .imediata- 
mente. Ato contínuo, todos os membros da Mesa Di.,.. 
retora manifestam-se favoravelmente às. _providên- 
cias adotadas. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
comunica que determinou à Comissão Especial que 
se reúna no Auditório Nereu Ramos e qúê só' será 
permitido o acesso de Deputados, jornalistas e fun- 
cionários em serviço. Nada mais havendo a tratar, 
às 14 horas, o Senhor Presidente declara.-encerrada 
a presente reunião. E, para constar, eu, Mozart Vian- 
na de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a pre- 
sente ata que, após assinada pelo Senhor Presiden- 
te, vai à publicação. - Michel Temer, Presidente. 

. 
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Ata da 91 Reunião Extraordinária da Mesa, 
realizada em 5-2-98 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de bum mil, 
novecentos e noventa e oito, às· 19 hora,.�, reúne-se, 
extraordinariamente, no gabinete da Presidência, a 
Mesa da Câmara dos Deputados, sob a. Pr,esidência 
do Senhor.Deputado Michel Temer, Presidente. Pra.
sentes os Senhores Deputados Heráclito.Fortes, 
1 2

-ViceêPresidente, Severino Cavalcanti, � 
Vipe-Presiê dente, .Ubin;ttan Aguiar, 12 Secretário, 
Nelspn Trad, 22 Secretário, Paulo Paim, 32 
Secretário, ,e Efraim· Morais, 4.2 Secretário. Havendo 
número ·Jeg�I, o Senhor Presidente, dando início à 
reunião, traz à consideração da Mesa os últimos 
acontecimentos do dia de hoje referente$ à 
manifestação de tumult,o na votação da reforma da- 
Previdência ... Relata .gue a cobrança é grande a 
respeito de p�vidências. que devam ser tomadas, 
a respeito dos aconteç}mentos. Considera que se. 
deve delegar. /:10 Corregedo�, Deputado Severino 
Cavalcanti, a tarefa de. apurar os, fatos, para depois 
trazer as conclusõ�s à. apreciaçã,q da Mesa. Com a 
palavra, o Sen�or 12 Secretári<>, Deputado Ubiratan 
Aguiar, acha que a div�r_gência:� natural, mas que 
hoje hpuve U!ll exagera,, Conden9r, veementemente, 
a invasão do Plenário desta Casa, as agressões 
físicas e verbais:-Aseguir, o Senhor 3.!? Secretário, 
Deputado Paulo Paim, conc;prda qu� houve 
exageros e que o maior erro foi á iqvasão �Q 
Plenário pelos manifestantes contrários à reforma � 
Previdência. Em continuação,, o Senhor �residente 
reitera a necessidade pe,a Me��_adotar proyidênéi� 
a respeito dos fatos. Apreciada a questã.P,. a Mesli, 
por unanimidade, aprova a. sugestão do Senhor Pr�� 

. 

. 

sidente, delegando ao. $enhor 22.·Yice-Pre.sident�r:� 
Corregedor a tarefa de. apurar. tais acontecimeritàs 
para posterior análise pela Mesa, que àdotará .as 
providências legalmente cabíveis. Nada mais haven
do a tratar, às 19h40min, o Senhor Presidente decl� 
ra encerrada a presente reunião. E, para constar, .e,14, 



Agosto de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 14 21375

Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, 
lavrei a presente ata que, após assinada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. - Michel Temer, 
Presidente. 
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Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, 
lavrei a presente ata que, após assinada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. - Michel Temer, 
Presidente. 

111 Reunião da Mesa, realizada em 12-2-98 
Aos doze dias do mês de fevereiro de hum mil, 

novecentos e noventa e oito, às 15:00 horas, reúne
sa, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa 
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Michel Temer,-Presidente. Presen
tes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 12 

Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presi
dente, Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, Nelson Trad, 
22 Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário, Efraim Mo
rais, 42 Secretário, e José Maurício, 1 !! Suplente. Ha
vendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos. 1- PAUTA DO SENHOR PRE
SIDENTE: A Mesa resolve ratificar os despachos fa
voráveis, ad referendum da Mesa, proferidos por 
Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) 
Reembolso· de despesas médico-hospitalares: 1) 
Processo n2 37.301/97. Deputada Maria Elvira; 2) 
Processo n2 38.061/97. Deputado Antônio Feijão; 3) 
Processo ri!! 38.193/97. Deputado Leopoldo Besso
ne: 4) Processo n2 38.775/97. Deputad9 Carlos Al
berto; 5) Processo n2 39.012/97. Deputado Luiz Car
los Santos;· 6) Processo n2 265/98. Deputado Arthur 
Virgílio Neto; 7) Processo 112 989/98. Deputado Antô
nio Feijão; 8) Processo nº 101.070/98. qeputado Us
hitaro Kamia; 9) Processo n2 101.095/98. Deputado 
Ushitaro Kamia; 10) Processo n] 128.444/97. Depu
tada Kalila ·Figueiredo; 11) Processo n2 128.281/97. 
Deputado Padre Roque. b) Prestação de contas de 
adiantamento de despesas médico-hospitalares. 
Processo n2 124.091/97. Ex-Deputado João Natal. e) 
Ràquerimemtos de Informações: 1) nº 3070/97. 
Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita infor
mações ao Governo do Estado do Paraná sobre de
sapropriação de áreas agricultáveis para o Projeto 
Costa-Oeste (pela retirada); 2) n2 3102/98. Deputado 
MARCONI· PERILLO. Solicita informações ao Minis
tério· de Minas e Energia sobra a usina hidroelétrica 
de.Couto Magalhães, no rio Araguaia (pela retirada); 
3fn2 3108/98. Deputado WOLNEY QUEIROZ. Soli
citá- informação ao Ministro da Sa_úde relativo ao pro
cesso de liberação de verbas para o Estado de Per
nambuco; 4)' nº 3109/98. Deputado WOLNEY QUEI
RG:Z. Solicita informação ao Ministro da Saúde rela
tivêf'ao processo de liberação de verbas referentes 
às'e'tnendas do Orçamento da União pertinente a 
suâ'pàsta; 5) n2 3110/98. Deputado PAULO PAIM. 
Sollêita informações ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social sobre os motivos do não-cumpri
mento, pelo Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, de decisão do Supremo Tribunal Federal e da 
Lei nº 8213, de 1991, sobre a averbação de tempo 
de trabalho rural; 6) n2 3111/98. Deputado CUNHA 
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde 
sobre procedimento da direção da Santa Casa de 
Misericórdia de Itararé, Estado de São Paulo, para 
recebimento de verba consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, atra vés de emenda 
parlamentar de autoria do requerente; 7) n2 3112/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao 
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre pro
cedimento da Prefeitura Municipal de Itararé, Estado 
de São Paulo, para recebimento de verba consigna
da no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
através de emenda parlamentar de autoria do reque
rente; 8) n9 3113/98. Deputada CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre pro
cedimento da direção do Hospital Beneficiante José 
Perondi, de Pirangi, Estado de São Paulo, para rece
bimento de verba consignada no Orçamento da 
União para o exercício de 1998, através de emenda 
parlamentar de autoria do requerente; 9) nº 3114/98. 
Deputada Cunha Bueno. Solicita informações ao Mi
nistério da Saúde sobre procedimento da direção da 
Santa Casa de Misericórdia de Palmital, Estado de 
São Paulo, para recebimento de verba consignada 

no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
através de emenda parlamentar de autoria do reque
rente; 10) nº 3115/98. Deputado Cunha Bueno. Soli
cita informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre procedi
mento da Prefeitura Municipal de Palmital, Estado de 
São Paulo, para recebimento de verba consignada 
no Orçamento da União para o exercício de 1998, 
através de emenda parlamentar de autoria do reque
rente;· 11) nº 3116/98. Deputado Cunha Bueno. Soli
cita informações ao Ministério da Saúde sobre pro
cedimento da direção da Santa Casa de Misericórdia 
de Adamantina, Estado de São Paulo, para recebi
mento de verba consignada no Orçamento da União 
para o exercício de 1998, através de emenda parla
mentar de autoria do requerente; 12) nº 3117/98. 
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre procedimento da di
reção da Santa Casa de Misericórdia de Atibaia, Es
tado de São Paulo, para recebimento de verba con
signada no Orçamento da União para o exercício de 
1998, através de emenda parlamentar de autoria do 
requerente; 13) nº 3118/98. Deputado CUNHA BUE
NO. Solicita informações ao Ministério do Planeja-
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dade. 4) "Eu assinei pelo Governador ... Eu falsifico 
mesmo". Não houve em nenhum momento, qualquer 
documento em que a assinatura do Governador hou-:- 
vesse sido falsificada. A expressão foi usada, num 
momento de grande descontração, junto a vários Ve- 
readores, através da qual quis demonstrar a eles 
que gozava de prestígio junto ao ex-Governador do 
Estado, e que poderia, graças a isso lograr benefício 
para a população carente daquele Município. Senhor 
Presidente! As breves explicações apresentadas a 
Vossa Excelência, bem demonstram que estou sen- 
do vítima de um verdadeiro linchamento público, que 
teve origem num lamentável acidente onde - como se 
demonstrou acima - não tenho a responsabilidade 
pela construção. A partir daí, foram levantadas as 
mais diferentes acusações, envolvendo a minha atM- 
dade pública, auxiliando dentro de minhas possibili- 
dades pessoais, uma população carente e extrema- 
mente desvalida. Peço a Vossa Excelência, assim, 
que me seja concedida a oportunidade de apresentar 
a mais ampla defesa, direito este assegurado pelo 
próprio texto constitucional a todo cidadão brasileiro, 
durante a qual terei ensejo de demonstrar a Vossa 
Excelência e a meus pares, que jamais cometi 
atos ilícitos que possam comprometer, de qualquer 
forma, o decoro parlamentar. Renovando a Vossa Ex- 
celência meus protestos de elevada consideração, 
subscrevo-me respeitosamente". Nada mais havendo 
a tratar, às 13:00 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Mo- 
zart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei 
a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presi- 
dente, vai a publicação. - Michel Temer, Presidente. 
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tando pelo outro através do Sistema Eletrônico de 
Votação e que, de imediato, determinou à Secreta-
ria-Geral da Mesa que monitorasse o. processo de 
yptação através do sistema eletrônico, da TV da Câ-
mara e dos postos de votação. E que já durante a 
sessão fora possível. identificar o parlamentar, o que 
ficou comprovado, de maneira irrefutável, ao assistir 
à exibição. da fita, ainda naquela noite, logo após o 
encerramento da Sessão. Informa que o parlamentar 
identificado fora o Deputado José Borba, que estaria 
votando pelo Deputado Waldomiro Meger. Propõe, 
como procedimento essencial ao exame da questão 
por parte da. Mesa, que todos os seus integrantes e 
desloquem até o estúdio da TV Câmara, onde todos 
poderiam confrontar a exibição da fita com o relató-
rio do computador de votação. Retomando à sala de 
reuniões, após assistir às fitas, o Senhor Corregedor 
profere parecer oral, que seria consubstanciado· em 
parecer escrito encaminhado logo a seguir à Mesa, 
cujo inteiro teor é o seguinte: "Abuso de Prerrogativa 
Constitucional combinada com prática de lrregúlari-
dade Grave no. Desempenho do Mandató imputados 
.aos Deputados JOSÉ BORBA e VALDOMJRO ME-
GER. RELATÓRIO: Ratifico, nos termos ,abaixo, o 
Relatório .Oral produzido durante a reunião da Mesa 
na manhã de hoje,. a respeito da maté�a acima 
ementada; Tendo chegado ao conhecimento da 
Mesa que, . embora estivesse. o Depuado VÀLDOMl-
RO MEGER ausente da sessão de ontem, dia 18 de 
março de 1998, os painéis eletrônicos de votação re-
gistravam . votos .consignados por esse·. Deputado. 
Em face de tanto, foram solicitados os registros do 
Serviço Eletrônico de Votação, os quais mostraram Ata da 21 Reunião Extraordinária da Mesa, 

realizada em 19-3-98 
Aos dezenove dias do mês de março de Um 

mil, novecentos e noventa e oito, às 1 0h30min , reú
ne-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões do 
Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, 
sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Te
mer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados 
Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Ubiratam 
Aguiar, 12 Secretário, Nelson Tad, 2º Secr.etário, 
Paulo Paim, 3º Secretário, e Luciano Castro, 42 Su
plente. Ausentes, por motivo justificado, os Senhores 
Deputados Heráclito Fortes, 1 º Vice�Presidente, e 
Efraim Morais, 4º Secretário. Havendo número ·Iegal, 
o Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, dan
do início à reunião, diz do objetivo de sua cÓnvoca
ção. Relata que na sessão ordinária da Câmara dos 
Deputados do dia anterior, por cerca das 18h30min, 
recebeu informações de que havia um deputado vo- 

que, de fato, foram consignados votos em nome 
desse Deputado em cinco votações ocorridas a par-

.• tir das 14horas. Em raz;ão disso confeccio�aram-se
registros, por esse Serviço, mostrando o . momento
exato d.os. votos consignados ·· como do Deputado
VALDOMIRO MEGER, precisando os mesmos quais

• Deputados votaram imediatamente antes e, imediata-
mente depois do momento em que apareciam os vo

.. tos daqueles Deputados .. Constituiu prova, i:lfinal de
. finitiva, da· irregularidade denunciada; apontando
para o autor do voto consignado como do Deputado
_VALDOMlRO MEGER, a checagem da,s imagens de
vídeo produzidas pela TV Câmara com os registros

,. eletrônicos das votações ocorridas nos horários'.. a
que corresponderam as votaçõ.es de nºs Q24, 025' e 
027, ocorridas, resp�ivamerite, .das 18h24min .�s 
18h41 min, das 19h6min às 19h32min e das 21 h23min 

,às,21h48min. Como se vê dos registros eletrqpi
cos em apenso, cujos dados, no que fnteressa 
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Art. 12 Ficam criadas, na Assessoria Legisla
tiva, uma função comissionada de Coordenador de 
Secretaria, nível FC-6, e· duas funções comis
sionadas de Encarregado .de Secretaria, nível FC-4, 
alterando-se, em conseqüência, o Anexo li da Re
solução n2 48, de 1993. 

Parágrafo único. As funções comissionadas 
que trata este artigo são destinadas aos servi
dores responsáveis pelo expediente da Secretaria 
Executiva do Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica, de que trata a Resolução 
n2 17, de 1997. 

Art. 22 As atividades técnicas do conselho con
tarão, sempre que necessário, com a participação de 
Assessores Legislativos, nos termos dos arts. 72 e 8º 

da Resolução n2 17, de 1997. 
Art. 32 As despesas decorrentes deste ato cor

rerão à conta das dotações orçamentárias da 
Câmara dos Deputados. 

Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec
nológica, instituído nos termos da Resolução nº 17, 
de 1997, funciona com o apoio da Assessoria Legis
lativa da Casa que, nos termos do art. 72 da referida 
resolução, é responsável tanto pelo provimento do 
corpo técnico para compor o colegiado como pelo 
exercício das atribuições de Secretaria Executiva do 
Conselho. 

As atividades técnicas referentes ao Conselho 
são exercidas por Assessores Legislativos, de 
acordo com as respectivas qualificações profission
ais, e inserem-se na competência de assessora
mento a órgãos colegiados próprias da função 
comissionada por eles exercida. 

As atividades da Secretaria Executiva, todavia, 
não estavam contempladas nas competências or
gânicas nem da Assessoria Legislativa nem de suas 
unidades administrativas subordinadas. Em con
seqüência, não existe previsão de funções comis
sionadas próprias para o atendimento às re
sponsabilidades da Secretaria Executiva do Con
selho. 

Embora muitas das atividades do Conselho as
semelhem-se às que são desenvolvidas no âmbito 
de uma Comissão, não seria prudente iniciar o fun
cionamento do mesmo com uma estrutura de 
mesma magnitude. Por essas razões, torna-se opor
tuna a criação das gratificações consubstanciadas 

na presente proposta, como forma de assegurar a 
um reconhecimento 

 
à altura das responsabilidades 

"atripuídas aos servidores que cuidarão da Secretaria 
Executiva do Conselho. 

Sala de Reuniões, 12 de julho de 1998. - 
Michel Temer, Presidente. 
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MESA 

4! Sessão Legislativa da 50!- Legislatura 
Ata da 31 Reunião da Mesa 

realizada em 12-8-98 

Aos dois dias do mês de abril de um mil, novecentos e 
noventa e oito às 15h 30 minutos, reúne-se, na Sala de 
Reunião do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado 
Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores 
Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, 
Ubiratam Aguiar, 1º Secretário, Nelson Trad, 2º 
Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário, Efraim Morais, 4º 

Secretário. Ausente; por motivo justificado, o Senhor 
Deputado Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
aberto o trabalho. 1- PAUTA DO SENHOR 
PRESIDENTE. A mesa resolve: a) aprovar o 
parecer de;, Relator, 1 º Vice-Presidente, no 
Requerimento de Informação n2 3.936/98, de autoria 
do Deputado Edison Andrino, pelo 
encaminhamento da referida proposição, que 
solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre 
a relação de todos os proprietários dos denominados 
"Terrenos de Marinha" registrados na Delegacia do 
Serviço de Patrimônio da União, no Estado de Santa 
Catarina; b) determinar à Diretria-Geral que o res
sarcimento a ser feito em favor do Senhor Deputado 
Albérico Filho, referido no Processo n2 102.618/96, 
seja feito nos termos do demonstrativo apresentado 
pela Seção de pagamento de Deputados da 
Coordenação de Pagamento do Pessoal, em 
consequência à decisão adotada na reunião 
realizaqa em 1º 12 -7-98. Em continuação, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Diretor-Geral para que o mesmo possa explicitar o, 
ocorrido com o Deputado Osvaldo Biolchi e o 
suplente Deputado Antônio Ebling. Assim, é 
relatado o memorando do Deputado Antônio Ebling 
encaminhado à Presidência no qual solicita 
providência, no seguinte teor: "Com a devida vênia, 
dirijo-me a V. Exª para expor.o seguinte: 1. 
Assumi na condição-de-suplente a vaga do deputado Os
valdo Biolchi em 2-7-98; 2. Daquela data até o dia de hoje 
não tenho podido �xercer o meu mandato na 
plenitude, pois não tive acesso ao gabinete, que por dire- 
ito entendo ser meu, não pude nomear assessores, 
não recebi. parte das passagens. Hoje é tarde me 
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Nível FC-04, alterando-se, em conseqüência, o An
exo Ida Resolução n2 7, de 27 de junho de 1975. 

Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação 
deste Ato correrão à conta das dotações orçamen
tárias da Câmara dos Deputados. 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1998. - 
Michel Temer, Presidente. 

Justificação 

O Regimento Interno, nos artigos 269 e 
270, estabelece que ·quando for cometido algum 
delito nos edifícios da Câmara dos Deputados, 
instaurar-se-á inquérito, de cuja apuração é in
cumbinada a Coordenação de Segurança Legis
lativa. 

Para a execução de tais serviços, a Coorde
nação dispõe de setor próprio, o Setor de Investi
gações, onde se exige dos responsáveis muita dedi
cação e ânimo firme, pois além de cumprirem uma 
carga horária que extrapola com freqüência o horário 
de expediente normal, muitas vezes o esclare
cimento de delitos praticados ultrapassa o espaço 
físico da Câmara dos Deputados, requerendo 
diligências em todo o Distrito Federal, expondo os 
servidores, inclusive, a todo tipo de dificuldades e 
perigos, comuns à atividade policial civil. 

Devido à alta responsabilidade atribuída aos 
responsáveis pela execução desses serviços, con
sidera-se oportuna a concessão das vantagens con
substanciadas na presente proposta. 
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Justificação 

A Coordenação de Pagamento do Pessoal 
através de requerimento subscrito por todos os seu� 
servidores e com a ciência de seu Diretor, expõe 
várias considerações que embasam o presente 
pedido de transformação e criação de funções 
comissionadas daquela Coordenação. 

As afirmativas de que "em função dos vultosos 
valores que lidam, diariamente, e da complexidade 
dos serviços relacionados com a folha de pa
gamento, ... ", "o grau de. dificuldade dos trabalhos 
principalmente pelas freqüentes alterações nas legi� 
lações pertinentes ... ", "que esta Coordenação ab
sorveu os serviços de pagamento do auxílio-alimen
tação ... ", que "a própria natureza dos trabalhos que, 
por si só, exige um esmerado cuidado no que con
cerne à discrição e ao sigilo", etc., são suficientes 
para certificar-se da necessidade de uma remu
neração condizente com as tarefas desenvolvidas 
naque)e importante setor administrativo desta Casa. 

E certo que pela atual compensação financeira, 
representada pelas atuais funções comissionadas 
para as quais foram designados, existem várias 
outras correlações que entretanto não refletem o 
mesmo grau de complexidade das tarefas, fato esse 
também desestimulador a outros servidores, 
igualmente capazes, que poderiam numa 
eventualidade servir condignamente à Coordenação 
de Pagamento do Pessoal, ao contrário, só não 
provocam o seu esvaziamento voluntário por 
contar aquela Coordenação com servidores 
plenamente identificados com seus respectivos 
ofícios. 



Atas das  

REUNIÕES DA MESA 
1999 

Originais publicadas
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MESA 

-r-Sessão Legislativa Extraordinária da 5()1! Legislatura 
Ata da 31! Reunião Extraordinária da Mesa, 

realizada em 5-1-99 

Aos cinco dias do mês de janeiro de hum mil 
novecentos e noventa e nove, às 16:30 horas, 
reúne-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões 
do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Senhor 
Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os 
Senhores Deputados Heráclito Fortes, 12 
Vice-Presidente Severino Cavalcanti, 22 
Vice-Presidente, Nelso� Trad, 22 Secretário, e 
Efraim Morais, 42 Secretário. Ausentes, por motivo 
justificado, os Senhores Deputados Ubiratan 
Aguiar, 12 Secretário, e Paulo Paim, 32 Scretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, 
Deputado Michel Temer, dando início à reunião, 
diz que o seu objetivo será o de examinar, dentro 
da competência da Mesa, o brutal assasinato 

d� ex-colega, Deputada Ceei Cunha, uma vez que 
nao deva este Colegiado silenciar-se sobre o ocor
rido. Relata que, em 29 de dezembro de 1998, a 
Deputada Maria Laura apresentou Requerimento 
junto à Mesa nos termos a seguir:"REQUERI
MENTO n2 4, de 29 de dezembro de 1998. Da Sr' 
Maria Laura. Solicita encaminhamento à Correge
doria e Procuradoria Parlamenta� de requerimento 
de providências em face da ocorrência narrada. Ex
celentíssimo Senhor Presidente, Tendo em vista as 
atribuições previstas pela Resolução ns 3, de 1990-
CN, e com fulcro nas disposições Regimentais atinen
tes à espécie, trata o presente de requerimento de en
caminhamento à Córregedoria Parlamentar de solicitação 
de providências em face da ocorrência a seguir narrada: !
Consoante amplamente noticiado pela imprensa na
cional, figura como principal suspeito de crime de 
homicídio perpetrado contra Ceei Cunha (PSDB-AL), o atual 
Deputado Talvane Albuquerque (PFL-AL), benefi
ciário direto da vacância então observada junto à 
Câmara dos Deputados, posto que suplente da 
vítima; li - Agravou-se sensivelmente tal situação a 
declaração do Deputado Augusto Farias (PFL-AL) 
de que teria sido ameaçado de morte pelo mesmo 
parlamentar retro-citado; Ili - Não obstante tal fato 
insira-se no rol das atribuições da polícia civil Min
istério Público e Judiciário, é inegável que, 'dada 
suas peculiaridades, diga respeito à imagem do 
Congresso Nacional e à conduta de um de seus inte
grantes flagrantemente incompatível com o exercício da 
atividade parlamentar, além das prerrogativas incritas no 
artigo 53, § 32 da Constituição Federal. e artigo 248 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados; IV -
Nestes termos, solicita-se encaminhamento de provo
cação à Corregedoria (investigação da conduta) e Pro
curadoria Parlamentar (prerrogativa da Câmara dos 
Deputados para resolver sobre a eventual prisão e for
mação de culpa) para que, no âmbito de suas 
atribuições, manifestem o interesse dessa Casa nas 
conseqüências dos fatos noticiados:" Em con
tinuação, o. Senhor Presidente cita que o Ministro de 
Estado da Justiça, Senador Renan Calheiros, jun
tamente com o Deputado Augusto Farias e o 
Senador Teotônio Vilela, entregarão amanhã às 11 
horas uma presumível fita gravada e eventuais docu
mentos adicionais. Acha que é preciso iniciar com a 
instauração de uma sindicância para se apurar even
tual quebra de decoro parlamentar. Discutido o as
sunto, a Mesa decide, por unanimidade, pela adoção 
dos procedimentos, que vão detalhados na seguinte 
nota: "NOTA DA MESA DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS.A Mesa da Câmara dos Deputados, reunida 
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hoje, ainda estarrecida e abalada pelo brutal assass
inato da colega, Ceei Cunha, deliberou: 1. incluir na 
pauta da convocação extraordinária o exame de pro
cedimentos necessárfos à apuração dos acon
tecimentos relacionados ao assassinato da Depu
tada Ceei Cunha, no que diz respeito ao possível en
volvimento de parlamentares (quebra de decoro par
lamentar); 2. oficiar ao senhor Deputado Augusto 
Farias, para que imediatamente faça chegar à Corre
gedoria da CD as gravações que alega possuir so
bre o caso objeto desta reunião; 3. Tão logo o con
teúdo destas gravações cheguem ao conhecimento 
da Mesa Diretora, esta se reunirá, de imediato, para 
o exame dos procedimentos cabíveis à apuração de
responsabilidades. "Prosseguindo, o Senhor 4J? Se
cretário, Deputado Efraim Morais, comenta sobre o
caso do Deputado Francisco Domelles, atual Ministro do
Trabalho e Emprego, em que o mesmo continua rece
bendo auxílio-moradia. O Senhor Diretor-Geral explica
que nos casos em que o Deputado faz a opção pela re
muneração do·mandato, prevista no art. 56, inciso I, § 32
da Constituição Federal, o procedimento adotado tem
sido pelo pagamento. Em continuação, o Senhor
Deputado Efraim Morais solicita apreciação da Mesa
no sentido de prorrogar o prazo da decisão tomada
na reunião de 03/12/98 a propósito da autorização
para pagamento da meia ajuda-de-custo no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) ao Deputado não
reeleito que entregar o apartamento funcional à
Quarta-Secretaria ou à Coordenação de Habitação
até 31 /12/98. Após exposição de motivos do Senhor�
Secretário, a Mesa resolve dilatar o prazo de entrega
até o dia 12/01/99, impreterivelmente. Nada mais
havendo a tratar, às 18:00 horas, o Senhor Presi
dente declara encerrada a presente reunião. E, para
constar, eu , Secretário-Geral da Mesa, lavrei a
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. - Michel Temer, Presidente.
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MESA 

-P Sessão Legislativa Extraordinária da 5()1! Legislaua 
Ata da 411 Reunião Extraordinária da Mesa, 

realizada em 6-1-99 

Aos seis dias do mês de janeiro de hum mil 
novecentos e noventa e nove, às 11 :40 horas, 
reúne-se, no gabinete da Presidência, a Mesa da 
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Sen
hor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes 
os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice
Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, 
Ubiratan Aguiar, 1.2 Secretário, Nelson Trad, 2.2 Se
cr.etário; Paulo Paim, 32 Secretário, Luciano Castro, 

4..51 Suplente de Secretário, Augusto Farias, e Robson 
Tuma. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Deputado Efraim Morais, 4..51 Secretário. Havendo 
número legal, o Senhor Presidente, Deputado Michel 
Temer, declara aberta a reunião, concedendo a 
palavra ao Senhor Deputado Aug·usto Farias, que 
apresenta a fita contendo ligações que com
provariam o relacionamento do Deputado Talvane 
Albuquerque com um pistoleiro de alcunha "Chapéu 
de Couro". Após se ouvir a fita, o Senhor Deputado 
Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, comunica 
ter sido informado de que o Deputado Talvane Albu
querque renunciará ao mandato. Com_ a palavra, o 
Senhor Deputado Heráclito Fortes, 12 Vice-Presi
dente, sugere que, mesmo renunciando, tenha 
seqüência a sindicância tendo em vista a possibili
dade de sua posse em 12-2-99, em novo mandato, 
no lugar da ex-Deputada Ceei Cunha. O Senhor 
Presidente sugere criar uma Comissão de Sindicân
cia ·com esta finalidade, para acompanhar o in
quérito, levantar eventuais novas provas para trazer 
à Mesa, em data posterior, relatório do que apurou. 
Prosseguindo, o Senhor Deputado Nelson Trad, 22 
Secretário, acha que a fita em si não autoriza a aber
tura de processq. Não reconhece o Deputado Augusto 
como interlocutor válido neste caso. Duvida que hoje a 
Polícia Federal tenha elementos de convicção ou in
quérito concluído para mandar para o Ministério 
Público. Acha que há um relacionamento promís
cuo de colegas com pistoleiros. E, ademais, que se 
deva, antes de instaurar inquérito, proceder à perícia 
da fita. Discutido o assunto, a Mesa decide constituir 
Comissão de Sindicância para, no prazo de 15 
(quinze) dias, apurar os fatos que envolvem o 
assssinato da Deputada Ceei Cunha para ver se 
houve quebra de decoro parlamentar. Tomando a 
palavra, o Senhor Deputado Heráclito Fortes pede 
que se registre em ata. que, em telefoner:na,. o Depu
tado Talvane Albuquerque manifestou a 'intenção de 
renunciar. E que, minutos depois, em outro tele
fonema, disse ttue não mais renunciaria. Concluindo 
a reunião, a Mesa resolve baixar o Ato da Mesa n2 
114, de 1999, que vai publicado ao final da ata. 
Nada mais havendo a tratar, às 13:00 horas, o Sen
hor Presidente declara encerrada a presente re
união. E, para constar, eu , Secretário-Geral da 
Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. - Michel Te
mer, Presidente. 

ATO DA MESA N2114, DE 1999 

A Mesa da Câmara dos. Deputados, no uso de 
sua atribuições resolve constituir Comissão de Sin-
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dicância, composta pelos Deputados, SEVERINO 
CAVALCANTI, 2.e VICE-PRESIDNTE e Corregedor, 
ROBSON TLJMA, VEDA CRUSIUS, SIMARA EL- 
LERY, LUÍS EDUARDO GREENHALGH e 
RIOBERTO ,JEFFERSON, para, sob a presidênica 
do primeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, apresen- 
tarem relatório sobre os fatos relacionados ao assassi- 
nato da Deputada CECI CUNHA, com vistas a verifi- 
car se houve quebra do decoro parlamentar. 

Sala de Fteuniões, 6 de janeiro de 1999. -Deputado 
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados. 
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Roberto Pessoa 10)Processo n2 28.887/98 de inter-
esse do Deputado Luiz Fernando; 11 )Processo 
n2 29.000/98, de interesse do Deputado Odílio Bal-
binott i; 12) Processo n2 29.240/98, de in te resse  
d o  Deputado Antônio dos Santos; 13) Proc-
esso n2 29.290/98, de interesse do Deputado Álvaro 
Valle; 14) Processo n2 29.321/98, de interesse do 
Deputado Pimentel Gomes ; 15) Processo n2 
29.549/98, de interesse do Deputado Augusto 
Nardes; 16)Processo n2 29.571/98, de interesse do 
Deputado Nilton Biano; 17) Processo n2 29.823/98, 

MESA 

r-Sessão L�Jislativa Extraordinária da 5()!! Legislatura
Ata da s� Reunião Extraordinária da Mesa,

realizada em 27-01-99 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de hum 
mil novecentos e noventa e nove, às 09:00 horas, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, 
a Mesa da Gâmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. 
Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 
12 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice
Presidente, Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, Nelson 
Trad, 22 Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário, 
Efraim Morais, 42 Secretário, e Zé Gomes da Rocha, 
32 Suplente ele Secretário. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, declara 
abertos os trabalhos, antes, convidando todos a as
sistir a apre:sentação de partes do CD ROM da 
Câmara dos Deputados, elaborado pelo Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, a ser 
distribuído a todos os Deputados Federais com o 
objetivo de abordar as atividades do Poder Legisla
tivo, sua estrutura e seu funcionamento. 1 - PAUTA 
DO SENHOH PRESIDENTE. A Mesa resolve ratifi
car os despachos favoráveis ad referendum da 
Mesa, profe,ridos pelo Senhor Presidente nos 
seguintes expedientes: a) Reembolso de despesas 
médico-hospitalares: 1) Processo n2 2.904/98, de in
teresse do Deputado Herculano Anghinetti; 2) Proc
esso n.e 6.64-4/98, de interesse do Deputado José 
Priante; 3) Processo n2 9.857/98 de interesse do 
Deputado José Priante; 4) Processo n2 18.820/98, 
de interesse do Deputado João Paulo Cunha; 5) 
Processo n2 24.033/98, de interesse do Deputado 
Etevaldo Grassi de Menezes; 6), Processo n2 

25.446/98, ele interesse do Deputado Geovanni 
Queiroz; ?}Processo n2 25.819/98, de interesse do 
Deputado Ricardo Rique; 8) Processo n2 26.585/98, 
de interesse do Deputado Claudio Cajado; 9) 
Processo nít 28.855/98, de interesse do Deputado 

de interesse do Deputado Carlos Alberto; 18) Proc
esso ns. 30.076/98, de interesse da Deputada Maria 
Laura; 19)Processo n2 31.047/98, de interesse do 
Deputado Antônio Joaquim de Araújo; 20) Processo 
n2 31.098/98, de interesse do Deputado Carlos Al
berto; 21) Processo n2 31.157/98, de interesse do 
Deputado Freire Júnior; 22)Processo n2 31.160/98, 
de interesse do Deputado José Janene; 23) Proc
esso n.e 31.395/98, de interesse do Deputado Hugo 
Rodrigues; 24)Processo n2 31.575/98, de interesse 
do Deputado Jaime Martins; 25) : Processo n2 

31.605/98, de interesse do Deputado Danilo de Cas
tro; 26) Processo n2 31.636/98, de interesse do 
Deputado Álvaro Valle; 27) Processo n2 31.652/98, 
de interesse da Deputada Marta Suplicy; 28) Proc
esso n2 31.810/98, de interesse do Deputado As
drúbal Sentes; 29) Processo n2 31.883/98, de inter
esse do Deputado Alberto Silva; 30) Processo n2 

31.915/98, de interesse do Deputado Hélio Rosas; 
31) Processo n2 112.550/98, de interesse do De p u
tad o Car los A lber to ;  32)  Processo n2 

114.885/98, de interesse do Deputado Jurandir
Paixão; 33) Processo n2 118.715/98, de i n t e r 
e s s e  d o  Depu t a d o  N e lson  Otoch; 34) Proc
esso n2 120.945/98, de interesse do Deputado João
Paulo Cunha; 35) Processo n2 121.045/98, de inter
esse do Deputado Gastão . Vieira; 36) Processo n2 

121.271/98, de interesse do Deputado Silas
Brasileiro; 37) Processo n2 121.522/98, de interesse
do Deputado Franco Montoro; 38) Processo n2
121.569/98, de interesse da Deputada Maria da Con
ceição Tavares; 39) Processo n2 121.920/98, de inter
esse da Deputada Maria da Conceição Tavares; 40)
Processo n2 121.965/98, de interesse do Depu
tado José Rezende; 41)Processo n2 122.088/98,
de interesse da Deputada Maria Elvira; 42)  Proc
esso n2 122.119/98, de interesse do Deputado
Rogério Silva; 43) Processo n2 122.910/98, de inter
esse da Deputada Maria da Conceição Tavares; 44)
Processo n2 123.399/98, de interesse do Deputado
Waldomiro Fioravante; 45) Processo n2 12.883/98,
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§ 22 A assembléia geral funcionará, em
primeira convocação, com a maioria absoluta dos 
membros do Comitê, e, em segunda convocação, 
decorrido o prazo fixado no edital, com qualquer 
número. 

§ 32 A assembléia geral, ordinária ou extraor
dinária, será convocada com antec'edência de até 2 
(dois) dias úteis, devendo o edital ser afixado no 
quadro de avisos da sala de imprensa. 

Disposições Gerais 

Art. 20. O Comitê de Imprensa relação nominal 
dos jornaílstas credenciados, com o nome dos ór
gãos que representam. 

Art. 21. As atividades do Comitê restringir-se
ão aos jornalistas credenciados. 

Art. 22. O presente regulamento só poderá ser 
alterado mediante proposta da maioria absoluta dos 
membros do Comitê, encaminhada por sua direção à 
Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados. 

Art. 23. Perde o credenciamento o jornalista ou 
profissional da imprensa cujo procedimento for de
clarado incompatível com as normas disciplinares da 
Casa. 

Art. 24. Os casos omissos deste Regulamento 
serão resolvidos pelo Primeiro-Secretário da Câmara 
dos Deputados. 

Art. 25. Este regulamento entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

ATO DA MESA N2115, DE 1999 

Disciplina os procedimentos para 
realização do exame de saúde necessário 
à admissão ao Plano de Seguridade So
cial dos Congressistas e da apuração de 
acidente para fins do disposto na Lei n2 
9.506, de 1997. 

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o art. 62, da Re
solução n2 1, de 1997-CN, 

Resolve: 
Art. 12 A admissão do Deputado Federal ao 

Plano de Seguridade Social dos Congressistas será 
antecipada de exame de saúde, a ser realizado pelo 
Departamento Médico da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica ao parlamentar amparado pelo § 32, do art. 
12, da Lei n2 9.506, de 1997. 

Art. 22 Compete ao Presidente da Câmara dos 
Deputados designar, quando necessário, comissão 
especial para, em trinta dias, apurar o acidente 

sofrido por parlamentar, que enseje invalidez perma
nente. 

Art. 32 A invalidez permanente, para os fins da 
Lei 9.506, de 1997, será atestado por junta médica 
da Câmara dos Deputados. 

Art. 42 Este Ato entra em vigor em 12 de fevereiro 
de 1999. 

Sala de Reuniões, 27 de janeiro de 1999. - 
Michel Temer, Presidente. 

Justificação 

Cabe a cada Casa do Congresso Nacional 
conceder e administrar os benefícios a serem con
cedidos no Plano de Seguridade Social dos Con
gressistas, criado pela Lei n2 9.506, de 1997, con
forme determina a Resolução n2 1, de 1997-CN. 

A Lei prevê o exame prévio de saúde para in
gresso do Deputado Federal ao novo Plano, 
fazendo-se necessária à adequação dos serviços 
desta Casa para atender a exigência legal. Assim 
sendo, o presente Ato atribui competência ao Depar
tamento Médico da Câmara dos Deputados para re
alizar o exame. 

O Presente Ato atribui, ainda, competência ao 
Presidente da Câmara dos Deputados para instituir 
comissão especial para apuração de acidente 
sofrido por Deptuado Federal, que possa ensejar in
validez permanente, prevista como causa de 
aposentadoria no Plano de Seguridade Social dos 
Congressistas. 

Para fins de comprovação da invalidez perma
nente, o Deputado será submetido à junta médica da 
Câmara dos Deputados. 



Maio de 1999 DIÁRJO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado l 18783 

sofrido por parlamentar, que enseje invalidez perma
nente. 

Art. 32 A invalidez permanente, para os fins da 
Lei 9.506, de 1997, será atestado por junta médica 
da Câmara dos Deputados. 

Art. 42 Este Ato entra em vigor em 12 de fevereiro 
de 1999. 

Sala de Reuniões, 27 de janeiro de 1999. -
Michel Temer, Presidente. 

Justificação 

Cabe a cada Casa do Congresso Nacional 
conceder e administrar os benefícios a serem con
cedidos no Plano de Seguridade Social dos Con
gressistas, criado pela Lei n2 9.506, de 1997, con
forme determina a Resolução n2 1, de 1997-CN. 

A Lei prevê o exame prévio de saúde para in
gresso do Deputado Federal ao novo Plano, 
fazendo-se necessária à adequação dos serviços 
desta Casa para atender a exigência legal. Assim 
sendo, o presente Ato atribui competência ao Depar
tamento Médico da Câmara dos Deputados para re
alizar o exame. 

O Presente Ato atribui, ainda, competência ao 
Presidente da Câmara dos Deputados para instituir 
comissão especial para apuração de acidente 
sofrido por Deptuado Federal, que possa ensejar in
validez permanente, prevista como causa de 
aposentadoria no Plano de Seguridade Social dos 
Congressistas. 

Para fins de comprovação da invalidez perma
nente, o Deputado será submetido à junta médica da 
Câmara dos Deputados. 

MESA 

r- Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatl.l'a

Ata da 6ª Reunião da Mesa, realizada em 28-1-99 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de hum 
mil novecentos e noventa e nove, às 15h30min, 
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, 
a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. 
Presentes os SenKores Deputados Heráclito Fortes, 
12 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice
Presidente, Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, Nelson 
Trad, 22 Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário, 
Efraim Morais, 4lil Secretário, José Maurício, 12 su: 
plente, Zé Gomes da Rocha, 32 Suplente, Luciano 
Castro, 4lil Suplente, e Robson Tuma, Relator da 
Comissão de Sindicância destinada a apurar os fa
tos relacionados ao assassinato da Deputada Ceei 
Cunha (PSDB/AL). Havendo número legal, o Sen-
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representou uma quebra de continuidade, NÃO se 
compondo, assim, uma unidade intertemporal devi
damente consolidada. Além disso, o benefício ou 
vantagem em questão não foi concedido aos servi
dores em atividade, a saber, à totalidade doe Ofi
ciais Legislativos, senão àqueles que se encon
travam secretariando ou então passara a secretariar 
comissão, o que caracteriza a vantagem como sin
gular e não universal ou geral, esta sim extensível 
aos aposentados, como bem demonstra o parecer 
da Consultoria Legislativa. Ademais dessa consid
eração última e de todas as já expendidas no proc
esso contrárias à aproximação dos dois casos, frise
se que o julgado da Corte Maior não tem efeito erga 
omnes, valendo antes para as partes litigantes. 
Ainda no seu voto em Separado, o nobre Deputado 
invoca em favor do recorrente uma aproximação en
tre o caso deste e o de ex-servidores do Secre
tariado Parlamentar, hoje efetivos, e também de 
servidores desta Casa cedidos ao IPC e que 
tiveram todos a incorporação de quintos referentes a 
funções exercidas nesses órgãos. Data venia das 
considerações do nobre par, a analogia não pro
cede, visto que os referidos servidores do Secre
tariado Parlamentar e os servidores desta Casa 
cedidos ao extinto ao IPC reconhecidamente exer
ceram nesses órgãos funções comissionadas, con
forme disciplinando pela legislação interna e ex
presso por decisões da Mesa. Por fim, ressalte-se 
que a administração da Casa tem-se pronunciado 
contrariamente a pedidos análogos ao que se ex
amina, e que o deferimento do pleito, por tudo o que 
já foi dito de sua ilegalidade, terá o condão de arras
tar outros pedidos de igual natureza, com elevado 
custo administrativo e para o erário, o que operaria 
melhor na esfera do judiciário, se assim o entender, 
após decisão irretocável. Esta Secretaria, ante todo 
o exposto, acompanhando a Consultoria Legislativa
e a Diretoria-Geral, ratifica o seu parecer de fls. 75-
78, contrário ao pleito". A seguir, o Senhor 42 Se
cretário, Deputado Efraim Morais, relata seu parecer
proferido no processo n2 102.667 /99 e anexos:
"Trata-se o presente processo de solicita9ão dos
Senhores Deputados ARY MAGALHAES E
RONALDO PERIM, objetivando o pagamento de
Ajuda de Custo, nos termos das decisões da douta
Mesa de 03/12/98 e 5/1/99, mesmo que entregues
os imóveis após as datas previamente fixadas.
Como fundamento para as suas pretensões, invo
cam os nobres Parlamentares motivo de doença, o
primeiro, e expectativa de investidura, o segundo,
razões estas impeditivas da desocupação na época

aprazada. Segundo registrado nesta Secretaria, a 
iniciativa para a concessão inicial do benefício teve 
como objetivo disponibilizar imóveis para os novos 
Parlamentares, após efetuadas as revisões ne
cessárias. Pelo que consta do Proc. n2 99/100.959, 
as atuais restrições orçamentárias, inclusive pela 
não sanção do Orçamento Geral da União, indicam 
a impossibilidade de a maioria dos imóveis, cuja 
ocupação foi solicitada pelo Deputados recém-elei
tos, estarem, em curto prazo, em condições de habi
tabilidade. De outro modo, mais de 50% perdeu o 
prazo anteriormente fixado. Como persistem as 
mesmas razões que fundamentaram as decisões 
acima referidas, submeto o assunto ao douto Cole
giado." Em continuação, Sua Excelência submete à 
Mesa, nos mesmos termos do parecer supra, pleito 
dos Deputados Josias Gonzaga, Gilney Viana, 
José Santana de Vasconcelos e Olávio Rocha. 
Apreciado o assunto e tendo conhecimento da 
entrega, na presente data, dos apartamentos 
funcionais pelos respectivos deputados, a Mesa 
resolve autorizar o pagamento nos termos con
stantes da decisão do dia 5 do corrente aos feri
dos parlamentares. Nada mais havendo a tratar, 
às 17:00 horas, o Senhor Presidente declara 
encerrada a presente reunião. E, para constar, 
eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata 
que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. - Michel Temer, Presidente. 
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